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Resumo: 

Os alunos, ao chegarem hoje à Universidade, apresentam grandes diferenças de faixa etária, de 

contextos sociais, de capital cultural e de nível socioeconômico. Estão, ainda, distintamente 

familiarizados com as modernas tecnologias. Muitos deles necessitam trabalhar para a 

suplementação da renda familiar, reduzindo significativamente o tempo que deveria ser 

dedicado ao estudo. Isso repercute em suas expectativas pessoais e profissionais, em seus 

desempenhos acadêmicos, o que, no entanto, não minimiza o desejo de ascensão social 

(GRILLO, 2009). Face a essas diferenças, as características do contexto acadêmico exigem uma 

nova referência em relação aos alunos. Pelas próprias mudanças no ambiente universitário, a 

eles são reservados novos espaços, com novas responsabilidades, que passam a exigir-lhes 
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maior autonomia na vida universitária: realizar uma aprendizagem significativa, desenvolver 

inteligência individual e coletiva, aprender a trabalhar em redes e em equipes, aprender a 

organizar em conhecimentos as informações buscadas com ajuda de novas tecnologias, enfim 

aprender a aprender, a abrir seus próprios caminhos, a se autorregular, conforme as 

recomendações de Cazalis (2007). Dentro desse contexto, a Pró-Reitoria de Graduação da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), criou, no ano de 2009, o 

Laboratório de Aprendizagem (LAPREN), espaço destinado a oferecer aos alunos de diferentes 

cursos apoio pedagógico específico, individualizado e/ou em grupo, para atender a necessidades 

identificadas, utilizando tecnologias da informação. O LAPREN conta com docentes e bolsistas 

para a realização de pesquisas sobre as contribuições do uso de objetos de aprendizagem e do 

atendimento aos alunos da PUCRS para a redução de desigualdades no acesso ao conhecimento 

e o desenvolvimento da autonomia para a promoção de uma aprendizagem significativa, 

principalmente nas áreas de matemática e de língua portuguesa.  Para realizar tais investigações, 

são desenvolvidos estudos sobre o pensamento lógico-matemático e a consciência linguística, 

criados instrumentos de avaliação e analisados dados referentes ao desempenho dos graduandos. 

Os informantes da pesquisa são alunos de diversos cursos de graduação da PUCRS que buscam 

apoio pedagógico no LAPREN. Os resultados parciais das pesquisas contribuem para qualificar 

a prática educativa, com repercussões nas ações educativas institucionais e, em consequência, 

na formação acadêmica dos alunos. Atualmente, o repositório institucional do LAPREN conta 

com 27 objetos de aprendizagem da área de Letras, 31 da área de Matemática, 2 da área de 

Física e 2 da área de Química. Em 2011, foram contabilizadas 5.029 visitas de alunos ao 

laboratório, desse total 3.723 alunos foram atendidos por bolsistas e docentes das Faculdades de 

Letras e de Matemática. Além disso, foram oferecidas 68 oficinas para alunos.  

Palavras-chave: 

Apoio pedagógico; tecnologias da informação; objetos de aprendizagem; pensamento lógico-

matemático; consciência linguística. 

 

Introdução 

A Pró-Reitoria de Graduação da PUCRS criou, no ano de 2009, o Laboratório de Aprendizagem 

(LAPREN), tendo em vista a necessidade de acompanhar as mudanças que têm ocorrido na educação 

brasileira, de garantir o acesso dos estudantes ao ensino superior, de minimizar as desigualdades entre 

os alunos como forma de viabilizar a conclusão dos cursos escolhidos e de possibilitar seu ingresso no 

mundo do trabalho. Inicialmente voltado para as áreas de Matemática e de Língua Portuguesa, vem 
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ampliando sua área de atuação gradativamente. No final de 2011, as áreas de Física e Química foram 

integradas ao projeto. 

Trata-se de um espaço onde graduandos de diferentes cursos da PUCRS têm a oportunidade de receber 

apoio pedagógico na ampliação e/ou reconstrução de conceitos e no desenvolvimento de habilidades 

por meio de atividades de aprendizagem individuais e coletivas.  Além disso, são estimulados a 

utilizarem objetos de aprendizagem, visando ao desenvolvimento da autonomia para a promoção de 

uma aprendizagem significativa. Fundamentado em uma perspectiva interacionista e relacional 

(BECKER, 2001), o LAPREN apoia-se na mediação pedagógica e tem, por natureza, caráter 

interdisciplinar. Busca desenvolver o protagonismo, tomando como ponto de partida o 

questionamento, a dúvida e a problematização. 

Constitui, também, um campo fértil para o desenvolvimento de pesquisas em várias direções e em 

diferentes áreas, procurando responder à singularidade de cada situação de aprendizagem. A 

imprevisibilidade de demandas dessa natureza inviabiliza a utilização de conhecimentos pré-existentes 

que dêem conta, a priori, da complexidade de tal situação. Tais investigações permitem construir 

novos conhecimentos, reelaborar ou ampliar outros.  

  

Atividades desenvolvidas  

O público-alvo do laboratório são os alunos de Graduação e Pós-graduação dos diferentes cursos e 

programas da Universidade, que procuram o laboratório por iniciativa própria ou por recomendação 

dos professores, com vistas a ampliar suas condições para uma aprendizagem significativa. O aluno 

que procura atendimento no LAPREN pode: 

• utilizar as dependências do laboratório para realizar estudos, com ou sem a utilização de 

recursos específicos do laboratório e/ou com ou sem a orientação dos monitores;  

• organizar seu estudo por módulos de ensino individualizado, sob orientação dos monitores, a 

partir de uma proposta de atendimento específico às suas necessidades e interesses; 

• decidir sobre a extensão e/ou aprofundamento do estudo. 

Os alunos são recebidos no laboratório por monitores, bolsistas de iniciação científica da 

Universidade, os quais desenvolvem as seguintes atividades relacionadas ao atendimento aos 

estudantes: 

• recebem os alunos, diagnosticam, com o auxílio de um professor, suas necessidades e os 

informam sobre os materiais disponíveis no laboratório que estão relacionados às necessidades 

identificadas; 
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• registram a presença do aluno, bem como os conteúdos e os procedimentos que estão sendo 

utilizados, para garantir a continuidade do trabalho; 

• fazem a mediação da aprendizagem, se necessário, auxiliando a interação do aluno com os 

materiais específicos. 

Além das atividades de atendimento aos alunos descritas acima, os bolsistas se inserem no processo de 

pesquisa, participando, junto com os professores, na identificação de necessidades específicas dos 

alunos e de suas possíveis causas, na elaboração de planos de estudo e de objetos de aprendizagem, no 

acompanhamento e na avaliação dos objetos de aprendizagem e do apoio pedagógico disponibilizado. 

Vivenciam, assim, a experiência da pesquisa acadêmica, pela intensa participação nas atividades do 

LAPREN. Qualificam-se, dessa forma, os processos de ensinar e de aprender. 

 

Pesquisas realizadas 

As pesquisas realizadas no LAPREN objetivam compreender as contribuições dos atendimentos 

efetuados no laboratório para a redução de desigualdades no acesso ao conhecimento pelos alunos. 

Partem da seguinte questão de pesquisa: como o atendimento a necessidades específicas de 

aprendizagem realizado no LAPREN contribui para a redução das desigualdades no acesso ao 

conhecimento? 

Para buscar uma resposta a essa questão, o projeto desdobra-se em quatro subprojetos: 

Consciência linguística e aprendizado da leitura e da escrita: este subprojeto tem por objetivo realizar 

investigações acerca de estudos sobre desenvolvimento da consciência linguística como propulsor para 

o aprendizado da leitura e da escrita e como promotor do desempenho acadêmico, em situações de 

ensino/aprendizagem em formato de laboratório. 

Investigação sobre as contribuições do LAPREN na construção de conhecimentos matemáticos: este 

subprojeto tem como objetivo investigar as principais dificuldades encontradas pelos alunos que 

recebem atendimento no LAPREN e a contribuição da utilização deste laboratório na construção de 

conhecimentos matemáticos. 

Aperfeiçoamento e homologação do modelo de desenvolvimento e validação de objetos de 

aprendizagem para o LAPREN: considerando a necessidade de alinhamento do trabalho das equipes 

multidisciplinares envolvidas no processo de desenvolvimento de materiais didáticos em meio digital 

– objetos de aprendizagem –, este subprojeto consiste em avançar nas pesquisas realizadas sobre o 

modelo de desenvolvimento e validação de objetos de aprendizagem. 
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Contribuições do LAPREN à formação acadêmica: este subprojeto tem por objetivo avaliar de forma 

sistemática a contribuição do Laboratório para a formação dos acadêmicos da PUCRS. Desta forma, 

busca contribuir para o contínuo aperfeiçoamento do trabalho realizado no LAPREN. 

A seguir são apresentados os resultados das pesquisas realizadas no LAPREN relacionadas à área de 

Matemática e de Letras. 

 

Resultados das pesquisas 

Atendimentos individuais e coletivos 

Em três semestres de funcionamento, o LAPREN constituiu um campo fértil para o desenvolvimento 

de pesquisas voltadas para a qualificação da ação pedagógica de professores e bolsistas de Iniciação 

Científica, procurando responder à singularidade de cada situação de aprendizagem. As investigações 

em andamento têm permitido construir novos conhecimentos, reelaborar ou ampliar outros, com base 

nas ações pedagógicas vivenciadas. Evidencia-se um aprimoramento na construção de objetos de 

aprendizagem e, principalmente, nos processos de ensinar e de aprender. A busca por atender a 

necessidades específicas e reduzir desigualdades no acesso ao conhecimento deve ser mantida, de 

modo a ampliar as possibilidades de aprendizagem dos alunos e de sucesso pessoal e profissional. 

Os resultados alcançados até o momento apontam para a importância da continuidade dos trabalhos 

desenvolvidos no LAPREN: atendimentos individuais no laboratório de aprendizagem, atendimentos 

coletivos em oficinas, elaboração de objetos de aprendizagem e acessos a objetos de aprendizagem. 

Ressalta-se, ainda, que o índice de aprovação de alunos evidencia a contribuição do LAPREN para a 

redução das desigualdades no acesso ao conhecimento.   

Com relação aos atendimentos individuais realizados no laboratório, desde dezembro de 2009, foram 

contabilizadas 7.075 visitas de alunos ao laboratório, os quais procuraram apoio para a realização de 

estudos individuais. Desse total, 4.843 alunos foram atendidos por bolsistas e docentes das Faculdades 

de Letras e de Matemática e os demais realizaram estudos individualizados de maneira autônoma. A 

análise do registro de presença de alunos evidencia que a frequência ao LAPREN cresce. 

Considerando o crescimento semestre a semestre, em relação a 2010/1, houve um aumento de 32,11% 

em 2010/2; em relação a 2010/2, houve um aumento de 129,58% em 2011/1; em relação a 2011/1, 

houve um aumento de 39,13% em 2011/2.  Observamos um aumento significativo entre os semestres 

2010/2 e 2011/1. Isso talvez se deva ao tempo de existência do laboratório, à divulgação e à 

consolidação de rotinas,  já que foi implantado em 2010, mas as rotinas e ações nele realizadas foram 

efetivamente consolidadas em 2011. 

Fazendo uma comparação entre os semestres de 2010/1 e 2011/1, constata-se um aumento de 148,29% 

na frequência de visitas; entre os semestres 2010/2 e 2011/2, verifica-se um aumento de 174,08%. 
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Embora nos semestres analisados tenha havido um aumento considerável na frequência de alunos ao 

laboratório, não se pode esperar que nos próximos semestres, este aumento continue na mesma 

proporção, pois a capacidade física do laboratório não permite que isso ocorra. 

Além dos atendimentos realizados, as dificuldades mais comuns dos alunos foram trabalhadas em 

oficinas, ministradas por professores e/ou bolsistas, na Arena[1]. As oficinas oferecidas abordaram 

conteúdos específicos, tais como funções, funções trigonométricas, limites, e derivadas.   A tabela 1 

refere-se ao número de oficinas de Matemática oferecidas em 2010/1, 2010/2, 2011/1 e 2011/2 e o 

número de participantes em cada oficina.  

Tabela 1 – Número de oficinas de Matemática e número de participantes 

Oficinas Matemática  

Semestre Quantidade de Oficinas Quantidade de Alunos 

2010/1 2 26 

2010/2 28 59 

2011/1 12 346 

2011/2 18 320 

 

As oficinas de Matemática começaram a ser oferecidas em 2010/1, logo após a inauguração do 

LAPREN. Nesse semestre, 26 alunos participaram das oficinas. Em 2010/2, o número de oficinas 

aumentou consideravelmente, foram oferecidas 28 oficinas, atendendo a 59 participantes. Em 2011/1 e 

2011/2, embora o número de oficinas tenha reduzido em comparação com 2010/2, o número de 

participantes aumentou significativamente. Nesses semestres, 666 estudantes assistiram às oficinas. A 

comparação entre os semestres indica que o interesse dos alunos pelas oficinas aumentou, motivando 

bolsistas e docentes a continuarem oferecendo esse recurso de apoio à aprendizagem.  

Tabela 2 - Número de oficinas de Letras e número de participantes 

Oficinas Letras  

Semestre Quantidade de Oficinas Quantidade de Alunos 

2010/2 1 30 

2011/1 24 326 

2011/2 14 41 

 

As oficinas de Letras começaram a ser oferecidas a partir de 2010/2. Nesse semestre foi oferecida 

apenas uma oficina no mês de setembro, atendendo a 30 alunos. Já em 2011/1, o número de oficinas 

foi ampliado significativamente. Nesse semestre, 326 alunos estiveram presentes em 24 oficinas. Parte 

                                                           
[1] Arena é um espaço vinculado ao LAPREN destinado à realização de cursos, palestras, encontros e oficinas. 
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desse aumento se deu por uma demanda específica da Faculdade de Letras, que solicitou uma 

sequência de oficinas de inglês básico para os alunos ingressantes com dificuldades para acompanhar 

as aulas da disciplina de Língua Inglesa I. Das 24 oficinas oferecidas no primeiro semestre de 2011, 12 

foram destinadas especialmente a esses alunos. Como essa demanda não ocorreu no segundo semestre 

de 2011, houve uma redução no número de oficinas oferecidas. De qualquer forma, a comparação 

entre os semestres mostra que essa modalidade de ensino, a de atendimento coletivo por meio de 

oficinas, deve ser mantida e incrementada. 

De 2010/1 a 2011/2 foram realizadas 99 oficinas, contando com a participação de 1.147 alunos. 

Considerando as duas áreas, Letras e Matemática, o número de participantes das oficinas é animador. 

A intenção é dar continuidade à realização de oficinas como uma modalidade de ensino coletiva de 

apoio à aprendizagem, indo ao encontro das ideias de  Becker (2001), quando comenta que o processo 

do conhecimento, embora seja individual, realiza-se coletivamente e que, mesmo em uma situação de 

ensino para grupos, é possível constatar as diferenças entre os indivíduos. O autor explica que essas 

diferenças devem-se não apenas à qualidade do meio social, mas também à qualidade das estruturas 

prévias do sujeito. O autor ainda afirma que a capacidade de aprender está circunscrita ao conjunto de 

possibilidades de suas estruturas atuais e que desafios e oportunidades do meio físico permitem que o 

sujeito avance.  

Assim, entendemos que o trabalho com oficinas no LAPREN podem representar oportunidades de 

crescimento para os alunos e de identificação de dificuldades que possam inspirar o desenvolvimento 

de novos objetos de aprendizagem.  

 

Os objetos de aprendizagem  

Até 2011/2, o repositório do LAPREN contava com 30 objetos de aprendizagem da área de 

Matemática e com 26 objetos da área de Letras. Esses materiais contemplam conteúdos que visam a 

auxiliar os alunos em suas dificuldades com raciocínio lógico-matemático e língua portuguesa.  

A fim de desafiar o estudante a desenvolver o raciocínio lógico, os objetos de aprendizagem são 

construídos de forma a explorar conceitos matemáticos que requerem a capacidade de estabelecer 

relações, argumentar com coerência e chegar a conclusões. Assim, os objetos da área de Matemática 

são elaborados com o propósito de auxiliar no desenvolvimento da capacidade de estabelecer essas 

relações para a construção de argumentos matemáticos válidos. 

Para minimizar as dificuldades com leitura e escrita, os objetos de aprendizagem desenvolvidos para o 

LAPREN buscam acionar o processamento do sistema consciente. Dessa forma, o aluno é 

constantemente instigado a pensar, analisar e refletir sobre o item linguístico focalizado. Espera-se, 
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com essa dinâmica, desenvolver capacidades e habilidades em língua portuguesa que permitam ao 

estudante melhorar seu desempenho acadêmico e profissional nessa área. 

A análise do registro de acesso aos objetos de aprendizagem evidencia um número crescente, 

chegando a 15.226 até 2011/2.  De acordo com McGreal (2004), com os objetos de aprendizagem, nós 

estamos nos movendo de uma abordagem de aprendizagem geral, na qual um material serve para 

todos, para uma abordagem mais individualizada e mais focada, pois os aprendizes podem escolher 

tanto os materiais mais relevantes para as suas necessidades de estudo quanto a ordem em que os 

mesmos serão acessados e estudados. Essas possibilidades incentivam o estudo autônomo por parte 

dos aprendizes, que se tornam, cada vez mais, alunos-sujeito (DEMO, 2005) no processo de 

construção do conhecimento. 

 

Índice de aprovação de alunos que frequentaram o LAPREN 

O acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos que buscam o LAPREN para auxílio na 

solução de dificuldades relacionadas a conteúdos da área de Matemática mostra que existe uma 

relação positiva entre a frequência ao laboratório e o desempenho em disciplinas de Cálculo I e II. 

No primeiro semestre de 2011, constatamos que os atendimentos realizados no LAPREN contribuíram 

para que grande parte dos alunos que vieram ao laboratório (78%) tivesse êxito nas disciplinas de 

Cálculo I e Cálculo II. Observamos, através da figura 1 e figura 2, que o percentual de aprovados é 

bastante superior ao percentual de reprovados nas disciplinas de Cálculo I e Cálculo II, contrariando o 

histórico de alto índice de reprovação nas referidas disciplinas. 

 
Figura 1: Gráfico com número e percentual de alunos atendidos no LAPREN que foram aprovados ou 

reprovados na disciplina de Cálculo I para o semestre de 2011/1 
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Figura 2: Gráfico com número e percentual de alunos atendidos no LAPREN que foram aprovados ou 

reprovados na disciplina de Cálculo II para o semestre de 2011/1 

 

O depoimento de um aluno do Curso de Engenharia que frequenta o LAPREN e foi aprovado, na 

primeira tentativa, na disciplina de Cálculo I, endossa essa afirmação: 

Graças ao ambiente estou firme e forte. Minhas notas melhoraram muito. Aqui me sinto parte 

de uma família. Se Deus quiser, vou continuar frequentando até o final do curso. O LAPREN 

salvou minha vida e pode salvar outras. Não adianta só estudar em dias de prova, tem que ir 

ao laboratório todo dia.  

 
No segundo semestre de 2011, constatamos que, assim como no primeiro semestre, os atendimentos 

realizados no LAPREN contribuíram para que um percentual significativo de alunos que frequentaram 

o laboratório (66% e 75%) fosse aprovado nas disciplinas de Cálculo I e Cálculo II. As figuras 3 e 4, 

mostram que o percentual de aprovados é superior ao percentual de reprovados nas disciplinas de 

Cálculo I e Cálculo II nesse semestre.  

   

 
Figura 3: Gráfico com número e percentual de alunos atendidos no LAPREN que foram aprovados ou 

reprovados na disciplina de Cálculo I para o semestre 2011/2 
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Figura 4: Gráfico com número e percentual de alunos atendidos no LAPREN que foram aprovados ou 

reprovados na disciplina de Cálculo II para o semestre de 2011/2 

 

O LAPREN na visão de alunos, bolsistas e professores. 

Além dos dados quantitativos, também são analisados os dados qualitativos, constituídos por 

manifestações de alunos que frequentam o LAPREN, por bolsistas de iniciação científica que atendem 

aos alunos e por professores de disciplinas cujos conteúdos são abordados nos objetos de 

aprendizagem e nas oficinas oferecidas. A análise de tais dados mostra que o Laboratório vem 

atingindo gradativamente seus objetivos, consolidando-se cada vez mais como um importante espaço 

de aprendizagem, que possibilita a retomada e a ampliação de conceitos básicos em diferentes áreas do 

conhecimento.  

Os estudantes que frequentam o LAPREN encontram nele um lugar acolhedor e propício à 

aprendizagem, e relatam o que segue: “[...] é um ambiente produtivo para qualquer conteúdo, porque 

não é tão barulhento quanto um bar, porém mais descontraído do que a biblioteca”. Destacam também 

o apoio recebido dos bolsistas e professores: “gosto de usar o LAPREN por estar bem localizado, 

próximo das salas onde tenho aulas. Mas, principalmente porque tenho sempre um professor ou 

bolsistas que me dão a ajuda de que preciso”. 

Os alunos reconhecem, ainda, a importância do Laboratório para a sua formação. Alguns mencionam 

que o rendimento melhorou em todas as disciplinas, e que o estudo aí realizado permitiu “entender o 

conteúdo por outros ângulos”. Outros afirmam que se sentem mais confiantes, que aprenderam a 

trabalhar em grupos, ou, ainda, que aprenderam a “estudar de uma forma mais livre, interagindo com 

os colegas”.   

A importância do LAPREN para a formação universitária também é percebida pelos bolsistas, sendo 

de um deles este pronunciamento: 

Os estudos realizados no LAPREN, além de os auxiliarem a resolver questões pontuais e 

momentâneas, passam a fazer parte do conhecer de cada aluno, ampliando o domínio teórico 

e prático do saber. Essa experiência eles levam para a vida toda, tanto no plano acadêmico 
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quanto no profissional. Alunos frequentadores e monitores do LAPREN constroem os pilares 

de sua formação baseados na troca constante e progressiva de conhecimento. 

 

Os professores que atuam em disciplinas cujos conteúdos são contemplados nos objetos de 

aprendizagem ou nas oficinas, também reconhecem as contribuições do Laboratório para a 

aprendizagem, corroborando a afirmação de um docente: “com quarenta e seis semestres lecionando 

turmas de primeiro nível na PUCRS, nunca havia tido um resultado tão expressivo como neste 

semestre 2010/1. [...] Incentivei muito meus alunos a procurarem o LAPREN. Verifiquei que, na 

turma com altíssima aprovação, a frequência ao LAPREN foi grande”. 

A mesma constatação é compartilhada por outro professor, ao comentar que “[...] o LAPREN cumpriu 

o papel de ajudar na reorganização dos conteúdos básicos necessários ao desenvolvimento dos 

conceitos matemáticos avançados. De modo geral, os alunos que foram ao LAPREN apresentaram boa 

evolução ao longo do curso, sendo que a maioria deles obteve aprovação na disciplina”. 

A abrangência das repercussões do Laboratório na formação acadêmica é destacada, ainda, por um 

professor:  

Neste semestre tive uma aluna com desempenho muito baixo, que rejeitava a disciplina. 

Percebi que ela colaborava quando trabalhava em grupo. Ela pedia socorro de uma forma 

diferente, dizendo que desistiria da disciplina pela 3ª ou 4ª vez. Estava pronta para cancelar. 

No início do semestre incentivei todos os alunos que procurassem o LAPREN. Voltei a insistir 

com a aluna, ela aceitou e procurou ajuda. Foi impressionante a mudança de atitude; fez 

prova de recuperação com muita segurança. Antes de iniciar a prova, me agradeceu por eu ter 

insistido com ela, relatou que passou o dia no LAPREN e que estava confiante. Ela precisava 

muito que se reconhecesse seu talento e se despertasse sua confiança, pois num único dia não 

seria possível um resultado de avaliação tão diferente e com tanta qualidade, como o que 

apresentou. 

 

Os docentes que, de alguma forma, têm maior convivência nesse espaço, seja acompanhando a 

elaboração de objetos de aprendizagem, orientando bolsistas de iniciação científica, participando de 

pesquisas, supervisionando as ações pedagógicas ou ainda encaminhando alunos para estudos, são 

unânimes em reconhecer que a participação dos alunos no LAPREN, além de contribuir para melhorar 

o desempenho nas disciplinas, favorece a melhoria da autoestima e da confiança na capacidade de 

aprender.   
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Considerações finais 

A proposta do LAPREN é de natureza dinâmica e constrói-se à medida que surgem as demandas. Não 

se utiliza de rotinas nem de fórmulas prontas, mas busca construir conhecimentos a partir da vivência 

da prática, estabelecendo-se a necessária relação dialética prática-teoria-prática. Fundamenta-se em 

princípios teóricos que postulam a autoria e o protagonismo dos alunos na aprendizagem, e a ação 

mediadora dos professores e dos bolsistas de iniciação científica, todos com funções específicas num 

ambiente interativo, de trocas de experiências e de colaboração, que se influenciam numa 

reciprocidade altamente produtiva. 

As pesquisas realizadas no LAPREN possibilitam a identificação das necessidades para o 

desenvolvimento das ações pedagógicas e para a elaboração de objetos de aprendizagem pertinentes, 

qualificando as atividades dos alunos com repercussões no ensino convencional do ambiente de aula.   

Pretende-se, assim, consolidar a qualidade em todas as ações institucionais, e também integrar ensino, 

pesquisa e extensão..   

O aumento no índice de aprovação dos alunos que frequentam o LAPREN, em disciplinas que 

tradicionalmente apresentam altos índices de reprovação, testemunha a contribuição do Laboratório 

como uma estratégia para reduzir fragilidades e desigualdades na construção do conhecimento, para 

qualificar o percurso acadêmico dos estudantes e para favorecer a permanência desses na universidade. 

Os resultados auferidos até o momento corroboram a importância da manutenção das rotinas e da 

solidificação do desenvolvimento das pesquisas para dar continuidade à qualificação do trabalho 

realizado no LAPREN, estendendo seus resultados positivos para um maior número de alunos.  

Todos os que frequentam o LAPREN ou mesmo apenas conhecem a proposta pedagógica que o 

dinamiza reconhecem a superação dos objetivos buscados. Desejava-se superar as fragilidades de 

aprendizagem, convidando alunos a participar de estudos, mas não se esperava que tal expectativa se 

concretizasse em tão curto espaço de tempo e com resultados tão animadores, pois sabe-se que 

inovações demandam um tempo de amadurecimento para uma adesão consistente. Os resultados 

obtidos levam a se reconhecer o acerto do empreendimento de apenas dois anos. 

Acrescente-se que no LAPREN se dá o relevante encontro pedagógico de professores e alunos, que 

compartilham não só conhecimentos específicos já apontados pelos próprios, mas a riqueza de valores 

como solidariedade, acolhimento e colaboração, aprendizagens que todos, professores e alunos, levam 

pela vida afora. 
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Resumo: 

Organizar no país de acolhimento Erasmus Intensive Language Courses (EILC), cursos 

intensivos de língua para alunos do ensino superior em mobilidade, cursos esses financiados ou 

não pela União Europeia através das suas agências nacionais dos Programas de Aprendizagem 

ao Longo da Vida, não é uma tarefa fácil, em virtude da sua modalidade intensiva, da sua 

duração breve, do número elevado de horas letivas que têm e da heterogeneidade do público a 

que se destinam. Este público-alvo é constituído por alunos de diferentes nacionalidades, 

oriundos de sistemas de ensino que não têm funcionamentos iguais, que frequentam formações 

de áreas científicas múltiplas, com estilos de aprendizagem diferenciados, com diferentes metas 

de aprendizagem da língua do país de acolhimento, bem como com conhecimentos 

diversificados sobre a mesma, e com motivações de aprendizagem muito díspares. 

Ao longo da nossa experiência profissional como docente de cursos de Português desta índole 

fomo-nos confrontando com problemas variados, que tentámos solucionar de forma cíclica, 

levando a cabo uma investigação do tipo investigação-ação, que nos permitiu descortinar pontos 

fracos, experimentar soluções, observar a reação do alunos envolvidos e reorientar o processo 

de ensino/aprendizagem com vista ao melhoramento do mesmo e à sua adequação aos 

indivíduos que estavam a frequentar a formação. 

Das soluções que fomos tentando implementar, destacamos pela importância que foram 

adquirindo e pelos resultados positivos que foram obtendo os passos conducentes à 

implementação de uma modalidade mista de aprendizagem da língua portuguesa, blended-

learning, levada a cabo no período da tarde, num dos módulos dos mencionados cursos, que 


