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RESUMO 

 
 
Em tempos de pandemia deflagrada pela COVID 19, que intensificou o uso de 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), houve demanda urgente 
por formas de ensinar que as utilizem apropriadamente. As metodologias ativas 
destacam-se nesse processo e a Aprendizagem Baseada em Projetos como uma 
proposta pedagógica. Assim, realizou-se uma revisão de literatura na base de dados 
da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no período de 2015 
a 2020 e não se encontrou nenhum estudo que utilizasse a Aprendizagem Baseada 
em Projetos (ABP) em um curso de Pedagogia. Partindo desse pressuposto, 
pergunta-se: Como se pode utilizar a ABP em um curso de Pedagogia com o uso de 
TDIC? E é na busca destas evidências que este estudo tem como objetivo geral, 
descrever e analisar o processo de formação de pedagogas por meio da 
aprendizagem baseada em projetos com o uso de TDIC. Para responder a essa 
questão realizou-se além da pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de campo. 
Participaram 13 estudantes de Pedagogia e o professor – pesquisador que aplicou a 
proposta e fez uma observação participante. As estudantes responderam a 
questionários com perguntas abertas e fechadas antes, durante e após a aplicação 
da proposta. Os dados analisados qualitativamente demonstraram que as estudantes 
compreenderam que o projeto visava agregar, em uma determinada sequência, as 
leituras, reflexões e a aplicação prática dos conteúdos. Todas as estudantes relataram 
que o artefato (resultado do projeto da ABP) foi desenvolvido em consonância com a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de Geografia e História e que a ABP 
proposta contribuiu para o desenvolvimento da prática pedagógica, sendo que 84,6% 
das respondentes relataram ter alcançado o nível de conhecimento avançado no que 
se refere ao manuseio da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao domínio 
acerca das ferramentas tecnológicas necessárias ao ensino e à produção de vídeos 
tutoriais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Aprendizagem baseada em Projetos. Graduação em Pedagogia. 
Metodologia Ativa. Tecnologia Digital de Informação e Comunicação. 
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ABSTRACT 

 
In times of a pandemic deflagrated by COVID 19, which intensified the use of DICT 
(Digital Information and Communication Technology), there was an urgent demand for 
ways of teaching that use them properly. Active teaching-learning methodologies stand 
out in this process and (PBL) Project-Based Learning as a pedagogical proposal. Thus, 
a literature review was carried out in the database of the Brazilian Digital Library of 
Theses and Dissertations (BDTD), in the period from 2015 to 2020 and we did not find 
studies using Project-Based Learning in a course of Pedagogy. Based on this 
assumption, the question is: How can PBL be used in a Pedagogy course with the use 
of DICT? And it is in the search for this evidence that this study aims to describe and 
analyze the process of educating teachers through project-based learning with the use 
of DICT. In order to answer this question, in addition to bibliographic research, a field 
research was carried out. Thirteen Pedagogy students participated and the 
professor/researcher who applied the proposal and made a participant observation. 
The students answered questionnaires with open and closed questions before, during 
and after applying the proposal. The data analyzed qualitatively demonstrated that the 
students understood that the project aimed to join, in a sequence, the readings, 
reflections and the practical application of the contents. All students reported that the 
artifact (a result of the PBL project) was developed in line with the Common National 
Curriculum Base (BNCC) of Geography and History and the proposed PBL contributed 
to the development of pedagogical practice. 84.6% of the respondents reported having 
reached the level of advanced knowledge regarding the handling of the Common 
National Base Curriculum (BNCC) and the mastery of the technological tools 
necessary for teaching and the production of tutorial videos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keywords: Project-Based Learning. Graduation in Pedagogy. Active Methodologies. 
Digital Information and Communication Technologies 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, em seu art. 2º estabelece 

a formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em 

cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 

outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006). 

A Pedagogia, enquanto proposta de formação de professores, tem sido 

pensada e construída ao longo da nossa história. São décadas caracterizadas por 

avanços e retrocessos e as práticas pedagógicas têm sido, há muito tempo, motivo 

de discussão entre aqueles que se dedicam à formação de professores, 

principalmente no que se diz respeito à busca de estratégias eficazes para o processo 

de ensino-aprendizagem (DEWEY, 1950; ROGERS, 1973; NOVAK, 1999; FREIRE, 

2009, apud BENDER, 2014). 

E como é evidente pelo momento histórico que vivemos, em um ano de 

explosão do uso de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) na 

educação por causa da pandemia1, há demanda urgente por formas de ensinar que 

as utilizem apropriadamente.  

Assim, apresenta-se a utilização de metodologias ativas que tornam o aluno, 

parte fundamental do processo, permitindo que desenvolvam uma postura mais 

crítica. O aluno crítico, como o futuro professor, no caso do curso de Pedagogia, é 

aquele que consegue ressignificar o que lhe é proposto adequando à realidade 

escolar. 

No âmbito das Metodologias Ativas, a Aprendizagem Baseada em Projetos 

(ABP) surge como uma proposta pedagógica, que possibilita ao docente e discentes 

organizar um projeto, que contemple os conteúdos de um programa de ensino, em 

torno da concretização de um artefato, ou seja, do produto, resultado da conclusão do 

projeto. 

Realizou-se uma revisão de literatura na base de dados da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no período de 2015 a 2020 e dos nove 

 
1 A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2. Esta doença 

deflagrou uma pandemia, que descreve uma situação em que uma doença infecciosa ameaça 
simultaneamente muitas pessoas pelo mundo. Não tem ligação com a gravidade da doença, mas pela 
abrangência geográfica (OMS). Em função da pandemia houve necessidade de isolamento social e 
uso intenso de TDIC no processo de ensino e aprendizagem. 
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estudos encontrados, três contemplaram o tema no ensino superior e apresentaram 

práticas pedagógicas exitosas que proporcionaram uma aprendizagem colaborativa e 

significativa (MELLO, 2017; SOUZA, 2019; OLIVEIRA 2019) e não se encontrou 

nenhum que utilizasse a ABP em um curso de Pedagogia.  

Partindo desse pressuposto, pergunta-se:  Como se pode utilizar a ABP em 

um curso de Pedagogia com o uso de TDIC? 

E é na busca destas evidências que este estudo tem como objetivo geral, 

descrever e analisar o processo de formação de pedagogos por meio da 

aprendizagem baseada em projetos com o uso de TDIC. 

Como objetivos específicos desta pesquisa, propõe-se: 

a) Descrever, sucintamente, o panorama histórico acerca da implantação 

dos cursos de Pedagogia no Brasil; 

b) Apresentar as principais tendências que fizeram parte do processo de 

ensino – aprendizagem na história; 

c) Discutir a utilização da Aprendizagem Baseada em Projetos na prática 

pedagógica; 

d) Descrever e analisar o projeto realizado em uma disciplina do curso de 

Pedagogia de uma Instituição de Ensino Superior do município de Cascavel, PR; 

e) Descrever e analisar a percepção do docente proponente do projeto e dos 

discentes participantes acerca da experiência com a Aprendizagem Baseada em 

Projetos; 

f) Apresentar as possíveis contribuições da proposição da Aprendizagem 

Baseada em Projetos no Curso de Pedagogia 

Para responder aos objetivos propostos realizou-se, além da revisão da 

literatura, uma pesquisa de campo.  

Este estudo estrutura-se da seguinte forma: na seção dois descreve-se como 

a Pedagogia, um curso, cuja finalidade é formar professores, tem sido discutida e 

organizada no decorrer da história, considerando-se os dois últimos séculos e sua 

classificação em seis períodos.  Aborda-se, brevemente, a formação dos professores 

segundo as tendências pedagógicas que marcaram estes últimos séculos. 
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A seção três apresenta as Metodologias Ativas, que preconizam o estudante 

como protagonista de seu aprendizado e o professor como mediador deste processo. 

E neste âmbito, destaca-se a Aprendizagem Baseada em Projetos, como uma 

proposta com muitas contribuições aplicadas ao ensino superior. 

Na seção quatro estabelece-se a relação entre a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, que é o documento referencial obrigatório e norteador para o 

trabalho pedagógico, em especial, o que trata do ensino de Geografia e História, o 

uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDIC e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCN para o curso de Pedagogia. 

Na seção cinco apresenta-se o método de pesquisa realizada em campo, com 

a participação de 13 estudantes do curso de Pedagogia de uma faculdade privada 

localizada no município de Cascavel, estado do Paraná. Apresenta-se como o 

instrumento utilizado para a coleta de dados foi organizado, além de demonstrar o 

passo a passo da pesquisa. 

Na seção seis, demonstra-se as possibilidades no desenvolvimento de um 

projeto à luz da Aprendizagem Baseada em Projetos e sua efetividade no ensino 

superior, segundo a percepção do docente proponente e dos discentes participantes. 

Por fim, na seção sete, apresenta-se a conclusão, indicando as possíveis 

contribuições ao se propor projetos desta natureza.
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2 PANORAMA HISTÓRICO DO CURSO DE PEDAGOGIA   

 

Nesta seção analisa-se a trajetória de uma prática educativa em um curso de 

Pedagogia. Porém, antes de nos debruçarmos à análise, propriamente dita, faz-se 

necessário entender como a Pedagogia, enquanto proposta de formação de 

professores, tem sido pensada e construída ao longo da nossa história. 

Para Saviani (2009), a formação de professores se tornou evidente após a 

Independência do Brasil. E a organização da instrução popular foi se alterando à 

medida que a sociedade se transformava. Assim, os dois últimos séculos foram 

marcantes para estas transformações e que podem ser classificados em seis 

períodos. Das categorias apontadas por Saviani (2009), destacam-se, 

cronologicamente: 

 

Quadro 1 – Síntese das categorias apontadas por Saviani (2009) sobre 

transformações da instrução popular na história da educação no Brasil. 

1827-1890 Ensaios intermitentes de formação de professores 

Esse período se inicia com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, 

que obrigava os professores a se instruir no método do ensino mútuo, às próprias 

expensas e que se estende até 1890, quando prevalece o modelo das Escolas 

Normais. 

1890-1932 Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais 

O marco inicial é a reforma paulista da Escola Normal tendo como anexo a escola-

modelo 

1932-1939 Organização dos Institutos de Educação 

Os marcos são as reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, em 1932, e de 

Fernando de Azevedo em São Paulo, em 1933. 

1939-1971 

 

Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de 

Licenciatura e consolidação do modelo das Escolas Normais 

Instituição da Faculdade Nacional da Universidade do Brasil como referência para 

as demais instituições brasileiras, pelo Decreto-Lei n. 1.190, de 04 de abril de 1939. 

Apresentação da divisão de dois ciclos destinados à formação de professores. O 

ciclo ginasial com o objetivo de formar regentes do ensino primário e o segundo 
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ciclor objetivando formar professores do ensino primário, conforme o decreto-lei n. 

8.530, de 2 de janeiro de 1946, conhecido como Lei Orgânica do Ensino Normal.  

1971-1996 

 

Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de 

Magistério 

Síntese das grandes mudanças no processo de formação de professores. 

Necessidade ampla de readequação, a iniciar pela Lei 5.692/71 (Brasil, 1971) que 

alterou a nomenclatura do Ensino Primário e do Segundo Grau e da oferta da 

Habilitação Específica de Segundo Grau, para o Magistério de Primeiro Grau. 

1996-2006 

 

Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas 

Normais Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia 

Tentativa de mobilização para superação dos problemas educacionais. Surgimento 

dos Institutos Superiores de Educação e das Escolas Normais Superiores como 

alternativa de acelerar o processo de formação de professores. 

Fonte: Saviani (2009) 

 

Em relação ao primeiro período, intitulado “Ensaios intermitentes de formação 

de professores”, constata-se a exigência de preparo didático, por parte dos 

professores. O artigo 4º da Lei das Escolas de Primeiras Letras, promulgada em 15 

de outubro de 1827, estipulava que os professores deveriam ser treinados a ensinar, 

conforme o método mútuo, às próprias custas, nas capitais das respectivas províncias. 

O método mútuo também é chamado de monitorial ou lancasteriano e se baseava no 

aproveitamento dos alunos mais adiantados como auxiliares do professor no ensino 

de classes numerosas. “Vê-se que a formação de professores, até então, não contava 

com investimento do Governo; o que é compreensível numa sociedade em que a 

educação ainda era privilégio de poucos e direcionada a uma pequena elite”. 

(BORGES; AQUINO; PUENTES, 2011, p. 96). 

Com a promulgação do Ato Adicional de 1834, coube às províncias a 

responsabilidade de legislar sobre os processos educacionais. No que se refere à 

formação de professores, optou-se pela criação das Escolas Normais, seguindo a 

linha do que já estava acontecendo na Europa. A província do Rio de Janeiro foi a 

pioneira, inaugurando a primeira Escola Normal em Niterói, no ano de 1835. Aos 

poucos, nos anos seguintes, as demais províncias foram abrindo suas Escolas. 

Entretanto, elas tiveram uma existência intermitente, ou seja, eram fechadas e 

reabertas periodicamente.  
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A preparação dos professores das Escolas Normais preconizava uma 

formação específica. Portanto, os professores deveriam guiar-se pelas coordenadas 

pedagógico-didáticas. Mas na verdade,  

 

[...] predominou nelas a preocupação com o domínio dos 
conhecimentos a serem transmitidos nas escolas de primeiras letras. 
O currículo dessas escolas era constituído pelas mesmas matérias 
ensinadas nas escolas de primeiras letras. Portanto, o que se 
pressupunha era que os professores deveriam ter o domínio daqueles 
conteúdos que lhes caberia transmitir às crianças, desconsiderando-
se o preparo didático-pedagógico. (SAVIANI, 2009, p.144). 

 

Ainda, segundo o autor, a proposta normalista só conseguiu certa estabilidade 

em 1870, estando, durante o resto do século XIX, sujeita a contestações. Couto 

Ferraz, quando presidente da província do Rio de Janeiro, considerava as Escolas 

Normais muito onerosas, dado ao baixo número de alunos formados. Por isso, em 

1849, ele fechou a Escola de Niterói, substituindo-a por professores adjuntos. Regime 

adotado no Regulamento de 1854, ao exercer o cargo de ministro do Império. 

Saviani (2009), explica que os adjuntos atuariam nas escolas como auxiliares 

dos professores regentes. Eles se dedicariam ao aperfeiçoamento das matérias e das 

práticas de ensino. Logo, eles estariam preparados para serem os novos professores 

e com isso, justificaria o fechamento das Escolas Normais. No entanto, esta proposta 

não prosperou e as escolas continuaram a ser instaladas. Inclusive, a pioneira de 

Niterói foi reaberta em 1859. 

O segundo período, denominado por Saviani (2009) como “Estabelecimento 

e expansão do padrão das Escolas Normais” (1890-1932) leva-nos a considerar que 

a organização e funcionamento das Escolas Normais passaram a ter efeito em 1890. 

Segundo os reformadores, “sem professores bem preparados, praticamente 

instruídos nos modernos processos pedagógicos e com cabedal científico adequado 

às necessidades da vida atual, o ensino não pode ser regenerador e eficaz” (SÃO 

PAULO, 1890 apud SAVIANI, 2009, p. 145). 

A reforma foi marcada, segundo Saviani (2009), pelo enriquecimento dos 

conteúdos curriculares anteriores e ênfase nos exercícios práticos de ensino. Esta era 

a característica da escola-modelo anexa à Escola Normal. Os custos foram assumidos 

pelos reformadores e o entendimento deles era garantir a organização curricular e 
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preparação pedagógico-didática. Atuar na contramão desta premissa, segundo eles, 

não promoveria a formação de professores. (SAVIANI, 2009). 

Esta reforma se tornou referência para o interior de São Paulo, passando, 

mais tarde, a ser um padrão para as demais regiões do país. 

O terceiro período, denominado “Organização dos Institutos de Educação” 

(1932-1939), dá início a uma nova fase de valorização, não apenas do ensino, mas 

também da pesquisa. Destacam-se as iniciativas do Instituto de Educação do Distrito 

Federal, concebido e implantado por Anísio Teixeira, em 1932 e o Instituto de 

Educação de São Paulo, implantado em 1933, por Fernando de Azevedo. Cabe 

lembrar que ambos eram inspirados pelo ideário escolanovista. (SAVIANI, 2009). 

Anísio Teixeira via que a pretensão das Escolas Normais em ser uma escola 

de cultura geral e de cultura profissional, falhava nos dois objetivos. Devido a isso, 

segundo Vidal, (2001 apud SAVIANI, 2009), transformou a Escola Normal em Escola 

de Professores, cujo currículo organizava-se da seguinte forma: a) biologia 

educacional; b) sociologia educacional; c) psicologia educacional; d) história da 

educação; e) introdução ao ensino, contemplando três aspectos: I) princípios e 

técnicas; II) matérias de ensino abrangendo cálculo, leitura e linguagem, literatura 

infantil, estudos sociais e ciências naturais; III) prática de ensino, realizada mediante 

observação, experimentação e participação como suporte ao caráter prático do 

processo formativo. A escola de professores contava com uma estrutura de apoio que 

envolvia: a) jardim de infância, escola primária e escola secundária, que funcionavam 

como campo de experimentação, demonstração e prática de ensino; b) instituto de 

pesquisas educacionais; c) biblioteca central de educação; d) bibliotecas escolares; 

e) filmoteca; f) museus escolares; g) radiodifusão. (SAVIANI, 2009). 

O que se vê, é que os institutos de educação almejavam atender as 

exigências da pedagogia, que buscava se firmar como ciência. (SAVIANI, 2009). 

Franco, Libâneo e Pimenta (2011) sobre a natureza e a identidade da 

pedagogia enquanto campo científico e profissional assumem que a Pedagogia é 

[...] um campo de estudos sobre o fenômeno educativo, portadora de 

especificidade epistemológica que, ao possibilitar o estudo do 

fenômeno educativo, busca a contribuição de outras ciências que têm 

a Educação como um de seus temas. Assim, a Pedagogia é a ciência 

que tem por objeto a educação humana nas várias modalidades em 

que se manifesta na prática social. Trata-se, pois, da ciência da 

educação que investiga a natureza do fenômeno educativo, os 

conteúdos e os métodos da Educação, os procedimentos 
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investigativos. Entendemos que a Educação, em suas várias 

modalidades, se caracteriza como processo de formação das 

qualidades humanas, enquanto que o ensino é o processo de 

organização e viabilização da atividade de aprendizagem em 

contextos específicos para esse fim. (FRANCO; LIBÂNEO; PIMENTA, 

2011, p. 60-61). 

 

O quarto período, denominado “Organização e implantação dos Cursos de 

Pedagogia e de Licenciatura e consolidação do modelo das Escolas Normais” (1939-

1971), tem como marco o Decreto-Lei n. 1.190, de 04 de abril de 1939, que institui a 

Faculdade Nacional da Universidade do Brasil como referência para as demais 

instituições brasileiras. (BRASIL, 1939). 

Temos, a partir daí, a implantação do esquema 3+1, adotado na organização 

dos cursos de licenciatura e Pedagogia, Decreto-lei 8.530, promulgado em 02 de 

janeiro de 1946. A Lei Orgânica do Ensino Normal afirmava que: 

 

[...] a finalidade do ensino normal é “prover a formação do pessoal 
docente necessário às escolas primárias” Art. 1º; o Art. 2º declara “O 
ensino normal será ministrado em dois ciclos. O primeiro dará o curso 
de regentes de ensino primário, em quatro anos, e o segundo, o curso 
de formação de professores primários, em três anos”. (BRASIL, 1946). 

 

Os cursos de licenciaturas se reservavam ao ensino das diversas disciplinas 

que compunham o currículo, enquanto os cursos de Pedagogia eram dedicados à 

formação de professores para o exercício docente na Escola Normal. 

Em resumo, a parte cognitiva dos diversos conteúdos em cada especificidade 

era trabalhada nos três primeiros anos, enquanto a formação didática ficava para o 

último ano. 

É importante lembrar que tal generalização levou a formação de professores 

à perda de sua referência original, pois as escolas experimentais deixaram de ser 

base de pesquisa e cientificidade para a formação. 

Em 1946, temos a aprovação do decreto-lei n. 8.530, de 2 de janeiro de 1946, 

conhecido como Lei Orgânica do Ensino Normal (BRASIL, 1946 apud SAVIANI, 2009) 

e que apresentava uma divisão de dois ciclos para a preparação de professores. O 

primeiro ciclo, o ginasial, com duração de quatro anos, tendo como objetivo formar 

regentes do ensino primário. Já o segundo ciclo, tinha uma duração menor, de três 

anos, objetivando formar professores do ensino primário. 
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A diferença entre os dois ciclos era que o primeiro promovia uma formação 

centrada nas diversas disciplinas do currículo, enquanto os fundamentos da educação 

eram contemplados no segundo ciclo. 

Saviani (2009), então, concluí que neste período, as licenciaturas passaram a 

se dedicar muito mais à formação baseada nos conteúdos culturais-cognitivos, 

deixando a formação docente, resumida a um bloco de menor importância. Conclui-

se que tal situação era reservada apenas para a obtenção do registro profissional. 

No que se refere aos cursos de Pedagogia, embora estivessem construídos à 

luz da formação didático-pedagógica, o que se via na prática, era que a realidade se 

restringia muito mais à formação baseada nos modelos culturais-cognitivos. 

O quinto período, intitulado “Substituição da Escola Normal pela habilitação 

específica de Magistério” (1971-1996) traz, em síntese, as grandes mudanças no 

processo de formação de professores. E com o Golpe Militar de 64, a necessidade de 

readequação foi ampla, a iniciar pela Lei 5.692/71 (BRASIL, 1971) que alterou a 

nomenclatura de Ensino Primário para Primeiro Grau e o Ensino Médio para Segundo 

Grau. E as Escolas Normais passaram a oferecer uma Habilitação Específica de 

Segundo Grau, para o Magistério de Primeiro Grau. 

O Parecer 349/72 (BRASIL - MEC-CFE, 1972) organiza a Habilitação 

Específica do Magistério (HEM) em duas modalidades, sendo a primeira com três 

anos, com carga horária de 2.200 horas, para o exercício do magistério até a quarta 

série. E a segunda, com duração de quatro anos, totalizando 2.900 horas, a qual 

habilitava para o exercício do magistério até a sexta série. O currículo para o 1º e 2º 

Graus era composto de um núcleo comum, o qual promovia uma formação geral e 

outra diversificada, sendo válido em todo o território nacional. 

O antigo curso Normal deu lugar à uma habilitação em 2º Grau. No entanto, 

tal redução no processo de formação ampliou a gravidade no quadro educacional 

gerando uma grande preocupação ao governo, o qual instituiu, em 1982, os CEFAMs 

(Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério). Este projeto, segundo 

Cavalcante (1994), tinha o objetivo de revitalizar a Escola Normal. Embora fossem 

notáveis os aspectos positivos, este projeto foi descontinuado por ser restrito e não 

ter o acompanhamento de políticas públicas que contemplassem o aproveitamento de 

professores já formados pelas redes públicas de ensino. 

Com a lei 5.692/71, a formação de professores em nível superior passou a ser 

oferecida de duas formas. Licenciatura curta, com duração de três anos e licenciatura 
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plena, com duração de quatro anos. Os cursos de Pedagogia passaram a fornecer, 

não apenas a habilitação específica para o magistério, mas também a habilitação de 

especialistas, tais como: diretores de escolas, orientadores educacionais, 

supervisores escolares e inspetores de ensino. 

A partir de 1980, começou um amplo movimento de reformulação da 

Pedagogia e das Licenciaturas, adotando o princípio, segundo Silva, da “docência 

como base da identidade profissional de todos os profissionais da educação”. (SILVA 

apud SAVIANI, 2009, p.147-148). Diante disso, a tendência das instituições de ensino 

era formar professores para a Educação Infantil e séries iniciais do 1º Grau, o atual 

Ensino Fundamental. 

Por fim, Saviani (2009) conclui com o sexto e último período, o qual trata do 

Advento dos Institutos Superiores de Educação e das Escolas Normais Superiores 

(1996-2006). Com o fim do regime militar, a mobilização para que os problemas 

educacionais fossem superados era significativa, no entanto, nem a LDB, promulgada 

em dezembro de 1996, foi capaz de equacionar os desafios pelos quais a educação 

passava. Surgem, então, os Institutos Superiores de Educação e as Escolas Normais 

Superiores como alternativa de acelerar o processo de formação por meio de cursos 

de curta duração e mais baratos, o que, segundo Saviani (SAVIANI, 2008, p. 218-221 

apud SAVIANI, 2009), assumiram o patamar de cursos de segunda categoria. 

Neste rápido panorama histórico, Saviani (2009) esboça o percurso histórico 

da Educação no Brasil, com um início quase ausente, de forma lenta, mas sem 

rupturas, tentando se fortalecer, principalmente à luz do ideário da década de 30. Mas 

o que se constata é que ao longo destes seis períodos, a precariedade de políticas 

formativas não tem conseguido promover um padrão mínimo de preparação docente 

em nosso país. 

As novas diretrizes curriculares para os cursos de Pedagogia, homologadas 

em abril de 2006, também não ficaram imunes a todas as mudanças ocorridas nesta 

trajetória histórica. 

 

2.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO SÉCULO XXI 

 

A discussão sobre a formação de professores para o século XXI tem sido cada 

vez mais frequente. Bacich, et al. (2015, p. 93) afirmam que, “talvez a grande 
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dificuldade esteja em romper com séculos de ensino voltado para uma educação 

vertical, com o professor no topo da relação”. 

Ao se discutir sobre a formação de professores na atualidade, o que se 

percebe é que muito do trabalho em sala de aula, não apenas hoje, mas ao longo de 

nossa história, é marcado pelo grande desafio de tornar o processo de ensino-

aprendizagem realidade nas escolas. 

Por muitos anos, o Método Tradicional fez parte de nossa cultura. E não é 

difícil de encontrar resquícios desta tendência nos diversos ambientes escolares de 

nosso país. A educação jesuítica (1549-1759) foi o primeiro sistema educacional 

implantado no Brasil, atuando em duas frentes: para os burgueses, representados 

pela elite e a quem disponibilizavam a ciência do governo garantindo uma formação 

que permitisse uma hegemonia política e cultural; e a catequética, restringindo-se 

apenas à formação dos princípios cristãos, neste caso, para as populações indígenas. 

Já se percebe aí a falta de atenção com a educação popular. (GADOTTI, 1999). 

Uma das principais características desta forma tradicional de ensinar era a 

transmissão do conhecimento. Segundo Batista (2017), esta pedagogia tradicional é 

norteada pelo pensamento de educadores europeus, como por exemplo: Comênio, 

Rousseau, Pestalozzi e Herbart e que acabaram por se espalhar para o mundo. Um 

ensino mecânico e automatizado. 

Para entender como a educação foi moldada nesta época, Paiva, (2003) diz 

que, 

[...] é importante ressaltar que os portugueses colonizadores só tinham 
uma visão de sociedade, visão esta que se realizava na sua sociedade 
e, portanto, tendo-a como modelo, agiam segundo ela em seu 
relacionamento com as demais culturas. O único comportamento 
possível, no caso, era a imposição. A sociedade portuguesa tinha uma 
estrutura rígida, centrada na hierarquia, fundada na religião [...]. 
(PAIVA, 2003, p. 44). 

 

Portanto, a hierarquização, o cumprimento de regras, entre outras 

características marcantes deste período foram transpostas para as práticas 

pedagógicas. 

Imagine uma sala de aula, com vários alunos enfileirados e com um professor 

à frente. E que entre estes alunos e o professor há, metaforicamente, um abismo que 

garante o distanciamento. Neste cenário, fruto do nosso imaginário, o professor era o 

detentor do conhecimento, inquestionável e a quem cabia a função exclusiva de 
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ensinar, ou melhor, a de transmitir o conhecimento. Aos alunos, restava a função de 

receptores, ou seja, deveriam estar atentos à aula e registrarem o conteúdo o todo o 

tempo. Portanto, a memorização de regras e conceitos era a principal atividade 

desenvolvida, tanto dentro, como fora da sala de aula. Ao final do ciclo letivo, restava 

saber quais eram os alunos que deveriam ser promovidos à próxima série. Havia 

alunos que conseguiam, quantitativamente, comprovar que aprenderam, mesmo que 

este aprendizado fosse aferido pela capacidade de memorização, e aqueles que não 

conseguiam demonstrar o aparente conhecimento adquirido. É fato que a 

memorização de regras e conceitos não é sinônimo de aprendizagem. Poderíamos 

compreender a aprendizagem como a capacidade do estudante ressignificar e aplicar 

no seu cotidiano o que foi proposto em sala de aula. 

Fica estabelecido, segundo Batista (2017), a separação entre teoria e prática, 

a qual fez parte do contexto brasileiro até o fim do século XIX. Uma educação em que 

prevalecia a hierarquia e o cumprimento de rígidas normas de disciplina, tendo como 

foco principal a formação moral e intelectual. “A aprendizagem, assim, continua 

receptiva, automática, não mobilizando a atividade mental do aluno e o 

desenvolvimento de suas capacidades intelectuais”. (LIBÂNEO, 1999, p. 65). 

Foram décadas dedicadas a uma proposta de ensino na qual professores não 

tinham liberdade, menos do que isso, não tinham conhecimento acerca das 

possibilidades de compreensão das capacidades cognitivas dos estudantes e de 

como os professores poderiam fazer para que estes pudessem desenvolver suas 

habilidades, aplicando os conteúdos propostos nos currículos.  

Segundo Batista (2017), foi a partir do século XX que estudiosos na área da 

psicologia, da biologia e da sociologia começaram a dar suas contribuições para a 

educação no que se refere ao entendimento do desenvolvimento do ser humano e 

este movimento educacional originou-se na Europa, já no início do século XX e que, 

segundo a autora, chegou aos Estados Unidos, por John Dewey e na Itália, com Maria 

Montessori. Tais contribuições levaram um grupo de intelectuais a publicarem em 

1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, redigido por Fernando de 

Azevedo e assinado por Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Heitor Lira, Carneiro Leão, 

Cecília Meireles, Almeida Júnior, entre outros e que buscaram nas ciências citadas 

anteriormente, conhecimentos e estratégias que pudessem favorecer a 

aprendizagem. 
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Pode-se compreender a diferença destas tendências, segundo o que aponta 

Haydt (2011, p. 31). “Enquanto na escola tradicional a atitude do aluno era de 

imobilidade, passividade e receptividade, na Escola Nova sua atitude é de 

participação ativa e dinâmica. A Escola Nova preconiza o uso de métodos ativos de 

ensino-aprendizagem”.  

A escola sempre esteve no centro das discussões políticas, retratando as 

intenções das políticas de governo em suas épocas. Assim, se representarmos 

cronologicamente o percurso da escola no Brasil, o que constatamos é que, de um 

ensino tradicional, marcado por uma proposta baseada nos preceitos europeus, 

avançamos após décadas para o período marcado pelo movimento escolanovista. 

No entanto, alguns retrocessos relacionados ao processo de ensino-

aprendizagem são constatados, como por exemplo, o movimento tecnicista, que 

surgiu nos Estados Unidos na segunda metade do século XX e no Brasil, entre as 

décadas de 60 e 70, marcado pelos interesses e anseios de preparar o público 

estudantil para ingressar no mercado de trabalho, de maneira mais qualificada, a fim 

de contribuir para o crescimento do país. No entanto, o retrocesso supracitado se 

refere ao fato de que o foco não estava no professor, muito menos no aluno. O centro 

do processo, agora, estava no material elaborado para os cursos. Com um programa 

de estudos organizado para atender apenas às necessidades e interesses deste 

período. 
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3 METODOLOGIAS ATIVAS 

 

Lima (2017, p. 424) afirma que: 

as metodologias ativas são consideradas tecnologias que 
proporcionam engajamento dos educandos no processo educacional 
e que favorecem o desenvolvimento de sua capacidade crítica e 
reflexiva em relação ao que estão fazendo. Visam promover: 1) 
proatividade, por meio do comprometimento dos educandos no 
processo educacional; 2) vinculação de aprendizagem aos aspectos 
significativos da realidade; 3) desenvolvimento do raciocínio e de 
capacidades para intervenção na própria realidade; 4) colaboração e 
cooperação entre participantes  

 

Com o aluno, como foco do processo é que, atualmente, se difundem as 

Metodologias Ativas. Essa proposta tem o aluno como protagonista do seu próprio 

aprendizado. Ele passa de uma postura passiva em sala de aula para um 

comportamento ativo. Masetto (2000) defende que 

O aluno, num processo de aprendizagem, assume papel de aprendiz 
ativo e participante (não mais passivo e repetidor), de sujeito de ações 
que o levam a aprender e a mudar seu comportamento. Essas ações, 
ele as realiza sozinho (auto-aprendizagem), com o professor e com 
seus colegas (interaprendizagem). (MASETTO, 2000, p. 141). 

 

Segundo Pinto et al. (2013, p. 3), “o protagonismo do estudante em seu 

processo de aprendizagem possibilita o desenvolvimento de habilidades e 

competências indispensáveis para a construção de sua autonomia intelectual e social” 

E o professor, que até então desempenhava um papel de mero transmissor 

do conhecimento, passa a atuar como mediador do conhecimento. Seus objetivos em 

sala de aula consistem em instigar no aluno a curiosidade para buscar a solução aos 

desafios propostos e dinamizar o ambiente da sala de aula. Borges e Alencar (2014) 

citam Vygotsky, ao afirmar que o professor 

deve ser um agente mediador deste processo, propondo desafios aos 
seus estudantes e ajudando-os a resolvê-los, ou proporcionando 
atividades em grupo, em que aqueles que estiverem mais adiantados 
possam cooperar com os que tiverem mais dificuldades. (VYGOTSKY 
apud BORGES; ALENCAR, 2014, p. 127). 
 

A educação atual tem apresentado uma grande demanda aos envolvidos no 

processo de Ensino-Aprendizagem, segundo Rosa Junior (2015), este contexto tem 

exigido um “discente capaz de auto gerenciar ou auto governar seu processo de 

formação” (ROSA JUNIOR, 2015, p. 16). 
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Moran (2015), ressalta que, sendo assim, é urgente a necessidade de os 

professores assumirem uma nova postura, no sentido de entender este novo público 

de aprendizes e compreender as inúmeras possibilidades de se levar o conhecimento. 

Pois, a escola dita padronizada, ou seja, aquela que apresenta resultados previsíveis, 

baseadas em metodologias de ensino e avaliações não inovadoras, já não atenderão 

mais o público acadêmico, desde as faixas etárias mais novas da educação básica, 

até o ensino superior. Proatividade, colaboração, personalização e visão 

empreendedora, segundo Moran (2015) serão as palavras-chave da nova tendência 

do processo de ensino-aprendizagem. 

Tais mudanças não são novas. Vários teóricos tratam da necessidade de 

motivar e dialogar com o aluno, propondo uma educação que supere o modelo 

tradicional. (DEWEY, 1950; FREIRE, 2009; ROGERS, 1973; NOVACK, 1999 apud 

BENDER, 2014). 

O aluno precisa ser envolvido, precisa sentir-se como parte do processo, para 

que desenvolva uma postura mais crítica, entenda-se o aluno crítico, aquele que 

consegue ressignificar o que lhe é proposto. 

 

3.1 APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS 

 

As práticas pedagógicas têm sido, há muito tempo, motivo de discussão entre 

aqueles que se dedicam à formação de professores, principalmente no que se diz 

respeito à busca de estratégias mais eficazes e que possam contribuir com o processo 

de ensino-aprendizagem. 

E quando se resgata a temática das Metodologias Ativas, depara-se com 

propostas metodológicas com o objetivo de fazer com que os estudantes aprendam 

de forma engajada. 

Entre estas possibilidades, a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) tem 

se demonstrado eficaz em diversos níveis de ensino, desde a Educação Básica até o 

Ensino Superior. Segundo Bender (2014, p.9). 

 

A aprendizagem baseada em projetos é um modelo de ensino que 
consiste em permitir que os alunos confrontem as questões e os 
problemas do mundo real que consideram significativos determinando 
como abordá-los e, então, agindo de forma cooperativa em busca de 
soluções. 
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No Ensino Superior, em cursos de formação de professores, a ABP pode 

contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas, pois, segundo Bender 

(2014, p. 16), “A ABP pode ser definida pela utilização de projetos autênticos e 

realistas baseados em uma questão, tarefa ou problema altamente motivador e 

envolvente, para ensinar conteúdos acadêmicos aos alunos no contexto do trabalho 

cooperativo para a resolução de problemas”. 

A Aprendizagem Baseada em Projetos, faz parte do grupo das Metodologias 

Ativas difundida nos últimos anos, não é nova. São vários autores que contribuíram 

para o fortalecimento desta proposta metodológica. 

Conforme Cote (2007, apud BENDER, 2014), foi John Dewey que propôs a 

ABP no início do século XX e esta experiência foi aplicada inicialmente no ensino da 

Medicina, e não nas escolas da rede pública. 

Alguns termos fazem parte da nomenclatura aplicada à ABP, segundo a 

perspectiva de Bender (2014) e foram utilizados no projeto. 

a) Âncora: serve como base para o questionamento. Pode ser qualquer 

item, um vídeo, um texto, um e-mail, uma notícia de jornal. Segundo 

Grant (2002, apud BENDER, 2014), qualquer elemento que sirva para 

contextualizar a proposta do projeto; 

b) Artefatos: são itens criados durante a realização de um projeto. Podem 

representar os resultados, ou melhor, as possíveis soluções para um 

problema ou coisas necessárias encontradas no dia a dia. Como 

exemplo destes resultados, podemos ter os portfólios, vídeo digitais, 

apresentações, entre tantas outras possibilidades. Segundo Barell (2007 

apud BENDER, 2014), o artefato deve representar um aprendizado 

autêntico; 

c) Brainstorming: é uma atividade inicial necessária e que tem o objetivo 

de levantar ideias acerca da resolução dos problemas. É importante que 

o professor propicie um ambiente natural, explicando aos alunos que 

tudo o que disserem, num primeiro momento, é importante e será 

considerado. Os alunos precisam se sentir à vontade para expor suas 

ideias. Grant (2002 apud BENDER, 2014) ressalta que muitas vezes 

este processo precisa ser ensinado aos alunos, já que alguns 

encontrarão problemas nas ideias de outros imediatamente, a menos 

que sejam devidamente instruídos sobre esta prática; 
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d) Questão Motriz: é o questionamento principal e que deve ser feito com 

a finalidade de expor, claramente, as metas que devem ser alcançadas 

no projeto de ABP. (GRANT, 2002; LARMER, MERGENDOLLER, 2010 

apud BENDER, 2014) ressaltam que a questão motriz deve ser 

significativa e capaz de motivar o aluno a participar efetivamente do 

projeto; 

e) Voz e escolha do aluno: para que os alunos possam se engajar na 

realização do projeto é necessário que o professor garanta a 

participação deles. Durante a realização do projeto, por mais minuciosa 

que seja a implementação e o acompanhamento do professor, segundo 

(LARMER; MERGENDOLLER, 2010 apud BENDER, 2014), a condução 

deve acontecer, de forma muito natural, para que o aluno perceba que 

exerce determinado poder nas escolhas e execução do projeto; 

f) Web 2.0: Note que este termo foi utilizado pelo autor em 2012, no 

entanto, esta nomenclatura tem se atualizado constantemente frente às 

inúmeras possibilidades tecnológicas, das quais dispomos hoje. Embora 

este termo não seja evidenciado no decorrer do trabalho, o objetivo aqui 

é mostrar que, segundo o autor, as ferramentas web salientam o fato de 

que os alunos, ao trabalharem de forma colaborativa em modernos 

ambientes de tecnologia instrucional, na verdade estão criando 

conhecimento, ao invés de simplesmente usar a tecnologia de forma 

passiva para adquiri-lo. 

 

O trabalho de Bender (2014) descreve um percurso detalhado das 

possibilidades de aplicação da ABP e o projeto proposto segue tais procedimentos, 

pois, devido ao tempo limitado do semestre letivo, não haveria tempo hábil para 

mudanças nos encaminhamentos do projeto. Portanto, basear-se em uma experiência 

já relatada anteriormente seria a decisão mais correta. 

“Na ABP, os alunos devem receber ou desenvolver uma tarefa desafiadora e 

complexa, que se pareça com as tarefas que os adultos podem enfrentar no mundo 

real”. (BENDER, 2014, p. 22). Considerando que os alunos são oriundos do Ensino 

Superior, podemos interpretar como sendo as tarefas que o futuro profissional poderá 

enfrentar no mercado de trabalho. 
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Para a realização das tarefas em um determinado projeto, destacam-se 

alguns componentes sugeridos pelo autor: 

a) Realização de Brainstorming sobre possíveis soluções; 

b) Identificação de uma série específica de tópicos para ajudar a coletar 

informações; 

c) Divisão de responsabilidades sobre o recolhimento de informações; 

d) Desenvolvimento de uma linha do tempo para a coleta das informações; 

e) Pesquisa de informações sobre o problema ou a questão; 

f) Sintetização dos dados coletados; 

g) Tomada de decisões de forma cooperativa sobre como prosseguir a 

partir de um determinado ponto; 

h) Determinação de quais informações adicionais podem ser essenciais; 

i) Desenvolvimento de um produto, ou múltiplos produtos ou artefatos, que 

permitam que os estudantes comuniquem os resultados de seu trabalho. 

Os componentes de atividades dos projetos de ABP podem se dividir em duas 

etapas: a primeira fase que consiste na Introdução e planejamento em equipe do 

projeto; a coleta de informações, a criação, desenvolvimento e avaliação inicial da 

apresentação e de artefatos prototípicos. E a segunda fase consiste no 

desenvolvimento da apresentação final e da publicação do produto ou dos artefatos. 

A avaliação em ABP envolve, segundo o autor, a compreensão conceitual 

mais aprofundada e a resolução de problemas, tendendo ser mais reflexivas do que 

na sala de aula tradicional. (BENDER, 2014). 

 

3.2 PESQUISAS REFERENTES AO USO DA ABP NO ENSINO SUPERIOR 

 

Com o intuito de compreender o conceito e a aplicação da Aprendizagem 

Baseada em Projetos, realizou-se uma revisão de literatura na base de dados da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD. As palavras-chaves 

utilizadas na busca foram “Aprendizagem Baseada em Projetos”, “Formação do 

Pedagogo” e “Ensino Superior”. O critério de refinamento ou exclusão foi o ano de 

publicação, de 2015 a 2020 e, em seguida, os títulos das publicações, bem como os 

resumos apresentados nas mesmas. A busca se deu em novembro de 2020. Dessa 

forma, nove (09) dissertações que tratavam sobre o tema foram encontradas. 
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Destas 09 publicações restaram três (03) que abordavam a Aprendizagem 

Baseada em Projetos, no entanto, nenhuma destas era uma licenciatura. As demais 

publicações que pertenciam à área das licenciaturas, afastavam-se do objetivo da 

busca, por abordarem a temática de forma correlata, como por exemplo: pedagogia 

por projetos, aprendizagem baseada em problemas. 

Mas como a metodologia da Aprendizagem Baseada em Projetos pode ser 

adequada aos diversos componentes curriculares, nos mais variados cursos, optou-

se pelos 03 estudos mencionados anteriormente. Mello (2017); Souza (2019) e 

Oliveira (2019) que apresentaram as contribuições da Aprendizagem Baseada em 

Projetos em seus respectivos cursos: Comunicação Social; Técnico em Marketing e 

Engenharias. 

Mello (2017) faz uma análise das metodologias ativas no Ensino Superior e 

por meio de um levantamento bibliográfico percebe a importância destas metodologias 

nas práticas pedagógicas. Ressalta que a Aprendizagem Baseada em Projetos pode 

contribuir para a construção de um ambiente de aprendizagem diferenciado, 

colaborativo, contextualizado e significativo, proporcionando um envolvimento muito 

positivo entre docentes e estudantes. 

Souza (2019), em sua dissertação, apresenta um cenário educacional que fica 

entre a Educação Básica e o Ensino Superior, no caso o Ensino Técnico, o qual recebe 

um público com uma faixa etária bem variada, logo, é possível perceber o conflito de 

gerações que há nesse espaço educacional, pois são variados os interesses, os 

objetivos, as opiniões, além dos níveis de conhecimento que também são bem 

variados. A pesquisadora observou a intervenção e a coleta de dados em dois 

componentes curriculares e a conclusão foi que a Aprendizagem Baseada em 

Projetos contribuiu para desenvolver um ambiente mais colaborativo, criativo e 

emancipatório para os estudantes das mais diversas faixas etárias. A motivação, a 

interação e a autonomia foram percebidas facilmente no contexto escolar. Logo, esta 

prática demonstrou ser capaz de desenvolver nos estudantes, habilidades cruciais 

para o século XXI. 

A dissertação de Oliveira (2019) apresenta uma análise de um componente 

curricular, intitulado Tópicos I, o qual tem a ABP prevista em seu programa. Embora 

a pesquisadora já tenha sua hipótese, de que a ABP contribui de forma muito positiva 

para o processo de ensino, justamente por se afastar das abordagens tradicionais, 

constata-se que a abordagem do professor em relação a esta proposta metodológica 
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ainda é incipiente, distante de um perfil mais crítico, reflexivo e humanista. Sua 

conclusão é que há a necessidade de se promover uma formação continuada em 

serviço, a fim de possibilitar uma compreensão melhor sobre as contribuições da ABP, 

para que ela seja mais efetiva com seus princípios. 

Um ponto que nos chamou a atenção é que há poucas pesquisas relacionadas 

à aplicação da Aprendizagem Baseada em Projetos no Ensino Superior. O que foi 

encontrado dizia respeito a outros cursos e nas licenciaturas, em especial, no Curso 

de Pedagogia, não houve nenhum registro. 
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4 A BNCC E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

 

Optou-se por apresentar, neste estudo, breve descrição da Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC), pela necessidade de integrá-la a formação do Pedagogo. 

Este documento normativo, surgiu com o objetivo de garantir o direito de 

aprendizagem a todos os níveis que compõem a Educação Básica. Uma ampla 

discussão em toda a esfera nacional, entre os estados da federação e os municípios 

foi realizada, levando-se em consideração as opiniões advindas dos diversos 

conselhos escolares e não escolares. 

Mas, foi ao final de 2017 que este projeto foi homologado pelo Ministro 

Mendonça Filho: 

 

Art. 1- Fica homologado o Parecer CNE/CP n- 15/2017, do Conselho 
Pleno do Conselho Nacional de Educação, aprovado na Sessão 
Pública de 15 de dezembro de 2017, que, junto ao Projeto de 
Resolução a ele anexo, instituem e orientam a implantação da Base 
Nacional Comum Curricular - BNCC, explicitando os direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a ser observada 
obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no 
âmbito da Educação Básica. 

 

Mas se toda a Educação Básica passava por uma plena transformação, como 

ficava a questão da preparação dos professores? 

No dia 20 de dezembro de 2019, o Conselho Nacional de Educação “define 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 

Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica (BNC-Formação)” considera que: 

 
O § 8º do. art. 62 da LDB estabelece que os currículos dos cursos da 
formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC-Educação Básica); 
 
A Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, em seu art. 11, estabelece 
o prazo de 2 (dois) anos, contados da data de homologação da BNCC-
Educação Básica, para que seja implementada a referida adequação 
curricular da formação docente; 
 
O § 1º do art. 5º das Resoluções CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 
2017 e CNE/CP nº 4, de 17 de dezembro de 2018, entre outras 
disposições, estabelece que a BNCC Educação Básica deve contribuir 
para a articulação e coordenação das políticas e ações educacionais 
em relação à formação de professores; 
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As aprendizagens essenciais, previstas na BNCC-Educação Básica, a 
serem garantidas aos estudantes, para o alcance do seu pleno 
desenvolvimento, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, 
reiterado pelo art. 2º da LDB, requerem o estabelecimento das 
pertinentes competências profissionais dos professores; (BRASIL, 
2019). 

 

Diante disso, os cursos de Licenciatura em Pedagogia também passariam por 

uma transformação curricular, a fim de se adequarem às novas orientações e preparar 

melhor os futuros egressos do curso. 

O capítulo VII, ao tratar da Formação para Atividades Pedagógicas, explicita 

em seu Artigo 22 o seguinte: 

 

A formação para atuar em Administração, Planejamento, Inspeção, 
Supervisão e Orientação Educacional para a Educação Básica, nos 
termos do art. 64 da LDB, ou com centralidade em ambientes de 
aprendizagens e de coordenação e assessoramento pedagógico, 
pode-se dar em: 
 
I - cursos de graduação em Pedagogia com aprofundamento de 
estudos nas áreas de que trata o caput e que possuam uma carga 
horária mínima de 3.600 (três mil e seiscentas) horas; e 
 
 
II - cursos de especialização lato sensu ou cursos de mestrado ou 
doutorado, nas mesmas áreas de que trata o caput, nos termos do 
inciso II do art. 61 da LDB. 
 
§ 1º O aprofundamento de estudos de que trata o inciso I será 
correspondente a 400 (quatrocentas) horas adicionais às 3.200 (três 
mil e duzentas) horas previstas para o curso de Pedagogia. 
§ 2º Para o exercício profissional das funções relativas a essas áreas, 
a experiência docente é pré-requisito, nos termos das normas de cada 
sistema de ensino, conforme o disposto no § 1º do art. 67 da LDB. 
(BRASIL, 2019). 
 

 

A instituição, local de realização da pesquisa, aplicou desde o primeiro 

semestre de 2017 uma proposta de alinhamento de sua matriz curricular de 

Pedagogia à Resolução nº 02 de 2015, para divulgar um curso mais robusto em 

direção à formação de professores prevista nas novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN). 

A Instituição reuniu representantes de cursos de licenciatura das modalidades 

presencial e a distância, professores de cursos superiores e da educação básica, 
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consultores de conteúdo dos materiais didáticos de ensino superior e membros das 

editoras da educação básica, bem como gestores acadêmicos e de escolas. 

Foi investida, então, na nova matriz do curso, a ampliação das disciplinas no 

âmbito das Práticas Pedagógicas e do Estágio, como salientam as Novas Diretrizes 

Curriculares: 

§ 5º Nas licenciaturas, curso de Pedagogia, em educação infantil e 
anos iniciais do ensino fundamental a serem desenvolvidas em 
projetos de cursos articulados, deverão preponderar os tempos 
dedicados à constituição de conhecimento sobre os objetos de ensino, 
e nas demais licenciaturas o tempo dedicado às dimensões 
pedagógicas não será inferior à quinta parte da carga horária total. 
 
§ 6º O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da 
organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade 
específica intrinsecamente articulada com a prática e com as demais 

atividades de trabalho acadêmico. (BRASIL, 2015). 
 

Portanto, os acadêmicos precisam saber a origem das adequações 

curriculares e quais são os impactos que estas mudanças devem refletir. Afinal, o 

egresso precisa chegar à escola, seu local de trabalho, sabendo como manusear os 

documentos oficiais e tendo convicção da prática pedagógica a ser desenvolvida no 

âmbito escolar. 

 

4.1 A BNCC E O ENSINO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA 

 

No contexto desta instituição, o estudo da disciplina de Aprendizagem de 

Geografia e História tem como objetivo principal estudar as transformações no ensino, 

tanto para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental, no início do século 

XXI. 

Uzun e Paula (2019), dividem a disciplina em quatro unidades, abordando as 

transformações que o ensino dos dois componentes teve ao longo do século XX e 

início do século XXI, na qual eram norteadas por outras diretrizes e parâmetros e que 

agora, passam a ser regidas pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC).  

As autoras discutem propostas de trabalho, de avaliação, possíveis 

linguagens e ferramentas que os professores podem utilizar para alcançar os objetivos 

e de desenvolver as competências gerais e específicas trazendo inúmeras 

possibilidades de interdisciplinaridade e de avaliação. 
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Ao iniciar o semestre letivo, o docente apresenta os objetivos da disciplina aos 

acadêmicos, motivando-os a refletirem sobre o que os futuros docentes podem fazer 

em sala de aula para tornar o aprendizado mais significativo. 

Uzun e Paula (2019, p. 5) contribuem ao afirmar que, 

 

as unidades de ensino pretendem desenvolver uma série de 
competências e habilidades no estudante, tais como a capacidade de 
aprender a aprender, o aumento da independência na busca por novos 
saberes, a identificação visual do que está sendo ensinado, a criação 
de formas alternativas de avaliar seu aluno, o desenvolvimento de 
estratégias individuais de aprendizagem, o raciocínio crítico, além da 
capacidade de ensinar história e geografia para crianças da educação 
infantil e das séries iniciais do ensino fundamental dentro dos 
parâmetros estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular 

 

Em síntese, o livro didático proposto para o estudo da disciplina traz, de forma 

muito bem organizada, os conteúdos a serem trabalhados no ensino fundamental. Por 

exemplo, para o ensino de Geografia cabe aos docentes, dar conta de uma 

progressão de habilidades de acordo com cinco temáticas: a) O sujeito e seu lugar no 

mundo; b) Conexões e escalas, c) Mundo do Trabalho; d) Formas de representação 

e pensamento espacial; d) Natureza, ambientes e qualidade de vida e e) exercício da 

cidadania. 

Para o componente de História, “um dos importantes objetivos é estimular a 

autonomia de pensamento e a capacidade de reconhecer que os indivíduos agem de 

acordo com a época e o lugar nos quais vivem, de forma a preservar ou transformar 

seus hábitos e condutas” (BRASIL, 2018, p. 396). 

 

4.1.1 O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E SUA RELAÇÃO 

COM AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

 

O ambiente escolar tem sido um terreno, aparentemente hostil para muitos 

professores. Pois muitos, acabam reproduzindo em seus procedimentos 

metodológicos resquícios das formas a que foram submetidos, quando ainda estavam 

na educação básica. “Nossos alunos mudaram radicalmente. Os alunos de hoje não 

são os mesmos para os quais nosso sistema educacional foi criado.” (PRESNSKY, 

2001, p. 1). 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia Licenciatura (2006), em seu parágrafo 5º, afirmam que o futuro pedagogo 

deverá ser capaz de “VII – relacionar as linguagens dos meios de comunicação à 

educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das 

tecnologias de informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de 

aprendizagens significativas”. 

Até mesmo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no conjunto das dez 

competências gerais, apresenta a necessidade de:  

 
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2018, 
p.7). 
 

Foi diante deste dilema da sala de aula, principalmente em um momento 

atípico de pandemia, em que alunos e professores tiveram que, forçadamente, 

descobrir um novo ambiente escolar, que motivou agregar ao projeto, o ensino de 

Geografia e História por meio de TDIC, mais especificamente, em relação ao uso de 

aplicativos para smartphones e tablets que pudessem contribuir, de forma lúdica, no 

ensino das respectivas temáticas contempladas no currículo, objeto dessa pesquisa. 
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5 MÉTODO 

 

Nesta seção estão descritas as formas como foram respondidas as questões 

do estudo subdivididas em: tipo de pesquisa; local e participantes; técnica de coleta 

de dados; procedimentos da pesquisa e forma de análise dos dados. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o registro 

CAAE 30054120.7.0000.0108 parecer de aprovação n. 3.967.381 como um dos 

objetivos do projeto “As múltiplas linguagens no uso das tecnologias digitais de 

informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem de acadêmicos de 

cursos superiores híbridos.” 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA. 

 

Este estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva, uma vez que expõe 

características e estabelece correlações entre variáveis. Neste trabalho o papel do 

pesquisador é delimitado pela descrição do fenômeno observado, sem ingerências 

nas relações de causalidade entre as variáveis, objetos do estudo (APPOLINÁRIO, 

2007). Deste modo, o pesquisador busca realizar sua análise dos dados de pesquisa 

com vistas a interpretar os fatos e entender os processos envolvidos, sem manipular 

ou causar interferências, como no caso dessa pesquisa. 

 

5.2 LOCAL E PARTICIPANTES 

 

A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino superior privada, 

localizada no município de Cascavel, estado do Paraná. 

Como critério de inclusão da amostra, estabeleceu-se como necessário que 

os discentes do curso de pedagogia, que estivessem cursando, ao menos, uma 

disciplina de Metodologia ou Prática de Ensino no semestre letivo. Para demonstrar 

as possibilidades no desenvolvimento de um projeto à luz da metodologia de 

Aprendizagem Baseada em Projetos, optou-se por uma disciplina do sexto semestre 

do curso de Licenciatura em Pedagogia, a qual faz parte do núcleo das Práticas 

Pedagógicas e que estava sob a responsabilidade do docente pesquisador. Sendo 

assim, a disciplina de Aprendizagem de Geografia e História foi selecionada como 
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parte desta pesquisa. Participaram treze alunos do sexto semestre do curso de 

Pedagogia e o professor pesquisador que ministrou a disciplina e aplicou a proposta. 

 

5.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Além da análise da apresentação da ABP utilizada no estudo foram 

aplicados três questionários.  Um versou sobre a autoavaliação, como proposto por 

Bender (2014) composto por 8 questões abertas que versaram sobre: aspectos 

teóricos e práticos no desenvolvimento e elaboração do resultado do projeto 

(APÊNDICE A). Este questionário foi aplicado durante a elaboração da proposta, 

como parte da avaliação do artefato (vídeo- tutorial) que seria produzido.  Foi aplicado 

um questionário com três sentenças fechadas com as opções de resposta “nível 

básico”; “nível entre básico e intermediário”; “nível intermediário e avançado” e “nível 

avançado” que tiveram por objetivo averiguar o conhecimento dos alunos sobre as 

ferramentas que seriam utilizadas no desenvolvimento do projeto (APÊNDICE B). 

Esse questionário foi aplicado antes e depois da realização do projeto. O terceiro 

questionário contemplou quatro questões: duas sobre a percepção da relação entre 

os objetivos do projeto e o programa de ensino da disciplina de Aprendizagem de 

Geografia e História e duas questões sobre: a duração do projeto e a relação entre o 

projeto e a profissão. Ressalta-se que o professor realizou uma observação 

participante. A observação participante “[...] consiste na participação real do 

pesquisador com a comunidade ou grupo” (MARCONI; LAKATOS, 2005, p. 96). Nesse 

estudo o pesquisador como participante apresenta suas reflexões ao longo da 

descrição das etapas da aplicação da proposta e do perfil dos participantes. 

 

5.4 ETAPAS DA PESQUISA 

 

As etapas sequenciais utilizadas neste estudo foram: a) revisões de literatura 

narrativas utilizadas para fundamentação teórica do estudo; b) elaboração dos 

instrumentos de coleta de dados; c) elaboração da proposta da ABP; d) aplicação 

proposta e da autoavaliação durante a proposta; e) aplicação do segundo 

questionário; f) aplicação do terceiro questionário. 

 

5.5 FORMA DE ANÁLISE DOS DADOS 
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Os dados foram analisados qualitativamente à luz do referencial teórico 

utilizado no estudo, tendo como base a proposta da aprendizagem baseada em 

projetos. (BENDER, 2014). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os dados são apresentados subdivididos em: perfil dos participantes; 

utilização da ABP no curso de pedagogia e a ABP na perspectiva dos discentes. As 

reflexões do pesquisador como participante apresentam-se ao longo da descrição do 

perfil dos participantes e das etapas da utilização da proposta. 

 

6.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

Nesta seção, evidencia-se as percepções2, tanto docente, quanto de 

discentes, acerca da aplicação de um projeto construído à luz da metodologia da 

Aprendizagem Baseada em Projetos. 

As estudantes que participaram deste projeto estavam regularmente 

matriculadas no curso de Pedagogia. De todos os estudantes, apenas 13 acadêmicas, 

divididas em 4 grupos, se mostraram engajadas com as aulas. Todas as participantes 

foram mulheres na faixa etária de 21 a 49 anos. Os demais optaram por não participar 

do projeto e, segundo relatos de outros docentes, o mesmo acontecia em suas 

respectivas disciplinas. O fato, segundo a manifestação de alguns alunos, se deu pela 

desmotivação causada pela distância da sala de aula, além da dificuldade em manter 

uma frequência ativa às aulas devido à falta de internet de qualidade ou dispositivos 

com uma configuração mínima que suportasse uma comunicação efetiva, não 

deixando de lado a dificuldade, muitas vezes, por não ter um local que fosse propício 

ao estudo. 

Vale ressaltar que todas estas aulas estavam acontecendo remotamente, por 

meio do software Microsoft Teams, em virtude dos decretos de distanciamento social 

impostos às Instituições de Ensino Superior - IES, diante da pandemia do novo 

Coronavírus. O Conselho Nacional de Educação - CNE, sugeriu que as IES busquem 

formas de disponibilizar atividades não presenciais, a fim de computar a carga horária 

 
2 Ato ou efeito de perceber - compreender, adquirir conhecimento de, por meio dos sentidos (FERNANDES; LUFT; 
GUIMARÃES, 1999). Ao estudar o processo de desenvolvimento do ser humano, usa-se subdividir as percepções 
dos sentidos (visual, auditiva etc) e compreende-se a percepção como uma função cerebral que permite que 
estímulos sensoriais tenham significado e sejam interpretados. Assim a percepção permite, para os que tenham 
condições, a expressão dos sentimentos sobre o vivido, como no caso dos participantes desse estudo que fazem 
isso por meio da linguagem oral e escrita. 
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sem prejuízo aos estudantes e ao período letivo. Segue o despacho de 29 de maio de 

2020:  

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o 
Ministro de Estado da Educação homologa parcialmente o Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, do Conselho Pleno, do Conselho Nacional de 
Educação - CNE, o qual aprovou orientações com vistas à 
reorganização do calendário escolar e à possibilidade de cômputo de 
atividades não presenciais, para fins de cumprimento da carga horária 
mínima anual, em razão da pandemia do novo coronavírus - Covid-19, 

 

No segundo semestre de 2020, a disciplina ofertada e que estava sob a 

responsabilidade do docente, objeto desta pesquisa, era a de Aprendizagem de 

Geografia e História.  

Refletindo sobre a questão da formação de professores e sendo os alunos, 

oriundos de um curso de Licenciatura em Pedagogia, pensou-se em um projeto que 

pudesse reunir diversos tópicos relevantes para a formação dos futuros professores. 

Como a disciplina selecionada para este estudo estava relacionada às 

Práticas Pedagógicas, considerou-se alguns aspectos relevantes, sendo: a) as 

orientações previstas pela BNCC e sua relação com as DCN; b) a importância do uso 

das TDIC na formação do pedagogo e c) a elaboração e aplicação de um projeto 

baseado na metodologia da ABP. 

 

6.2 UTILIZAÇÃO DA ABP NO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

A decisão por propor um trabalho baseado na metodologia da Aprendizagem 

Baseada em Projetos, se deve ao fato das inúmeras possibilidades de se agregar, em 

uma determinada sequência, as leituras, as reflexões e a aplicação prática do que se 

estudou.  

Ao iniciar o semestre letivo, o docente promoveu uma discussão acerca das 

metodologias ativas, com o intuito de aferir o nível de conhecimento a respeito do 

tema. É urgente que futuros professores estejam cientes de que “Crianças e jovens 

estão cada vez mais conectados às tecnologias digitais, configurando-se com uma 

geração que estabelece novas relações com o conhecimento que, portanto, requer 

que transformações aconteçam na escola”. (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 

2015, p. 47). 
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Logo, os alunos foram motivados a pesquisarem, pelo período de duas 

semanas, o que são metodologias ativas, quais as contribuições delas para o ensino 

e a apresentarem alguns exemplos à turma, por meio de um seminário, todo esse 

processo teve a duração de dois meses. 

Após esse período foi apresentado a ABP. O projeto em si durou de setembro 

a novembro de 2020 (três meses- a cada duas semanas os alunos se reuniam após 

as explicações do professor e trabalhavam no projeto enquanto o professor circulava, 

remotamente entre os grupos).  

Na aula seguinte, o docente apresentou a proposta do projeto, intitulado: 

“Tecnologias Digitais para o Ensino de Geografia e História no Ensino Fundamental 

I”. E para determinar a trajetória pela qual os alunos deveriam percorrer, apresentou-

se aos alunos uma questão motriz, a qual tinha o objetivo de saber: “Como os 

professores podem utilizar Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, tais 

como: aplicativos ou softwares para ensinar Geografia e História no Ensino 

Fundamental I?” 

A Questão Motriz “fornece a tarefa geral ou a meta declarada para o projeto 

de ABP. Ela deve ser explicitada de maneira clara e ser altamente motivadora; deve 

ser algo que os alunos considerem significativo e que desperte sua paixão”. (GRANT, 

2002; LARMER; MERGENDOLLER, 2010 apud BENDER, 2014, p.17). 

Na busca por responder a esta questão, os alunos deveriam, ao final, criar um 

artefato, que no caso, era um vídeo tutorial sobre como utilizar um determinado 

aplicativo, que fosse gratuito e acessível, como ferramenta no ensino de Geografia e 

História. 

Artefatos, segundo Bender (2014), são itens criados durante a realização de 

um projeto. Podem representar os resultados, ou melhor, as possíveis soluções para 

um problema ou coisas necessárias encontradas no dia a dia. Como exemplo destes 

resultados, podemos ter os portfólios, vídeo digitais, apresentações, entre tantas 

outras possibilidades. 

Acredita-se que, devido ao fato de os alunos passarem pela experiência de 

criação de um vídeo tutorial, o interesse por atividades afins pode ser despertado por 

demais interlocutores. Pois, segundo Barell (2007 apud BENDER, 2014, p. 17), “o 

artefato deve representar um aprendizado autêntico”. Logo, quando estiverem 

inseridos no mercado de trabalho, tal prática pode ser replicada e adequada às mais 

diversas situações educativas. 
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Este projeto tinha como objetivo fazer com que estudantes concentrassem 

toda a sua atenção em um único trabalho. Por meio dele, os alunos teriam condições 

de ler com atenção os textos obrigatórios, tais como: A BNCC e o Ensino de Geografia 

e História e paralelamente, aprender a manusear o documento oficial, a fim de saber 

e localizar quais são as habilidades temáticas que devem ser desenvolvidas para o 

Ensino Fundamental I. 

As autoras Uzun e Paula (2019) organizaram seis temas presentes na BNCC 

em seu livro didático: 

a) A primeira etapa do projeto consistiu em escolher o tema de maior 

afinidade, proposto pelas autoras (UZUN; PAULA, 2019): 

● localização no espaço e no tempo; 

● ampliação da noção de comunidade; 

● registro e narrativa pessoal; 

● conhecendo diferentes paisagens; 

● mudanças e permanências – como as sociedades se constroem; 

● relações humanas e mudanças. 

 

b) A segunda etapa consistiu em pesquisar as temáticas, dentre a 

escolhida anteriormente, na BNCC. Esta atividade serviria para que os 

estudantes pudessem compreender quais são os conhecimentos e 

habilidades essenciais e necessários à aprendizagem dos alunos no 

Ensino Fundamental I; 

c) A terceira etapa consistiu em fazer um levantamento de aplicativos para 

smartphones ou tablets que pudessem ser utilizados por professores e 

alunos, tanto dentro como fora de sala de aula, no ensino de conteúdos 

de geografia e história, em consonância com a temática escolhida, ou 

seja o desenvolvimento das habilidades a serem desenvolvidas 

deveriam ser obtidas por meio da contribuição dos aplicativos/softwares 

selecionados; 

d) A quarta etapa consistiu em pesquisar sobre como criar um vídeo 

tutorial. Vários fatores foram levados em consideração, desde a busca 

por aplicativos ou softwares de edição de vídeos, até os aspectos mais 

detalhados, como por exemplo, o cuidado com o som e o falar, o vestir 

e o local de gravação; 



42 
 

 

 

e) A quinta etapa contou com a pesquisa sobre como criar um storyboard, 

que é um roteiro detalhado, com as falas, descrição das cenas e 

comandos a serem inseridos em um vídeo; 

f) Por fim, a sexta etapa foi dedicada à produção dos vídeos tutoriais, 

levando-se em consideração as gravações, edições e entrega dos 

artefatos. 

 

Como todas estas aulas aconteceu remotamente, por meio do software 

Microsoft Teams, os alunos deveriam se encontrar para dar encaminhamentos ao 

projeto, mas tal prática tornou-se inviável. Diante disso, o docente sugeriu que os 

estudantes utilizassem o aplicativo Google Meet, por ser gratuito, seguro e intuitivo. E 

como havia um líder em cada grupo, este seria o responsável por gerar um link da 

reunião e divulgar para os demais integrantes, inclusive para o docente, para que ele 

pudesse circular, virtualmente, pelos grupos a fim de verificar se estavam 

prosseguindo com a realização do trabalho sem apresentar problemas, ou para 

esclarecer possíveis dúvidas que pudessem surgir no decorrer das atividades. 

O primeiro desafio era fazer com que os alunos interagissem por meio de 

reuniões virtuais, no entanto, não houve resistência por parte deles e ao visitar os 

grupos, não era difícil perceber a familiaridade dos integrantes com a ferramenta.  

A primeira reunião do grupo, após tomarem conhecimento das etapas do 

projeto, era determinar as funções que cada integrante desenvolveria e prever um 

cronograma para a realização do projeto, desde a apresentação da Questão Motriz 

até a divulgação do Artefato. 

Este cronograma, após ter sido elaborado pelos alunos, seria enviado ao 

docente para que ele pudesse avaliar a viabilidade de execução do projeto em tempo 

hábil, e assim, propor adequações caso fossem necessárias. 

O projeto finalizado resultaria em uma pontuação que seria somada às 

avaliações oficiais da Instituição. Logo, a atribuição da nota, como critério parcial de 

obtenção da pontuação necessária à aprovação na disciplina, estava sujeita à 

participação dos alunos. Para que o aluno se sentisse motivado e pudesse 

acompanhar o resultado de suas conquistas, a pontuação foi dividida em etapas, 

conforme a entrega dos alunos. 
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Próximo à conclusão do projeto, antes dos alunos procederem à elaboração 

do artefato, eles se reuniram em seus respectivos grupos e preencheram um 

questionário de autoavaliação, cujo objetivo era conduzi-los a refletirem sobre a 

trajetória do trabalho no que se refere à conclusão de cada etapa e perceberem se 

estavam no caminho certo ou se precisariam atuar rapidamente para voltar o foco no 

objetivo proposto. 

Segundo Bender (2014), “embora uma escala de Likert3 possa ajudar os 

alunos a refletirem sobre seu trabalho em relação aos indicadores específicos em 

questão, ela pode não mostrar como ou porque avaliaram a si mesmos daquela 

maneira em qualquer indicador em particular” (p. 138). Diante deste pressuposto é 

que se decidiu pela utilização de um questionário de Autoavaliação que permitisse a 

reflexão sobre o desenvolvimento e a qualidade do projeto. 

Seguimos o modelo de autoavaliação reflexiva proposto por Bender (2014 p. 

139), pois “ensina uma habilidade de autoavaliação que, na maioria dos casos, 

melhora o desempenho e transfere-se diretamente ao mundo do trabalho do século 

XXI”. 

 Apresenta-se uma síntese das respostas do Questionário realizada pelo 

professor (participante) por meio do diálogo estabelecido em aula, com os fragmentos 

extraídos dos dados da pesquisa, seguidos dos comentários apresentados pelos 

grupos, adequando-se a questão motriz do projeto: Como os professores podem 

utilizar Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, tais como: aplicativos ou 

softwares para ensinar Geografia e História no Ensino Fundamental I ao artefato a ser 

produzido (vídeo-tutorial). 

a) Foi listado, ao menos, três pontos do conteúdo, aspectos, ou ideias dentro do 

conteúdo que esse artefato (vídeo tutorial) deve exibir de alguma forma? 

Quadro 2- Questão 1 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

No que diz respeito a questão “a” (se o artefato, escolhido pelo grupo, teria ao 

menos 3 ideias contempladas na questão motriz), os grupos relataram ter 

 
3 Rensis likert foi o criador dessa modalidade de escala. Os entrevistados/ respondentes são solicitados a indicar 
o grau de concordância com as categorias de resposta. É uma escala de classificação não comparativa 
(MALHOTRA et al. ,2005). 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Questão a) Sim Sim Sim Sim 
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contemplado na proposta do artefato, a temática a ser desenvolvida em consonância 

com a BNCC de Geografia e, ou História, os objetivos de aprendizagem, além das 

orientações de como instalar e utilizar o aplicativo. 

 

b) Esse artefato está completo? O que ainda precisa ser adicionado de conteúdo? 

Quadro 3- Questão 2 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Em relação à questão “b” (se o artefato estaria completo), os grupos 

reportaram que o artefato estava pronto e que não havia necessidade de se incorporar 

nenhum item a mais. No entanto, ao esclarecer, o que estava pronto era o projeto do 

artefato e não o vídeo tutorial, como descrito no objetivo. 

 

c) Se acaso eu precisar adicionar quaisquer informações a mais a ele, não será 

demais? 

Quadro 4- Questão 3 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Ao responder à questão “c” (se haveria necessidade de acrescentar 

informação), o grupo 1 informou que tal questão não se aplicava, por não terem 

condições de, naquele momento, saber se a utilização do aplicativo era totalmente 

viável. O grupo 2 e 4 relatou não ter dificuldades em incorporar novas informações, 

caso fosse necessário e o grupo 3 afirmou que já tinha contemplado todas as 

possibilidades e que quaisquer outras informações seriam demais. 

 

d) Eu posso exibir esses conceitos de alguma outra forma mais facilmente? Que 

outro formato eu poderia usar? 

 

 

 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Questão b) Sim Sim Sim Sim 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Questão c) Não se aplica Não Sim Não 
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Quadro 5- Questão 4 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

Na sequência, ao responder à questão “d” (em relação aos conceitos 

trabalhados no artefato- BNNC e geografia e/ou história) os grupos informaram que 

não encontrariam dificuldades em mudar a didática referente à proposta. Inclusive, os 

grupos 3 e 4 já tinham pensado em utilizar outros recursos para adequar ou 

complementar o conteúdo proposto (apresentação do artefato), caso fosse 

necessário. 

 

e) Esse projeto é organizado e claro para o expectador? Há ambiguidades nesse 

trabalho? 

Quadro 6 – Questão 5 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Na questão “e” (as falas preparadas para o vídeo), todos os grupos 

concordaram em dizer que o projeto proposto estava claro e que não haveria 

ambiguidades. 

 

f) Os conceitos exibidos aqui relacionam-se entre si, e estão claros nesse artefato 

(vídeo tutorial)? 

Quadro 7- Questão 6 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Os grupos 2 e 3 encontraram dificuldades em responder à questão “f” (a 

respeito dos conceitos que aparecem nos vídeos), pois o artefato não estava 

concluído.  Os grupos 1 e 4, sem o artefato concluído, afirmaram que os conceitos se 

relacionariam entre si. 

 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Questão d) Sim Sim Sim Sim 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Questão e) Sim Sim Sim Sim 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Questão f) Sim Não se aplica Não se aplica Sim 
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g) Esse artefato (vídeo tutorial) reflete um trabalho pelo qual eu terei orgulho de 

expressar a toda a comunidade escolar? 

Quadro 8- questão 7 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

Os 4 grupos afirmaram, na questão “g” (sobre o orgulho de exibir para a 

comunidade escolar), que terão orgulho pelo trabalho realizado. O grupo 1 ressaltou 

que tal sentimento se deve à muita dedicação e responsabilidade que tem com a 

realização do trabalho e o grupo 3 afirmou que, com certeza, terão orgulho, 

considerando todas as dificuldades enfrentadas para a realização do trabalho, devido 

à não presencialidade na faculdade. 

 

h) Com base nas respostas a essas perguntas, que nota nós daríamos a nós 

mesmos nesse artefato, usando uma escala de 0 a 100 representando uma tarefa 

perfeita e que não poderia ser melhorada? 

Quadro 9- Questão 8 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Por fim, na questão “h”, os estudantes atribuíram uma nota ao próprio grupo, 

levando-se em consideração o engajamento com as entregas. Apenas o grupo 3 não 

tinha a certeza, se conseguiria entregar o artefato dentro do prazo, devido aos 

problemas ocasionados pela distância e falta de internet que possibilitasse 

comunicação efetiva. 

O resultado do projeto culminou com a criação de um vídeo tutorial, o qual 

servirá para compor um canal de sugestões para professores da Educação Básica, 

em especial o Ensino Fundamental I, sobre como utilizar recursos tecnológicos digitais 

como ferramentas que possam contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. 

As metodologias ativas, tais como a utilizada envolvem situações 

contextualizadas e significativas (CHAQUIME; MILL, 2018), o orgulho e valorização 

do próprio trabalho pelos alunos condiz com o relato das estudantes, antes do término 

de todo o projeto e conecta-se a importância da contextualização do projeto.   

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Questão g) Sim Sim Sim Sim 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Questão h) 100 95 80 100 



47 
 

 

 

6.3 A ABP NA PERSPECTIVA DOS DISCENTES 

 

A aplicação de um projeto em sala de aula, na ótica do docente, é sempre 

acompanhada do interesse em promover uma aprendizagem de qualidade, onde o 

estudante possa demonstrar que compreendeu os objetivos previstos no programa de 

ensino. Mas será que os alunos conseguem ter a percepção das contribuições da 

aplicação de um projeto em sala de aula? 

Como o projeto da ABP consistiu na produção de um artefato, baseado na 

produção de um vídeo tutorial, houve o interesse, por parte do pesquisador, em saber 

qual era a classificação do nível em relação ao domínio de alguns tópicos, tais como: 

o conhecimento de aplicativos editores de vídeos, de aplicativos educativos e da 

própria BNCC (Geografia e História) antes e depois da realização da ABP. 

 

Quadro 10 – Domínio das ferramentas específicas antes da ABP. 
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                    Fonte: dados da pesquisa (2020) 
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Quadro 11 – Domínio das ferramentas específicas depois da ABP. 
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   Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Ao comparar as tabelas 3 e 4, percebe-se que houve um aumento significativo 

quanto ao domínio das ferramentas específicas e da própria BNCC de Geografia e 

História. 

Em relação ao domínio de aplicativos para edição de vídeo, 11 participantes 

descreveram seu domínio como básico e /ou intermediário básico antes do projeto e 

após o projeto 9 participantes descreveram seu domínio como intermediário a 

avançado. Em relação aos conhecimentos sobre a BNCC (geografia e história) 10 

participantes descreveram o domínio como básico e/ou intermediário básico antes do 

projeto e após o projeto 7 participantes descreveram seu domínio como intermediário 

a avançado. Esses dados coincidem com as respostas das estudantes na fase de 

autoavaliação em relação a mudança na forma de exibir os conceitos (a questão d), o 
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que demonstra o domínio do conteúdo trabalhado no projeto na percepção das 

respondentes. 

Nesse aspecto 

  

O docente precisa servir-se da informática como instrumento de sua 
prática pedagógica, consciente de que a lógica do consumo não pode 
ultrapassar a lógica da produção do conhecimento. Nessa ótica, o 
computador e a rede devem estar a serviço da escola e da 
aprendizagem. (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2001, p. 74).  
 

Outro objetivo, com a realização do projeto, o conhecimento do estudante a 

respeito da BNCC aumentou, principalmente no que se refere ao manuseio do 

documento e à localização das habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes 

do Ensino Fundamental I. 

Dos respondentes, 84,6% acredita que seu conhecimento melhorou muito e 

15,4 razoavelmente (Gráfico 1) 

 

Gráfico 1- Conhecimento do estudante sobre a BNCC 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Ao questionar as estudantes se elas perceberam que os objetivos propostos 

para o projeto estavam relacionados com o programa de ensino da disciplina de 

“Aprendizagem de Geografia e História”, 100% das respondentes (13 respostas) 

alegaram perceber esta relação. 

 

6.3.1 PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES EM RELAÇÃO À EXPERIÊNCIA COM A ABP 
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Na conclusão do projeto e, coincidentemente, com a disciplina, realizou-se 

uma pesquisa, como parte integrante do processo avaliativo, com o intuito de 

compreender a percepção do estudante sobre o projeto realizado. Foi perguntado 

aos estudantes quais as contribuições que eles acreditavam, que projetos de 

aprendizagem semelhantes ao que foi realizado na disciplina de Aprendizagem de 

Geografia e História, teriam para o desenvolvimento e preparação profissional. 

 

Quadro 12- Relação entre projetos de aprendizagem e preparação para o exercício 

da profissão 

R1 É de uma extrema importância porque consigo ter uma aprendizagem mais ampla; 

R2 Maiores habilidades com o uso da tecnologia e desenvolvimento frente ao momento 

atípico que passamos ultimamente; 

R3 As contribuições no desenvolvimento que são essenciais, não apenas passando por um 

período letivo, mas aplicando da melhor forma e com o conhecimento extenso do conteúdo, 

buscando sempre o melhor desenvolvimento e como aplicá-lo; 

R4 Acredito que já dá pra ter uma noção de como fazer quando se estiver atuando como 

professora na sala de aula; 

R5 Contribui para um aprendizado mais eficiente, a tecnologia é uma ferramenta essencial 

na educação; 

R6 Contribuem para a aquisição de conhecimentos que serão úteis na vida profissional, 

além de nos preparar para possíveis desafios futuros. Além de nos mostrar ferramentas e 

metodologias que poderão ser utilizadas em sala de aula; 

R7 A contribuição de participar de um projeto deste, para a profissão, é realmente muito 
vantajosa com grandes experiências, domínio do assunto, segurança para transmitir o 
conhecimento para o aluno, desempenhando um ensino de melhor qualidade tornando o 
aluno um cidadão crítico, etc; 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 
 

Ao analisar as colocações feitas pelos estudantes, percebe-se a 

consciência, por parte deles, de que projetos desta natureza podem contribuir, de 

forma positiva para a formação da carreira.   

Considera-se que a ABP, se bem elaborada, possibilitará aos estudantes, 

um maior aprofundamento nas leituras relacionadas às disciplinas e ao curso que 

estiver cursando. Este estudante terá uma capacidade maior de refletir a respeito 
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dos temas propostos. Terá condições de analisar se estão ou não no caminho certo. 

Serão grandes as chances desse estudante se tornar mais motivado, emancipado e 

criativo. E como um dos objetivos da ABP é fazer com que o aluno desenvolva 

habilidades para ingressar no mercado de trabalho, as experiências realizadas, por 

meio da ABP, auxiliarão o estudante a modelar situações que possam ser adaptadas 

às mais diversas situações no mundo do trabalho. 

Esses dados coincidem com os estudos de Pinto et al (2013), o 

protagonismo do estudante permite a construção da autonomia intelectual. Para 

Masseto (2000) o estudante ativo e participante em seu processo de aprendizagem 

muda o seu comportamento, como o que se verifica nas reflexões das participantes 

dessa pesquisa. 

Por fim, foi solicitado as respondentes, a opinião a respeito da realização de 

um projeto com duração mais extensa e que abordasse vários tópicos do programa 

de ensino da disciplina durante o semestre letivo. 

Esta questão teve o intuito de possibilitar a percepção das estudantes sobre 

a participação no projeto, apresenta-se algumas reflexões dos que quiseram 

participar.  

Quadro 13 – Relação entre duração do projeto e abordagem dos temas. 

R1 De uma importância enorme para poder desenvolver o conhecimento entre todos de 

uma forma mais rápida e prática. 

R2 Acredito que seja muito válido para nossa formação acadêmica, pois além de sair da 

nossa zona de conforto, podemos fazer pesquisas que vão além da grade curricular da 

disciplina, contribuindo para ampliar nossos conhecimentos. 

R3 Na minha opinião um projeto, para ser bem trabalhado precisa ser de duração mais 

extensa, assim o aluno terá mais tempo para se debruçar no projeto, pesquisar, trazer para 

a prática para se apropriar dos conhecimentos e só assim poderá repassar este 

conhecimento com sabedoria e segurança aos demais alunos. 

R4 Projetos representam grandes avanços para nosso ensino, várias perspectivas para a 

aprendizagem. 

R5 Excelente, pois usamos habilidades que, com projetos são exploradas mais 

profundamente 

R6 Acredito ser melhor para manter o foco no estudo da disciplina. 
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Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Para Masseto (2000) o estudante ativo e participante em seu processo de 

aprendizagem muda o seu comportamento, como o que se verifica nas reflexões das 

participantes dessa pesquisa. 

Com base na opinião expressa pelos estudantes, percebe-se que há 

predomínio de respostas positivas sobre a ABP por um período mais extenso. Esses 

dados coincidem com a afirmação de Bender (2014, p.33) “a ABP aumenta a 

motivação e o interesse dos alunos em completar o trabalho que lhes foi solicitado”. 

Em relação aos aspectos motivacionais que a ABP promove o autor, Bender 

(2014, p. 33), ainda propõe que 

 
A âncora e as questões motrizes usadas para estruturar projetos de 
ABP envolvem, tipicamente, cenários do mundo real, e essa ênfase 
tende a tornar o ensino mais relevante para as vidas dos alunos. Esse 
fator associado ao poder de escolha dos alunos em várias atividades 
tende a aumentar a motivação e, muitas vezes, resulta em um maior 
envolvimento acadêmico. 
 

Pode-se perceber que os estudantes puderam trabalhar em grupo e como 

abordado pelos estudos de Borges e Alencar (2014), que baseando-se nos 

pressupostos de Vygotsky destacam o papel da cooperação e da ampliação do 

conhecimento pelas atividades em grupo. 

Após o projeto os participaram descreveram um melhor domínio de 

ferramentas tecnológicas, tais como o vídeo. Várias foram as reportagens sobre a 

modificação na forma de ensinar e aprender por meio das aulas remotas. “Professores 

de todas as partes do país, tanto da rede pública quanto da privada, relataram à 

Agência Brasil as diversas mudanças do período e falaram sobre as novas atribuições 

e papéis dos docentes “Além disso, “O suporte da mudança foi a internet, mas o 

episódio não se restringiu a uma revolução digital. Houve uma transformação 

comportamental dos professores para não perder a conexão com os alunos e manter 

a aprendizagem.” (COSTA; TOKARNIA, 2020). 

Assim a oferta de utilizar ferramentas tecnológicas, como no projeto ofertado 

deflagrou uma melhora no domínio de TDIC. 

A Aprendizagem Baseada em Projetos é uma metodologia que possibilita 

avanços significativos no processo de ensino-aprendizagem no Ensino Superior, 

como evidenciado pelas pesquisas e aplicação do projeto realizado. Além de todas as 
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vantagens apresentadas, a ABP pode ser eficaz ao considerar, a carga horária 

limitada prevista para as disciplinas. 

O projeto utilizado nesta pesquisa foi concebido à luz da proposta de Willian 

N. Bender, consultor e escritor em tempo integral e que tem inúmeros artigos e livros 

na área da educação, tendo como foco as estratégias de ensino práticas com ênfase 

na resposta à intervenção. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa verificou-se que a formação de professores se tornou mais 

evidente após a Independência do Brasil, visto que foi nessa época que as maiores 

transformações na sociedade ocorreram. Houve uma classificação cronológica, e a 

formação de professores, entre 1827 e 1890, era realizada e custeada pelos próprios 

professores, conforme o artigo 4º da Lei das Escolas de Primeiras Letras, promulgada 

em 15 de outubro de 1827. Em seguida, estabeleceu-se e difundiu-se o padrão das 

Escolas Normais até 1932 e, a partir deste ano, aconteceram as reformas propostas 

por Anísio Teixeira e Fernando Azevedo. De 1939 a 1971, houve a organização e 

implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciaturas e a consolidação do modelo 

das Escolas Normais. No entanto, foi de 1971 a 1996 que a Escola Normal foi 

substituída pela Habilitação Específica do Magistério. E de 1996 até 2006 houve o 

advento dos Institutos Superiores de Educação, as Escolas Normais Superiores e o 

novo perfil do Curso de Pedagogia. 

Em relação as principais tendências que fizeram parte do processo de ensino 

e aprendizagem na formação de pedagogos evidenciaram-se a presença de quatro 

grandes momentos: o primeiro foi marcado por uma pedagogia tradicional, herança 

da escola jesuítica, o primeiro modelo formal de ensino, cujo foco centrava-se no 

professor, detentor do conhecimento e não no aluno, a quem cabia a única função de 

memorizar regras e informações. No entanto, foi a partir de 1932 que um grupo de 

estudiosos, entre eles Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, entre outros, redigiram 

o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, inspirados em educadores renomados, 

tais como: o americano John Dewey e a italiana Maria Montessori. Biólogos, 

psicólogos, sociólogos, entre outros contribuíram com a educação. A atenção estava 

voltada para o aluno. O professor começava a perceber que este aluno interagia com 

o ambiente e que fatores orgânicos e psicológicos também influenciavam positiva e 

negativamente no aprendizado. Mas foi entre a década de 60 e 70 que uma nova 

tendência foi iniciada. Levando-se em consideração que o Brasil estava ultrapassando 

suas fronteiras comerciais, a demanda por mão de obra qualificada aumentou. A 

educação também teve de acelerar, para crescer no mesmo ritmo. Mas nesta nova 

tendência, o foco não estava no professor e, tampouco, no aluno. O foco estava no 

processo e, tanto professor como aluno eram mero executores do que se previa no 

currículo. Mas, entre avanços e retrocessos, nos últimos anos nos deparamos com as 
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Metodologias Ativas, com várias propostas pedagógicas e com o mesmo objetivo. 

Fazer com que o aluno seja protagonista de seu aprendizado e o professor, o 

mediador deste projeto. 

E é diante desta quarta grande tendência que o quarto objetivo foi discutir 

sobre a Aprendizagem Baseada em Projetos e sua relevância na prática pedagógica. 

A ABP é um método que possibilita ao professor, organizar diversos tópicos 

contemplados no currículo em uma sequência, a qual orientará o aluno a desenvolver 

um artefato. O professor pode propor leituras, tanto obrigatórias, quanto 

complementares, promover discussões acerca dos temas, avaliações individuais ou 

em grupo, tomadas de decisões, entregas parciais na conclusão de cada etapa. E 

para o ensino superior, esta prática possibilita reforçar e ressignificar o que se espera 

de uma disciplina, seja em qual área for. 

Em relação à pesquisa de campo, verificou-se que os estudantes 

compreenderam que o projeto visava agregar, em uma determinada sequência, as 

leituras, reflexões e a aplicação prática prevista, visto que os alunos que frequentam 

a Educação Básica, hoje, apresentam uma demanda muito diferente da escola que 

tivemos. Devido ao fato de os alunos passarem pela experiência de criação de um 

artefato, como por exemplo, o vídeo tutorial, o interesse por atividades desta natureza 

pode ser despertado. Ainda se considerarmos que um dos princípios da ABP é que 

seus resultados representem um aprendizado autêntico. Muitos professores, ao 

ingressar no mercado de trabalho, apresentam dificuldades em manusear 

documentos oficiais, como por exemplo, identificar as habilidades a serem 

desenvolvidas para uma determinada série, em conformidade com a BNCC. Assim, a 

ABP proposta para esta turma permitiu que eles conhecessem o documento, 

contribuindo para o desenvolvimento da prática pedagógica. Dos respondentes, 

84,6% acredita que seu conhecimento melhorou muito e 15,4 razoavelmente em 

relação à BNCC. Em relação aos aplicativos, os participantes relataram um aumento 

do domínio em edição de vídeo após a realização do projeto. 

 Como as aulas estavam suspensas, em razão da pandemia do COVID-19, 

todo o projeto foi desenvolvido por meio de reuniões online, utilizando o aplicativo 

Google Meet e os alunos demonstraram familiaridade em organizar, divulgar e realizar 

as reuniões por meio desta ferramenta. Os alunos que participaram cumpriram com 

as entregas parciais realizadas regularmente. A pontuação referente a esta atividade 

era obtida por meio destas entregas. Ao final do projeto, os alunos realizaram uma 
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autoavaliação, a fim de promover uma reflexão sobre a trajetória do trabalho.  Todos 

(100%) relataram ter contemplado na proposta do artefato, a temática a ser 

desenvolvida em consonância com a BNCC de Geografia e, ou História, os objetivos 

de aprendizagem, além das orientações de como instalar e utilizar o aplicativo.   

Ao questionar os estudantes se eles perceberam que os objetivos propostos 

para o projeto estavam relacionados com o programa de ensino da disciplina de 

“Aprendizagem de Geografia e História”, todos os participantes perceberam esta 

relação.  

Se, por um lado temos a oportunidade de propor e analisar projetos de ABP, 

outra possibilidade, como sugestão de ampliação desse estudo seria a análise da 

prática docente ou, até mesmo, da proposição de cursos de capacitação para 

professores, segundo os princípios da ABP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

APPOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 
produção do conhecimento científico. 1. ed. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 2007.  

ARATANGY, Claudia. Um pouco de história da docência no Brasil – a Escola 
Normal. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/historiab/o-ato-adicional-
1834.htm>. Acesso em 14 de março de 2021. 

BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. de M. (Orgs.) Ensino híbrido: 
personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015. 270 p.  

BENDER, W. N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para 
o século XXI. Porto Alegre: Penso, 2014. 

BATISTA, Valéria; BUECKE, Jane Elisa Otomar. Didática. Londrina: Editora e 
Distribuidora Educacional S.A., 2017. 

BENDER, W. N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para 
o século XXI. Porto Alegre: Penso, 2014. 

BORGES, Tiago Silva; ALENCAR, Gidélia. Metodologias ativas na promoção da 
formação crítica do estudante: o uso das metodologias ativas como recurso didático 
na formação crítica do estudante do ensino superior. Cairu em Revista, ano 3, n. 4, 
p.119–143, jul./ago. 2014. Disponível em: <http://www.ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/napecco/Metodologias/MetodologiasAtivasnaPromocaodaformacao.p
df>. Último acesso em: 27 de março de 2021. 

BORGES, Maria Cecília; AQUINO, Orlando Fernández; PUENTES, Roberto Valdez. 
Formação de professores no Brasil: história, políticas e perspectivas. Revista 
HistedBR on-line, Campinas, nº 42, p. 94-112, jun. 2011. Disponível em: 
<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639868/7431>
. Último acesso em: 14 de março de 2021. 

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução 
CNE/CP nº. 01, de 15 de maio de 2006. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, 2006b. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br>. Último acesso em: 09 de março de 2021. 

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP 
nº 5/2020, aprovado em 28 de abril de 2020. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br>. Último acesso em: 09 de março de 2021. 

BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Lei de 15 de outubro de 1827. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-



58 
 

 

1827-566692-publicacaooriginal-90222-pl.html>. Último acesso em: 09 de março de 
2021. 

BRASIL. Decreto-Lei nº 1.190, de 4 de Abril de 1939. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1190-4-abril-
1939-349241-publicacaooriginal-1-pe.html>. Último acesso em: 09 de março de 2021. 

BRASIL. Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino 
de 1° e 2º graus, e dá outras providências. Brasília, DF: 1971. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5692.htm>. Último acesso em: 09 de 
março de 2021. 

BRASIL. Decreto-Lei n. 8.530/1946, de 2 de janeiro de 1946. Lei Orgânica do 
Ensino Normal. Brasília: DOU, 1946. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DecretoLei/1937-1946/Del8530.htm>. Último 
acesso em: 09 de março de 2021. 

BRASIL/MEC/CFE. Parecer 349/72. Documenta, n. 137, p. 155173, abr. 1972. 
Disponível em: <www.soleis.adv.br>. Último acesso em: 09 de março de 2021. 

BRASIL. Lei nº 5692, de 11 de agosto de 1971. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br>. Último acesso em: 09 de março de 2021. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e 
institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 
Educação Básica (BNC-Formação). Resolução n. 2/2019, de 20 de dezembro de 
2019. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, seção 1, n. 28, p. 115-119, 10 
de fev. de 2020. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP Nº: 15/2017, de 15 de 
dezembro de 2017, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília, Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, seção 1, p. 146, 21 de dezembro, 2017. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2017-pdf/78631-pcp015-
17-pdf/file>. Último acesso em: 09 de março de 2021. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. 

CAVALCANTE, Margarida J. CEFAM: uma alternativa pedagógica para a formação 
do professor. São Paulo: Cortez, 1994. 

CHAQUIME, Luciane Penteado; MILL, Daniel. Dicionário crítico de educação e 

tecnologias e de educação a distância. In: Daniel Milll (Org.). Metodologias Ativas. 
Campinas, SP: Papirus, 2018. 

COSTA, G.; TOKARNIA, M. Pandemia de covid-19 fez ensino e papel do professor 
mudarem: docentes precisaram se reinventar e acumularam funções este ano 



59 
 

 

Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-
10/pandemia-de-covid-19-fez-ensino-e-papel-do-professor-mudarem>. Último acesso 
em: 29 de março de 2021. 

FERNANDES, F; LUFT, C., P.; GUIMARÃES, M.F. Dicionário Globo.52. ed. São 
Paulo: Globo, 1999 

GADOTTI, Macir. Histórias das Ideias Pedagógicas. 8. Ed. Sã Paulo: Ática, 1999. 

HAYDT, R. C. C. Curso de didática geral. São Paulo: Ática, 2011 

LIMA, Valéria Vernaschi. Espiral construtivista: uma metodologia ativa de ensino-
aprendizagem. Interface, Botucatu, v. 21, n. 61, p. 421-434, jun. 2017. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
32832017000200421&lng=en&nrm=iso>. Último acesso em: 09 de março de 2021. 

MALHOTRA et al. Introdução à pesquisa em Marketing. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2005. 

MASETTO, Marcos T. Mediação Pedagógica e o uso da tecnologia. In: MORAN, José 
Manuel; MASETTO, Marcos T; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas tecnologias e 
mediação pedagógica. Campinas, SP: Papirus. 2000, p. 133-173. 

MELLO, Fernanda Sutkus de Oliveira. Aprendizagem baseada em projetos e a 
criação de recursos educacionais digitais nos cursos da faculdade de 
comunicação social. 2017. 117 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2017. Disponível em: 
<http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/bitstream/jspui/1028/5/Fernanda%20Sutkus%20de
%20Oliveira%20Mello.pdf>. Último acesso em 27 de março de 2021. 

MORAN, José. Mudando a educação com metodologias ativas. Coleção Mídias 
Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações 
jovens. Vol. II Carlos Alberto de Souza e Ofelia Elisa Torres Morales (orgs.). PG: Foca 
Foto-PROEX/UEPG, 2015. 

MORAN, José Manoel. M. T. Masetto. M. A. Behrens. Novas Tecnologias e 
Mediação Pedagógica. Campinas, SP: Papirus, 2001. – (Coleção Papirus 
Educação). 

OLIVEIRA, Geyza Maria Felix de. A PBL em cursos de engenharia: a importância 
da formação continuada em serviço. 2019. 140 f. Dissertação (Programa de Pós-
Graduação em Ensino das Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
Recife. Disponível em: 
<http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/bitstream/tede2/8342/2/Geyza%20Maria%20
Felix%20de%20Oliveira.pdf>. Último acesso em 27 de março de 2021. 



60 
 

 

PAIVA, J. B. M. de. Educação jesuítica no Brasil colonial. In: LOPES, E. M. T.; FARIA. 
Didática: abordagem conceitual e histórica FILHO, L. M. de.; VEIGA, C. G. (Org.) 500 
anos de educação no Brasil. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. p. 43-60. 

PIMENTA, S. G.; LIBÂNEO, J. C. Formação dos profissionais da educação: visão 
crítica e perspectivas de mudança. In: LIBÂNEO, J. C. (Org.). Pedagogia e 
pedagogos: caminhos e perspectivas. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2006, p. 11-57. 

PINTO, Antonio Sávio da Silva et al. O Laboratório de Metodologias Inovadoras e sua 
pesquisa sobre o uso de metodologias ativas pelos cursos de licenciatura do UNISAL, 
Lorena: estendendo o conhecimento para além da sala de aula. Revista Ciências da 
Educação, ano XV, v. 2, n. 29, p.67–79, dez. 2013. Disponível em: 
<http://www.revista.unisal.br/ojs/index.php/educacao/article/view/288>. Último acesso 
em 27 de março de 2021. 

FRANCO, M. A.; LIBÂNEO, J. C.; PIMENTA, S. G. As dimensões constitutivas da 
pedagogia como campo de conhecimento. Educação em Foco, Belo Horizonte, ano 
14, n. 17, p. 55-78, 2011. Disponível em: 
<https://revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco/article/view/103/138>. Último 
acesso em 27 de março de 2021. 

PRENSKY, Marc. Nativos Digitais, Imigrantes Digitais. Disponível em: 
<https://colegiongeracao.com.br/novageracao/2_intencoes/nativos.pdf>. 2011 (texto 
publicado na sua primeira versão em 2001). Último acesso em 09 de março de 2021. 

ROSA JUNIOR, Luiz Carlos. Metodologias ativas de aprendizagem para a 
educação a distância: uma análise didática para dinamizar sua aplicabilidade. 2015. 
100 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital) 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: 
<https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/18201>. Último acesso em 27 de março de 
2021. 

SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do 
problema no contexto brasileiro. Rev. Bras. Educ. Rio de Janeiro, v. 14, n. 40, p. 
143-155, Apr. 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
24782009000100012&lng=en&nrm=iso>. Último acesso em: 09 de março de 2021.   

SOUZA, Jacqueline Pereira dos Santos. Contribuições e desafios da 
Aprendizagem Baseada em Projetos em um curso Técnico em Marketing. 2019. 
214 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Oeste Paulista, 
Presidente Prudente, 2019. 

UZUN, Julia Rany Campos; PAULA, Bianca Scalon Peres de. Aprendizagem da 
geografia e história. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2019. 176 p. 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

APÊNDICE A 

Auto avaliação 

 

Motriz: Como os professores do Ensino Fundamental I podem utilizar Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (Software livre), tais como: aplicativos/softwares para o ensino de 

Geografia e, ou História? 

Título: 

 

 

Integrantes: 

 

 

 

 

 

 

1. Foi listado, ao menos três pontos do conteúdo, aspectos, ou ideias dentro do conteúdo 

que esse artefato (vídeo tutorial) deve exibir de alguma forma? Liste-os abaixo: 

 

 

 

 

 

 

2. Esse artefato está completo? O que ainda precisa ser adicionado de conteúdo? 

 

 

 

 

 

 

3. Se acaso eu precisar adicionar quaisquer informações a mais a ele, não será demais? 
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4. Eu posso exibir esses conceitos de alguma outra forma mais facilmente? Que outro 

formato eu poderia usar? 

 

 

 

 

 

 

5. Esse projeto é organizado e claro para o expectador? Há ambiguidades nesse trabalho? 

 

 

 

 

 

 

6. Os conceitos exibidos aqui relacionam-se entre si, e estão claros nesse artefato (vídeo 

tutorial)? 

 

 

 

 

 

 

7. Esse artefato (vídeo tutorial) reflete um trabalho pelo qual eu terei orgulho de 

expressar a toda a comunidade escolar? 

 

 

 

 

 

 

8. Com base nas respostas a essas perguntas, que nota nós daríamos a nós mesmos nesse 

artefato, usando uma escala de 0 a 100 representando uma tarefa perfeita e que não poderia 

ser melhorada? 
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APÊNDICE B 

Competências, habilidades e percepções de discentes de Pedagogia. 

Pesquisa realizada pelo Mestrando e Docente Douglas Arnaldo Kraut, sob orientação 

da Professora Doutora Bernadete Lema Mazzafera - Universidade Pitágoras Unopar 

*Obrigatório 

1. Sexo * 
 

Masculino 

 Feminino 

2. Qual sua idade? * 

Digite apenas os dois dígitos 
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APÊNDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado participante, 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “APRENDIZAGEM 

BASEADA EM PROJETOS E O USO DA TECNOLOGIA DIGITAL DE INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO NA FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA”. Essa pesquisa está sendo 

conduzida pelo professor pesquisador Douglas Arnaldo Kraut sob orientação da 

professora Dra. Bernadete Lema Mazzafera. 

 

O OBJETIVO DA PESQUISA: 

O objetivo geral da presente pesquisa consiste em descrever e analisar o processo 

de formação de pedagogos por meio da aprendizagem baseada em projetos com o 

uso de TDIC. 

 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA:  

Você preencherá três questionários (google forms) com perguntas abertas. Um 

questionário com 8 questões abertas que contemplarão a autoavaliação sobre 

aspectos teóricos e práticos no desenvolvimento e elaboração do resultado do projeto. 

Aplicação de um questionário com três sentenças fechadas com o objetivo de 

averiguar o seu conhecimento sobre as ferramentas que serão utilizadas no 

desenvolvimento antes e depois. 

 

CRITÉRIOS INCLUSÃO DO PARTICIPANTE NA PESQUISA:  

Para participar da entrevista você deve estar regularmente matriculado no Curso de 

Licenciatura em Pedagogia, ter 18 anos ou mais e já ter cursado pelo menos 2 

semestres do curso. 

  

PRIVACIDADE: 

O seu nome será mantido em sigilo, fazendo o uso de sua participação apenas para 

fins científicos, dentro de princípios éticos que norteiam essa pesquisa sem nunca 

expor qualquer dado que o identifique. 
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BENEFICIOS: 

Os benefícios serão indiretos pois, a pesquisa visa contribuir para melhorar a 

qualidade de ensino e aprendizagem na modalidade presencial especificamente no 

Curso de Licenciatura em Pedagogia. Os resultados dessa pesquisa servirão para a 

implementação de medidas a fim de melhorar a aprendizagem dos alunos. 

 

RISCOS: 

Considera-se que o risco é de desconforto uma vez que você preencherá um 

questionário e será entrevistado. Em caso de desconforto o participante poderá 

desistir a qualquer momento. 

 

INFORMAÇÕES 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária e que você não pagará e 

nem será remunerado (a) por sua participação. Você tem o direito de buscar 

ressarcimento por danos decorrentes diretamente da pesquisa. Você tem o direito de 

pedir outros esclarecimentos sobre a pesquisa que considerar necessário e de se 

recusar a participar ou interromper a sua participação a qualquer momento, sem que 

isso lhe traga qualquer prejuízo.   

 

CONTATO COM OS PESQUISADORES E COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: 

Caso tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá nos contatar: 

Professor Douglas Arnaldo Kraut, inscrito no RG nº xxxxxxxxxxxx, 

professordouglaskraut@hotmail.com, (45)xxxxxxxxxxx e Professora. Bernadete Lema 

Mazzafera. RG xxxxxxxxxxxxxxx (43)xxxxxxxxxxxxx 

bernadete.mazzafera@unopar.br 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP UNOPAR. (Os Comitês de Ética em Pesquisa - 

CEP são colegiados interdisciplinares independentes, criados para defender os 

interesses dos participantes de pesquisa em sua dignidade, direitos, segurança e 

bem-estar, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa no Brasil, dentro de 

padrões éticos. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos 

aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos.) 

ENDEREÇO: Rua Marselha, 591 Bairro: Jardim Piza. 

CEP: 86.041.140 Telefone: (43) 3371 9849 Londrina – PR 

E-mail: cep@unopar.br       

 Declaro estar ciente das informações contidas neste termo de consentimento livre e 

esclarecido e concordo em participar desta pesquisa. Este termo deverá ser 

preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas devidamente preenchida, 

assinada e entregue a você. (Por favor rubrique todas as páginas). 
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      Londrina, ___ de ________de 20__. 

 

Nome do participante:  ___________________________________________                                                 

RG: __________________________________________________________                                       

 

___________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) 

Douglas Arnaldo Kraut 

RG. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 


