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Resumo 

Inovação é a palavra de ordem na sociedade atual e caracteriza-se pela passagem 

da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento. Assim, faz-se necessário 

repensar os processos educacionais, vistos como necessários para a sociedade 

presente. Nesse contexto, surge como possibilidade a utilização de Metodologias 

Ativas de aprendizagem. Uma concepção pedagógica diferenciada para o processo 

ensino – aprendizagem. Dessa forma esta dissertação teve como objetivo avaliar a 

percepção de acadêmicos e professores sobre o Projeto Integrador Multidisciplinar o 

PIM, uma metodologia ativa em desenvolvimento em uma IES privada do Norte de 

Minas Gerais. A metodologia adotada foi a abordagem qualiquanti. Os dados para 

atender a abordagem quantitativa foram colhidos por meio de questionários 

disponibilizados pela ferramenta google docs, aplicado aos acadêmicos da 

Faculdade Funorte - Janaúba. Para abordagem qualitativa, utilizou-se entrevista com 

professores envolvidos e observação participante pela autora da pesquisa. Os 

resultados revelaram que o PIM é uma metodologia inovadora, que estimula o 

protagonismo dos acadêmicos, o trabalho em grupo, possibilitando a relação teoria e 

prática; há a interdisciplinaridade entre as disciplinas envolvidas no projeto e as 

problematizações utilizadas são atuais e contextualizadas ao mercado de trabalho. 

Contudo percebe-se a necessidade de um maior investimento na formação dos 

professores para o desenvolvimento do PIM, uma necessidade apontada tanto pelos 

acadêmicos quanto pelos próprios professores para que se consiga realizar um 

projeto realmente pautado em uma concepção de metodologia ativa com um 

desenvolvimento interdisciplinar. 

Palavras-chave: Inovação em Educação; Metodologias Ativas; Projeto Integrador 

Multidisciplinar. 

 

  



 

 

 

Abstract 

Innovation is the watchword in today's society and is characterized by the transition 

from industrial society to the knowledge society. Thus, it is necessary to rethink the 

educational processes, seen as necessary for the present society. In this context, it is 

possible to use Active Learning Methodologies. A differentiated pedagogical 

conception for the teaching - learning process. Thus, this dissertation aimed at the 

perception of academics and teachers about the Multidisciplinary Integrating Project 

PIM, an active methodology under development in a private IES in the North of Minas 

Gerais. The methodology adopted was the qualitative and quantitative approach. The 

data to meet the quantitative approach were collected through questionnaires 

provided by the google docs tool, applied to academys of the Faculdade Funorte - 

Janaúba. For a qualitative approach, was used an interview with teachers involved 

and participant observation by the author of the research. The results revealed that 

the PIM is an innovative methodology that stimulates the protagonism of the 

students, the group work, making possible the relation theory and practice, there is 

the interdisciplinarity between the disciplines involved in the project and the 

problematizations used are current and contextualized to the market of job. However, 

there is a need to invest more in the training of teachers in the development of the 

PIM, a need pointed out by both academics and by the teachers themselves, so that 

we can achieve a project that is really based on a concept of active methodology with 

an interdisciplinary development . 

Key words: Innovation in Education; Active Learning Methodologies; 

Multidisciplinary Integrating Project. 
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1 Introdução  

 

O Ensino Superior brasileiro tem passado por várias transformações, muito em 

função da expansão do número das Instituições de Ensino Superior (IES) e do 

aumento do número de matrículas nos cursos  dessas instituições.  Essas 

transformações colocam em dúvida antigos modelos e paradigmas educacionais, e 

convidam a todos os envolvidos com a educação a refletirem sobre as práticas 

formativas atuais, buscando adequá-las ao novo perfil do aluno que chega ao Ensino 

Superior, especialmente no Brasil (Milhorato & Guimarães, 2016). 

Apesar da temática sobre a inovação educacional, com a utilização das 

Metodologias Ativas de Aprendizagem, ser muito discutida, tanto pelas 

universidades como nos demais espaços educacionais (Saviani, 1995; Masseto, 

2011; Tonucci, 2015; Moran, 2016; Fini, 2017) a utilização dessas metodologias 

ainda se revela um tema complexo e de difícil implementação. Por isso, faz-se 

necessário, ainda, entender as teorias implicadas nessa metodologia e, 

principalmente, a sua aplicação na prática.   

Segundo Saviani (1995, p. 30) a inovação educacional é entendida como "colocar a 

experiência educacional a serviço de novas finalidades", isto é, para se inovar é 

necessário partir do questionamento das finalidades da experiência educacional. Em 

decorrência, pode-se compreender que toda inovação educacional, explicita ou 

implicitamente, deve questionar os objetivos da ação educativa que se está 

desenvolvendo e buscar novos meios que se adéquem às novas demandas da 

sociedade/educação. 

A busca de uma concepção inovadora de educação como uma alternativa para 

superação das práticas tradicionais, centradas na transmissão, memorização e 

repetição do conhecimento, descontextualizados da realidade e a utilização de 

práticas pedagógicas que tenham como base o princípio da reflexão-ação-reflexão 

constitui, cada vez mais, uma necessidade das Instituições de Ensino (Freire, 2015).  

Inovação, segundo o Manual de Oslo, é “a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado, no que se refere às suas características ou usos 
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previstos” (OCDE, 2005). O termo faz parte do vocabulário das mais diferentes áreas 

do conhecimento e tem sido mais frequentemente utilizado no contexto educacional 

a partir da década de 1960 (Messina, 2001). 

Nos anos de 1970 a inovação caracterizava-se como uma proposta predefinida pela 

administração à qual os educadores e demais profissionais da educação deveriam 

acolher e utilizar na sua prática pedagógica. Nas décadas seguintes é possível 

perceber que o tema inovação na área da educacional passou a ganhar maior 

atenção sendo que, nos anos 1990, as pesquisas sobre o tema assumem a 

amplitude e apresentam múltiplas formas de se abordá-lo.  

Compreender o que é inovação em educação vai além da utilização de metodologias 

inovadoras. A simples inserção de ferramentas digitais ou a inovação nas 

metodologias de ensino, por si só, não garantem a inovação no desenvolvimento da 

aprendizagem; são necessárias reflexões muito mais amplas sobre o currículo, os 

sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, o papel do professor e do 

aluno nesse processo (Bacich & Moran, 2016). 

Assim, é necessário ampliar os debates sobre novas formas de aprender e de 

ensinar. Na atual conjuntura, os profissionais da educação necessitam reinventar a 

educação, pois o modelo de escola e de universidade consolidado no século XIX 

apresenta, agora, um grande desafio: dar conta das demandas e necessidades de 

uma sociedade democrática, inclusiva, permeada pelas diferenças e pautada no 

conhecimento inter, multi e transdisciplinar do século XXI (Moran, 2016). 

Nesse contexto, surge um novo modelo de estudante, e a instituição de ensino 

pautada em um contexto socioeconômico de expectativas continuamente elevadas, 

espera que os alunos tenham capacidade para atuar em um mundo cada vez mais 

complexo, incerto e repleto de tecnologias inovadoras (Barbosa & Moura, 2013). 

Dessa forma, a utilização consciente das novas metodologias de ensino, embasadas 

na inovação educacional e no uso dos recursos tecnológicos pelos professores, tem 

por objetivo, inicialmente, adaptar o processo de ensino e aprendizagem ao aluno, 

conforme as características dele e, em um segundo momento, conseguir que o 
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aprendiz desenvolva as novas competências exigidas pela sociedade do 

conhecimento (Gomes & Serrano, 2014). 

De modo geral, o grande desafio das instituições de ensino, apresentado por autores 

como Kenski (2013), Valente (2014) e Moran (2016), dentre outros, pauta-se no 

desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras capazes de oportunizar uma 

formação mais personalizada, que possibilite aumentar a autonomia dos alunos 

sobre o seu aprendizado. Moran (2016) cita a utilização das metodologias ativas de 

aprendizagem como estratégia de ensino que oportunizará o desenvolvimento de 

processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, 

de reelaboração de novas práticas, pois o aprendizado se dá a partir de problemas, 

situações reais, desafiadoras, significativas e contextualizadas. De acordo com o 

autor, a melhor forma de aprender é combinar atividades, desafios e informação 

contextualizada. 

 Nesse sentido, Moran (2016) adverte que se deve compreender que introduzir uma 

inovação nos processos educativos implica uma mudança planejada com propósito 

de dotar de capacidade a organização, instituição ou sistema, para satisfazer aos 

objetivos que motivam a própria inovação. Assim, inovação educacional pode ser 

entendida como a busca de respostas aos desafios presentes na dinâmica dos 

processos escolares, a partir da análise e reflexão que se faz do contexto 

sociocultural e efetivas contribuições que tais inovações podem oferecer para 

enfrentar estes desafios. 

Ao abordar o tema, Masetto (2004, p.10) afirma que a inovação no ensino superior 

se define como “conjunto de alterações que afetam postos-chave e eixos 

constitutivos da organização do ensino universitário provocados por mudanças na 

sociedade ou por reflexões sobre concepções intrínsecas à missão da Educação 

Superior”. Essas alterações podem se dar em diversos âmbitos e níveis das 

Instituições de ensino, desde a gestão das IES até às metodologias utilizadas pelos 

professores em suas aulas. Especificamente nesse último, as Metodologias ativas 

de aprendizagem têm sido apresentadas como opções para a quebra de 

paradigmas.  
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Segundo Moran (2018, p. 4), “Metodologias ativas são estratégias de ensino 

centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de 

aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida”. Nesse sentido, o autor 

aponta que há uma diversidade de técnicas de ensino que podem ser utilizadas pelo 

professor para atingir os seus objetivos, entre elas a aprendizagem baseada em 

projetos.  Segundo o autor, essa é uma metodologia de aprendizagem que consiste 

em envolver os alunos em tarefas que apresentem desafios para resolução de 

problemas que sejam próximos da sua realidade fora da escola. Esse tipo de 

metodologia propicia o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e 

criativo (Moran, 2018).    

A proposta inovadora desse método é aperfeiçoar a autonomia do estudante, 

desenvolvendo-o como um todo. Dessa maneira, ele será capaz de compreender 

aspectos cognitivos, socioeconômicos, afetivos, políticos e culturais, relacionando 

teoria e prática, buscando construir seu conhecimento de forma atual, 

contextualizada e significativa para o seu campo de atuação. 

Buscando inovar suas metodologias de ensino, a Faculdade Funorte – Janaúba/MG, 

atendendo às novas exigências educacionais de ensino, adequou o seu PPC 

(Projeto Pedagógico do Curso) instituindo o Projeto Integrador Multidisciplinar (PIM) 

como prática pedagógica. Trata-se de uma Metodologia Ativa de aprendizagem que 

possibilita a interdisciplinaridade do 2º ao 6º período, por meio de atividades de 

extensão, como a Jornada Acadêmica Integrada, Encontro de Iniciação Científica, 

entre outras atividades desenvolvidas ao longo do Curso. 

No contexto da Faculdade Funorte, pode-se considerar o PIM como Metodologia 

Ativa, já que é uma concepção educacional que coloca os estudantes da graduação 

como principais agentes de seu aprendizado. Ao longo do Projeto, o aluno é 

estimulado pelo professor a desenvolver uma postura crítica e reflexiva, tornando-se 

o centro desse processo. 

Com o objetivo de compreender a aplicação da Inovação Educacional por meio da 

utilização das Metodologias Ativas de Aprendizagem, pretende-se com esta 

pesquisa responder ao seguinte questionamento: Quais as contribuições da 

aplicação de Metodologias Ativas de Aprendizagem por meio do Projeto Integrador 
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Multidisciplinar (PIM) no processo ensino-aprendizagem da Faculdade FUNORTE/ 

Janaúba- MG? 

O que impulsou a realização desse projeto de pesquisa foi o interesse desta 

pesquisadora em entender como as Metodologias Ativas de Aprendizagem, 

especialmente o PIM, podem contribuir para a inovação pedagógica da IES em seus 

processos de ensinar, aprender e construir conhecimento, a fim de atender as 

exigências da sociedade do século XXI.  

Objetivo geral:  

Analisar as contribuições da aplicação de Metodologias Ativas de Aprendizagem por 

meio do Projeto Integrador Multidisciplinar (PIM) no processo ensino-aprendizagem 

da Faculdade FUNORTE/ Janaúba- MG. 

Objetivos específicos: 

Para atingir este objetivo, propõem-se os seguintes objetivos específicos: 

I) Descrever o PIM como proposta de Metodologia Ativa de Aprendizagem no 

contexto da instituição pesquisada;  

II) Verificar a percepção dos alunos dos cursos de Tecnologia em Agronegócios, 

Administração de Empresas e Estética e Cosmética da Faculdade FUNORTE 

sobre a aplicação do PIM;  

III) Verificar a percepção dos professores dos cursos de Tecnologia em 

Agronegócios, Administração de Empresas e Estética e Cosmética da 

Faculdade FUNORTE sobre a adequação do PIM aos objetivos do curso. 

Para alcançar os objetivos propostos realizou-se uma pesquisa de campo, de 

recorte transversal, de caráter descrito-qualitativo/quantitativo. A coleta de dados 

aconteceu por meio de análise documental (PPC do curso, PIM construído em cada 

semestre, relatórios produzidos por acadêmicos e professores) e da aplicação de 

questionários semiestruturados aos acadêmicos da Faculdade Funorte – Janaúba – 

MG por meio da ferramenta google drive e aplicação de entrevista aos professores. 
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Para análise dos dados foram utilizadas as técnicas de análise de conteúdo, análise 

documental, estatística descritiva simples e a observação participante. 

Esta pesquisa atende aos objetivos de um mestrado profissional. Está ainda inserida 

na linha de pesquisa Inovação e Organizações, do Mestrado Profissional em 

Administração da Fundação Pedro Leopoldo. Esse estudo é complementar a outros 

já desenvolvidos, ou em andamento, sob a orientação da Professora Dra. Eloísa 

Helena Rodrigues Guimarães, coordenadora do projeto de pesquisa Gestão da 

Inovação no Setor Educacional (Apêndice A). 

Com esse trabalho, pretende-se contribuir para o enriquecimento dos estudos sobre 

a Inovação Educacional com a utilização das Metodologias Ativas de Aprendizagem, 

visando compreender a importância da sua aplicabilidade no Ensino Superior.  

São muitos os desafios que têm rondado o ensino atualmente: formação docente, 

gestão das instituições de ensino, políticas públicas no âmbito da educação, falta de 

infraestrutura, acadêmicos com a base educacional precária chegando ao Ensino 

Superior, utilização de práticas pedagógicas de formação que não atendem às 

necessidades da formação integral do sujeito, especialmente às necessidades do 

mercado de trabalho e às expectativas dos acadêmicos (Isaia, 2006). Esses 

desafios e as prioridades que o ensino enfrenta atualmente são complexos e 

numerosos, fornecendo impulso e motivo para as inovações educativas que devem 

ser contextualizadas neste novo panorama globalizado. Daí a necessidade de se 

multiplicarem esforços no sentido de ampliar os estudos sobre a Inovação 

Educacional e sua aplicabilidade por meio da utilização das Metodologias Ativas de 

Aprendizagem, contribuindo para maximizar o potencial inovador educacional tão 

necessário no contexto da educação brasileira (Bacich & Moran, 2017).  

Assim, a fim de alcançar os objetivos propostos, esta Dissertação está estruturada 

em cinco capítulos. O primeiro, corresponde a esta introdução, que contempla o 

tema, a contextualização, a problemática, os objetivos e a justificativa da pesquisa. 

O segundo capítulo irá abranger os principais conceitos de Inovação Educacional, o 

conceito de Metodologias Ativas da Aprendizagem e sua aplicabilidade como 

ferramenta pedagógica, o detalhamento do PIM (Projeto Integrador Disciplinar). No 

terceiro capítulo apresenta-se a metodologia da investigação com a caracterização 
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da pesquisa, a descrição da unidade de análise, as técnicas da coleta e análise de 

dados. No quarto capítulo, os dados da pesquisa são apresentados e discutidos, 

para, em seguida, tecerem-se as Considerações Finais no capítulo 5, as referências 

e os apêndices.  
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2 Referencial Teórico 

Este capítulo tem como objetivo discutir os principais conceitos que serviram de 

base para a realização da pesquisa. Inicialmente, serão discutidos os conceitos de 

inovação, focando especialmente a necessidade de inovação no campo 

educacional. Em seguida, será apresentado um panorama sobre as metodologias 

ativas de aprendizagem, seu embasamento e concepção, focando as principais 

técnicas e suas contribuições para a formação de profissionais que atendam às 

demandas do mercado de trabalho do século XXI. Finalmente, serão discutidos 

alguns saberes docentes necessários ao trabalho com as metodologias ativas de 

aprendizagem.   

2.1 O conceito de Inovação 

 

Para Ribas, Silva e Festa (2016) originalmente os conceitos de inovação 

apareceram na área da indústria, mais precisamente, na linha de produção. A 

palavra inovar vem do latim innovãre e significa renovar, mudar, tornar novo, sendo 

a inovação o ato ou efeito de inovar.  Na Lei 10.973/04 de 02 de dezembro de 2004, 

que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no 

ambiente produtivo e da outras providências, apresenta-se a inovação como sendo 

“a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social em 

novos produtos, processo ou serviços” (Lei 10.973/04, Artigo 2º parágrafo V). 

O conceito de inovação é bastante utilizado no contexto empresarial, econômico ou 

mesmo ambiental. Neste sentido, o ato de inovar significa a necessidade de criar 

caminhos ou estratégias diferentes dos habituais meios, para atingir determinado 

objetivo. Inovar é inventar, sejam ideias, processos, ferramentas ou serviços. A 

Inovação é uma questão de sobrevivência: a empresa que não inova, é ultrapassada 

pelas que investem nessa questão (Bessant &Tidd, 2009).   

Ao longo do tempo, pode-se observar uma evolução nos conceitos de Inovação, 

desde Schumpeter (1961) até à atualidade. Inicialmente o conceito foi definido como 

a realização comercial ou como a introdução de um novo produto, processo ou 

sistema na economia. Mais tarde, Nonaka e Takeuchi (1997) ampliam a ideia de 

inovação afirmando que o conhecimento sustenta a inovação, desenvolvendo-se 
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dentro da empresa para ser transformado em produtos ou serviços comercializáveis, 

criando competitividade.  

Para Ducker (2002) a inovação pode ser entendida como a atribuição de novas 

capacidades aos recursos existentes na empresa para gerar riqueza. Inovação, para 

o autor, é o instrumento dos empreendedores, o processo pelo qual se explora a 

mudança como uma oportunidade para diferenciar-se, agregar valor e crescer 

economicamente.  

As diretrizes metodológicas do conhecido Manual de Oslo (OCDE, 2018), apontam 

que a inovação pode ser classificada como inovação em produtos, serviços e/ou 

mercados; inovação em processos e; inovação em modelos de negócios. Outra 

definição de inovação é adotada pelo Instituto Uniemp (2010), para quem a 

inovação, especialmente a tecnológica é “uma introdução no mercado de um 

produto ou de um processo produtivo tecnologicamente novo ou substancialmente 

aprimorado”.  

A inovação em produto pode assumir duas formas: uma em produtos 

tecnologicamente novos, em que as características ou os usos pretendidos diferem 

das dos produzidos anteriormente; e a outra em produtos tecnologicamente 

aprimorados, em que um produto existente tem seu desempenho melhorado 

significativamente ou aprimorado. A inovação tecnológica em processos produtivos é 

a adoção de processos novos ou significativamente melhorados. Tais mudanças 

podem ocorrer no equipamento ou simplesmente na organização da produção. Já a 

inovação em modelos de negócios consiste na proposta de novos métodos 

organizacionais de negociação interna ou externa e até mesmo na organização do 

próprio local de trabalho (OCDE, 2006). Esse último conceito é ampliado por Davila, 

Epstein e Shelton (2007), ao afirmarem que a inovação não acontece por acaso ou 

inspiração, mas que ela deve ser gerenciada e medida.  

De forma complementar, Terwiesch & Ulrich (2009, p.65) partem de uma concepção 

aparentemente simples, na qual a Inovação é definida como "um novo encontro 

entre uma necessidade e uma solução”, mas salientam que “a novidade ou Inovação 

pode estar tanto na solução (resposta a uma necessidade), como na identificação 

dessa necessidade”, ou, como declaram os autores, a Inovação está no “casamento 
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entre uma necessidade existente e uma solução também existente”. Terwiesch e 

Ulrich (2009, p.68) acreditam que as “necessidades” sejam o “motor” das Inovações, 

pois são elas que motivam a empresa a procurar soluções – interna ou 

externamente.  

Já Mota (2011) afirma que o conceito de inovação é correlacionado com pesquisa e 

desenvolvimento. Ampliando esse conceito, Silva (2011) acrescenta que as 

universidades devem criar condições e possibilidade para o desenvolvimento 

científico, o progresso econômico, a justiça social, a sustentabilidade, a preservação 

do ambiente e a inovação. 

Em face da multiplicidade de concepções que cercam o conceito de inovação, 

procurou-se apresentar uma síntese do pensamento de vários estudiosos sobre o 

tema na Tabela 1. 

Tabela 1 

Conceitos de Inovação 

Autor Ano Conceito de Inovação 

Schumpeter 1961 Caracteriza a inovação pela associação de recursos que 
geram novos produtos, processos, mercados, novas 
formas de organização e novos materiais. A inovação 
pode ser vista como a exploração de uma invenção. 

Kanter 1996 Apresenta como principal característica da inovação a 
parceria ou a capacidade de desenvolver fortes vínculos 
entre as organizações. 

Senge 1996  A atitude fundamental em qualquer inovação é o 
compromisso entre os que estão envolvidos no projeto de 
mudança, pois inovação e mudança andam juntas. 

Nonaka e 
Takeuchi 

1997 O conhecimento sustenta a inovação, entretanto o 
conhecimento por si só não gera inovação e nem 
vantagem competitiva. O conhecimento é gerado dentro 
da empresa para ser transformado em produtos ou 
serviços comercializáveis.  

Miller e 
Morris 

1999 A inovação é o processo de transformação da invenção 
em algo que é comercialmente útil e valioso no mercado. 

Messina 2001 A inovação é processo multidimensional, capaz de 
transformar o espaço no qual habita e de transformar-se a 
si próprio.  

Drucker 2002 A inovação é o instrumento específico dos 
empreendedores, o processo pelo qual eles exploram a 
mudança como uma oportunidade para um negócio 
diferente ou um serviço diferente. 

(continua) 
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(conclusão) 

OECD 2003 A inovação é base da competitividade organizacional 
numa relação direta com a criação do conhecimento. 
Investimento nos ativos intangíveis eleva o estoque de 
conhecimento, melhora a pesquisa e o desenvolvimento, 
a educação e treinamentos 

Manual de Oslo 2006 Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou 
serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um 
processo, ou um novo método de marketing, ou um novo 
método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas 

Tigre 2006 Aponta que uma “inovação puxa a outra” e as grandes 
mudanças tecnológicas são acompanhadas de 
transformações econômicas, sociais e institucionais 

Davila 2007 A inovação é um processo de gestão que, para ser 
efetivo, exige ferramentas específicas, sistemas de 
avaliação, regras e disciplina 

Terwiesch e 
Ulrich 

2009 Inovação é definida como um novo encontro entre uma 
necessidade e uma solução. 

Instituto Uniemp 2010 Introdução no mercado de um produto ou de um processo 
produtivo tecnologicamente novo ou substancialmente 
aprimorado. 

Mota 2011 O conceito de inovação, de modo geral, “é correlacionado 
com pesquisa e desenvolvimento (P&D), mas distinto e 
mais amplo, estando necessariamente associado à 
aplicação do Conhecimento. 

Silva  2011 A universidade pode construir ambientes que favoreçam o 
desenvolvimento da cultura da criação e inovação 

 Fonte:  Adaptada de   Miquilim, D., & Silva, M. T. (2016). Innovation In Higher Education: A Historical 
Review. Anais do 14º International Conference on Engineering and Technology Education, 
INTERTECH (p.102), Salvador, BA, Brasil. 

Como se pode notar pelas definições apresentadas na Tabela 1, o conceito de 

inovação foi sendo ampliado ao longo do tempo, culminando com a constatação de 

que a inovação está atrelada ao conhecimento e que, consequentemente, as 

universidades são ambientes altamente favoráveis ao desenvolvimento de projetos 

inovadores (Mota, 2011; Silva, 2011). Este conceito está de acordo com o objetivo 

desta pesquisa, que considera o Ensino Superior como o campo propício para o 

desenvolvimento da inovação. Devido à importância desses conceitos para este 

trabalho, na próxima seção será apresentada uma breve contextualização sobre a 

inovação no Ensino superior. 

http://lattes.cnpq.br/1219325381602302
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 2.2 Inovação no Ensino Superior 

 

Nesta seção será explicitada a concepção de inovação educacional abordada no 

presente trabalho. Este esclarecimento faz-se necessário, pois será a partir destas 

referências que foi analisada a proposta de inovação por meio da utilização de 

metodologias ativas desenvolvida na instituição-objeto desta pesquisa. 

São considerados textos que abordam o tema da inovação educacional 

relacionando-o à educação superior, outros que o discutem num âmbito educacional 

geral ou sem referência explícita a um nível específico e também textos que tratam 

do tema da inovação num foco mais direcionado à educação básica.  

A inovação, na sociedade moderna, é um dos princípios associados ao 

desenvolvimento social e econômico. Mota (2011) destaca que o conceito de 

inovação, de modo geral, está correlacionado com pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), mas distinto e mais amplo, estando necessariamente associado à aplicação 

do conhecimento. Desta forma, os estudos sobre inovação relacionam-se 

diretamente aos processos de construção e disseminação do conhecimento, cujo 

crescimento acelerado se apresenta como um fenômeno tanto quantitativo e 

qualitativo: do conhecimento monodisciplinar e fragmentado abre-se espaço para o 

conhecimento inter-multi e transdisciplinar que, contextualizados, são produzidos em 

decorrência de problemas reais e complexos, que exigem a integração de várias 

áreas do conhecimento. 

Partindo deste contexto, é possível afirmar que existe uma relação intrínseca entre o 

Ensino Superior, a produção do conhecimento e a inovação. Para Silva (2009) as 

instituições de Ensino Superior dispõem de equipamentos e congregam a gama de 

competências necessárias que podem e devem promover condições e possibilidade 

para o desenvolvimento científico, o progresso econômico, a justiça social, a 

sustentabilidade, a preservação do ambiente e a inovação. Ou seja, o Ensino 

Superior pode e deve construir ambientes que favoreçam o desenvolvimento da 

cultura da criação e da inovação.  

Para Caruso (2014), a inovação advém de uma ideia, uma inspiração, acontece 

através de processos não lineares da atividade cerebral (mente), e não pode ser 

preconcebida ou requerida. Isto é, para o autor, a inovação pode ser estimulada, 
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assim como tudo que advém da inspiração tem natureza emergente. Afirma ainda, 

que a inovação reflete seus estímulos e o pré-requisito à inovação é um ambiente 

livre, o que se traduz como um ambiente criativo. O quanto se deseja ou se pode ser 

fiel a esta natureza é um novo problema. Portanto, para o autor, inovar é buscar 

soluções para os problemas que emergem de determinadas necessidades, significa 

romper padrões, resolvendo problemas ou se antecipando a eles com novas 

soluções. 

Posto isso, entende-se que a inovação está relacionada com o processo de 

mudança, com o paradigma dominante que faz ir além da reprodução e avança ao 

contribuir para a construção de novos saberes. Desse modo, é necessário 

compreender que o Ensino Superior é rico em espaços passíveis de inovação, 

abrangendo desde experiências de gestão administrativa, incluindo a avaliação 

institucional, até propostas alternativas de ensino, pesquisa e extensão, passando 

pelas relações e demandas da comunidade. (Cunha, et al, 2001). 

A concepção de inovação a partir de uma necessidade de ruptura é apresentada em 

relação à transformação do conhecimento sugerido: 

a inovação requer uma ruptura necessária que permita reconfigurar o 
conhecimento para além das regularidades propostas pela modernidade. Ela 
pressupõe, pois, uma ruptura paradigmática e não a inclusão de novidades, 
inclusive as tecnológicas. Nesse sentido envolve uma mudança na forma de 
entender o conhecimento. (Cunha, 2006, p. 40). 
 

A autora apresenta o conceito de inovação tendo como eixo principal a mudança, 

não a exclusividade do novo. Porém, a inovação requer algo mais: a mudança do 

normal, das linearidades, para receber novas possibilidades de conhecer, 

transcender as regularidades e produzir novos conhecimentos, novas fronteiras. 

Masetto (2011) complementa afirmando que a temática inovação é atual no ensino 

superior. O mesmo autor desenvolve significativas reflexões sobre o conceito de 

inovação, ao considerá-lo como um agrupamento de transformações que 

influenciam a essência da organização do ensino superior ocasionadas por 

mudanças na sociedade ou por reflexões sobre concepções endógenas à missão da 

Educação Superior. A inovação ocorre à medida que as concepções antigas não 

amparam as necessidades da sociedade atual, levando à mudança. 
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Inovação e mudança andam unidas, e só acontecerá realmente quando as pessoas 

estiverem abertas para aprender, para mudar, para obter novos conhecimentos, 

para transformar conceitos e ideias trabalhadas, ao longo dos anos, demonstrando 

novos comportamentos, atitudes e habilidades adequados ao novo contexto, 

assumindo um pensamento diferente pautado na sua cultura pessoal e social 

vivenciada até aquele momento, mudando paradigmas e assumindo novas e 

essenciais formas de pensar e de agir (Masseto, 2011). 

Na Declaração Mundial sobre a Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação, a 

UNESCO (1998) ressalta que, perante as mudanças do mundo atual, a educação 

não pode apresentar–se como mera transmissão/acumulação de conhecimento e 

informação. Parte da crise educacional passa a ser relacionada ao modelo 

tradicional de ensino-aprendizagem. Segundo a declaração, a construção de uma 

prática docente transformadora, significativa e problematizadora para os alunos 

apresenta-se como grande desafio. Para Borges e Tauchen (2012) a Declaração, ao 

abordar sobre as necessidades de inovação do ensino realizado nas instituições de 

Educação Superior, apresenta uma necessidade de reformas curriculares e a 

utilização de novos métodos pedagógicos, adequando-os às diferentes formas de 

aprendizagem, partindo de problematizações significativas, vinculados a tríade 

ensino, pesquisa e extensão. 

Assim, inovar requer compromisso com a prática educativa que está arraigada para 

a construção de novos conhecimentos dinamizados, não pelo paradigma vigente, 

mas pela atividade docente vivenciada e repensada, sendo este um dos pilares do 

professor para a inovação. Dessa forma, as práticas docentes e a organização 

formativa dos cursos superiores devem se adequar aos processos de inovação 

como um todo, considerando as tendências de mercado e os desafios para a 

melhoria de condições de vida da sociedade (Morin, 2017). 

Miller (2005) chama a atenção ao analisar alguns exemplos de inovações 

pedagógicas bem-sucedidas e apresenta em seus estudos uma diferença entre 

inovação e invenção: invenção é simultaneamente original e universal, enquanto que 

a inovação é relativa e contextual. Assim, ao analisar as atividades inovadoras é 

preciso compreender os contextos em que são criadas e desenvolvidas, pois a 

inovação é uma novidade em um contexto particular. O autor acrescenta em sua 
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pesquisa que o sucesso das inovações deve ser avaliado sob dois critérios: 1) que a 

inovação tenha incidência positiva em um grande número de sujeitos envolvidos e; 

2) que tenha sido institucionalizada no sistema educacional. 

Portanto, as práticas docentes e a organização formativa dos cursos superiores 

devem se adequar aos processos de inovação de forma geral, considerando as 

necessidades do mercado de trabalho e os desafios para a melhoria de condições 

de vida da sociedade. 

Segundo Oliveira (2014), para implantar a inovação no ensino superior deve-se 

edificar uma a cultura da inovação dentro dos espaços acadêmicos; investir na 

formação continuada do corpo docente para o entendimento dos processos de 

inovação na formação profissional dos estudantes; construir espaços de criação; 

possibilitar os debates e a livre iniciativa para desenvolver a mente das pessoas que 

participam do processo criativo. Somente assim será possível abrir-se para o novo, 

para o diferente, para a invenção. Grandes rupturas requerem tentativas, erros, 

liberdade de tempo e espaço. 

Como as mudanças acontecem no mundo e de forma acelerada, as instituições de 

ensino superior precisam estar abertas para as mudanças e transformações. 

Atualmente, a tecnologia possibilita a evolução rápida do conhecimento e é preciso 

estar preparado para a utilização da mesma. As profissões estão mudando, as 

carreiras profissionais não são mais as mesmas, salvo algumas poucas (Pati, 2018). 

Assim, é preciso acompanhar as transformações em todos os âmbitos, em especial 

com relação ao ensino e à forma como se concebe a formação profissional. No 

entanto, não basta o ensino superior se reinventar, são necessários incentivos, não 

só econômicos, que possibilitem a sustentabilidade das instituições de ensino, mas 

também para a criatividade e flexibilidade acadêmica, para que os espaços de 

ensino se tornem mais desafiadores, produtivos e prazerosos. 

A importância da inovação na Educação Superior tem sido reconhecida e 

incentivada por meio dos documentos regulatórios da educação superior no Brasil. O 

Instrumento de Avaliação de cursos de graduação presencial e à distância (2017), 

por exemplo, que visa fornecer parâmetros para a avaliação de cursos de graduação 

nas visitas in loco das comissões, trata, em todas as três dimensões consideradas 
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(Organização Didático-Pedagógica; Corpo Docente e Tutorial; Infraestrutura) sobre a 

inovação no Ensino Superior. Para os objetivos propostos para esta Dissertação, 

interessa observar como a inovação é avaliada especialmente na Organização 

Didático-Pedagógica dos cursos de graduação. Na Tabela 2, apresentam-se as 

ocorrências da palavra Inovação, ou de termos do mesmo campo semântico, nos 

indicadores da Dimensão 1, que tem peso 30 na avaliação. Observe-se que as 

descrições dos indicadores apresentados na Tabela 2 correspondem aos requisitos 

para que um curso obtenha a nota máxima na avaliação, em uma escala de 1 a 5. 

Os grifos foram acrescentados.  

Tabela 2 

Indicadores que avaliam a Inovação no âmbito didático-pedagógico dos cursos 

Dimensões Indicadores Descrição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão 1 – 

Organização 

didático-

pedagógica 

1.1 Políticas Institucionais no âmbito 
do curso  

 

As políticas institucionais de ensino, 
extensão e pesquisa (quando for o 
caso), constantes no PDI, estão 
implantadas no âmbito do curso e 
claramente voltadas para a promoção 
de oportunidades de aprendizagem 
alinhadas ao perfil do egresso, 
adotando-se práticas 
comprovadamente exitosas ou 
inovadoras para a sua revisão. 

1.2 Objetivos do curso 

 

As políticas institucionais de ensino, 
extensão e pesquisa (quando for o 
caso), constantes no PDI, estão 
implantadas no âmbito do curso e 
claramente voltadas para a promoção 
de oportunidades de aprendizagem 
alinhadas ao perfil do egresso, 
adotando-se práticas 
comprovadamente exitosas ou 
inovadoras para a sua revisão. 

1.4 Estrutura curricular Constante no PPC e implementada, 
considera a flexibilidade, a 
interdisciplinaridade, a acessibilidade 
metodológica, a compatibilidade da 
carga horária total (em horas-relógio), 
evidencia a articulação da teoria com a 
prática, a oferta da disciplina de 
LIBRAS e mecanismos de 
familiarização com a modalidade a 
distância (quando for o caso), explicita 
claramente a articulação entre os 
componentes curriculares no percurso 
de formação e apresenta elementos 
comprovadamente inovadores. 

                  (continua) 
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(conclusão) 

 

 

 

 

 

Dimensão 1 – 

Organização 

didático-

pedagógica 

1.6 Metodologia Atende ao desenvolvimento de 
conteúdos, às estratégias de 
aprendizagem, ao contínuo 
acompanhamento das atividades, à 
acessibilidade metodológica e à 
autonomia do discente. Coaduna-se 
com práticas pedagógicas que 
estimulam a ação discente em uma 
relação teoria-prática, claramente 
inovadora, embasada em recursos que 
proporcionam aprendizagens 
diferenciadas dentro da área.  

1.9 Estágio curricular supervisionado – 
relação teoria e prática 

Promove a relação teoria e prática e 
contempla a articulação entre o 
currículo do curso e aspectos práticos 
da Educação Básica, o embasamento 
teórico das atividades planejadas no 
campo da prática, a participação do 
licenciando em atividades de 
planejamento, desenvolvimento e 
avaliação realizadas pelos docentes 
da Educação Básica, a reflexão teórica 
acerca de situações vivenciadas pelos 
licenciandos, a criação e divulgação 
de produtos que articulam e 
sistematizam a relação teoria e 
prática, com atividades 
comprovadamente exitosas ou 
inovadoras. 

1.10 Atividades complementares Estão institucionalizadas e consideram 
a carga horária, a diversidade de 
atividades e de formas de 
aproveitamento, a aderência à 
formação geral e específica do 
discente, constante no PPC, e a 
existência de mecanismos 
comprovadamente exitosos ou 
inovadores na sua regulação, gestão e 
aproveitamento. 

1.12 Apoio ao discente Contempla ações de acolhimento e 
permanência, acessibilidade 
metodológica e instrumental, 
monitoria, nivelamento, intermediação 
e acompanhamento de estágios não 
obrigatórios remunerados, apoio 
psicopedagógico, participação em 
centros acadêmicos ou intercâmbios 
nacionais e internacionais e promove 
outras ações comprovadamente 
exitosas ou inovadoras. 

Fonte: Coordenação-Geral de Avaliação de Cursos de Graduação e Instituições de ensino superior 
(CGACGIES). (2017). Instrumento de avaliação de cursos de graduação. Brasília: INEP/MEC. 
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Como se pode notar, os novos parâmetros de avaliação buscam conduzir os cursos 

de graduação à melhoria de seus indicadores. Para esse trabalho, interessam 

especialmente os indicadores relativos aos objetivos do curso, estrutura curricular e 

metodologia. Quanto aos objetivos, enfatiza-se a necessidade de que os cursos 

promovam práticas inovadoras, a fim de contribuir para que o graduando se alinhe 

ao perfil requerido pelo mercado. A estrutura curricular, por sua vez, deve apresentar 

elementos “comprovadamente inovadores” na articulação entre teoria e prática. 

Finalmente, a metodologia deve calcar-se em práticas que estimulem a ação 

discente. Nesse sentido, as Metodologias Ativas de Aprendizagem podem contribuir 

para que esse objetivo seja alcançado. Essa será a discussão desenvolvida na 

próxima seção.  

2.3 Metodologias Ativas de Aprendizagem  

 

Berbel (2011) conceitua metodologias ativas como formas de desenvolver o 

processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às 

condições de solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais 

da prática social, em diferentes contextos. 

Para Bastos (2006) o conceito de metodologias ativas se define como um processo 

interativo de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou 

coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema. Ainda segundo 

o autor, o docente deve atuar como um facilitador, para que o estudante faça 

pesquisa, reflita e decida por ele mesmo o que fazer para alcançar os objetivos. 

Moran (2017) acredita que as metodologias ativas são caminhos para avançar mais 

no conhecimento profundo, nas competências socioemocionais e em novas práticas. 

O autor avalia que a aprendizagem acontece nas múltiplas buscas que cada um faz 

a partir dos seus interesses, curiosidade, necessidades. Para o autor, as 

metodologias vão muito além da sala de aula: elas são grandes diretrizes que 

orientam os processos de ensino e aprendizagem e que se concretizam em 

estratégias, abordagens e técnicas concretas, específicas, diferenciadas. As 

metodologias ativas num mundo conectado e digital se expressam por meio de 

modelos de ensino híbridos, blended, com muitas possíveis combinações. 
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Diante dos conceitos apresentados pelos autores acima, compreende-se que a 

educação é um ato coletivo, planejado de forma intencional e comprometida, num 

processo de troca entre as pessoas, contrário à noção do depósito de 

conhecimentos por um sábio sobre um ignorante e da visão tradicional da relação 

mestre e aprendiz. A autonomia do aprendente surge como um dos aspectos 

principais dessa relação e como motor das chamadas metodologias ativas (Moran, 

2018). 

Desta forma, o ensino passa a ter como finalidade maior o desenvolvimento das 

capacidades de construção do conhecimento, desenvolvendo competências e 

habilidades, para que o aluno possa buscar as informações, visando à resolução de 

problemas e ao enfrentamento de situações não previsíveis, mobilizando 

inteligências, em face dos desafios impostos pela sociedade. 

 

2.3.1 Historicidade 

 
 

As Metodologias ativas de aprendizagem têm sua gênese em práticas educacionais 

bem antigas. Fini (2017) acredita que as discussões sobre método na cultura 

ocidental são bem antigas. No período clássico da filosofia helênica, na reflexão de 

filósofos como Platão e Aristóteles, a acepção originária de método dizia respeito ao 

caminho a ser seguido, do grego meta = atrás, em seguida, através e hodós = 

caminho, referindo-se aos passos que deveriam ser dados para se atingir um lugar 

ou um fim. 

Compreender o sentido etimológico da palavra método torna-se pertinente ao 

considerar a educação como esse fim e, especialmente, quando se discute 

amplamente, como agora, os melhores caminhos para a formação de sujeitos 

capazes de conviverem adequadamente em sociedade. 

Além dos filósofos gregos, o pensador chinês Confúcio escreveu, 500 a.C.: “o que 

eu ouço, eu esqueço; o que eu vejo, eu lembro; o que eu faço, eu compreendo”. 

Tal ideia pode ser completa por  

o que eu ouço, eu esqueço; o que eu ouço e vejo, eu me lembro; o que eu 
ouço, vejo e pergunto ou discuto, eu começo a compreender; o que eu ouço, 
vejo, discuto e faço, eu aprendo, desenvolvendo conhecimento e habilidade; 
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o que eu ensino para alguém, eu domino com maestria. (Adaptado de 
Confúcio por Silberman (1996, como citado por Barbosa e Moura, 2013, 
p.10). 

 

Abreu (2009), em seus estudos, acredita que as primeiras manifestações dos 

métodos ativos remontam da obra Emílio de Jean Jaques Rousseau (1712-1778), 

considerado o primeiro a abordar sobre a filosofia da educação no mundo ocidental, 

onde a experiência é tratada como destaque em detrimento da teoria. 

Já para Araújo (2009) as metodologias ativas estão embasadas no movimento 

escolanovista ou Escola Nova, na segunda metade do século XIX. Uma das maiores 

características desse movimento é a centralidade da aprendizagem, o que implica 

em uma autonomia do aluno sobre o professor, tornando- se o primeiro uma espécie 

de autoaprendiz. 

John Dewey é considerado o pai do movimento da escola nova, também. Para 

Dewey (1978), os alunos não estão sendo preparados para a vida quando estão na 

escola, e que estão de fato “vivendo” quando não estão em ambiente escolar. O 

autor defende que, na escola, já se está experienciando situações que fazem parte 

da vida do aluno. Para ele, “a educação torna-se, desse modo, uma ‘contínua 

reconstrução de experiência’” (Dewey, 1989, p.25).  

Segundo Gadotti (2014) e Berbel (2011), ao longo da história outras concepções 

pedagógicas surgiram e se mostraram uma alternativa à Escola Nova e, ainda que 

tenham sido influenciadas por seus princípios, fundamentam a utilização de 

metodologias ativas de aprendizagem. 

Oliveira (2014), aponta outra concepção teórica que fundamenta as metodologias 

ativas de aprendizagem: o interacionismo. Os principais autores dessa corrente 

teórica são Jean Piaget, que desenvolveu um olhar sobre as etapas do 

desenvolvimento cognitivo, e Lev Vygotsky, que concebeu uma perspectiva mais 

social ao interativismo. Em oposição ao inatismo, que considerava que o humano 

nasce de um jeito e nunca mudará, e ao behaviorismo, segundo o qual o humano 

aprende através de mecanismos de estímulos, respostas, reforço positivo 

(recompensas) e reforço negativo (punição), surge o interacionismo, que deixa de 

ver o aluno como um ser passivo. Essa concepção considera o aluno “como um 

sujeito ativo que, para construir seus conhecimentos, se apropria dos elementos 
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fornecidos pelos professores, pelos livros didáticos, pelas atividades realizadas em 

sala e por seus colegas” (Moreira, 2011, p. 56).  

Outra concepção de educação que complementa o movimento escolanovista e o 

interacionismo é a teoria apresentada por Ausubel (1968), que retrata a dicotomia da 

aprendizagem significativa e mecânica. Em seus estudos, Moreira (2011) menciona 

que, na primeira, a nova informação é relacionada de maneira substantiva e não 

arbitrária a um aspecto relevante da estrutura cognitiva, ao passo que, na 

aprendizagem mecânica, a nova informação não interage com aquela já existente na 

estrutura cognitiva. Um aluno que, para realizar uma prova avaliativa, decora 

fórmulas, macetes, leis e, ao término da avaliação, esquece tudo, está submetido à 

aprendizagem mecânica.  

Nas palavras de Moreira (2011, p.156), 

Independentemente do quão potencialmente significativo seja o material a ser 
aprendido, se a intenção do aprendiz for simplesmente a de memorizá-lo, 
arbitrária e literalmente, tanto o processo de aprendizagem como seu produto 
serão mecânicos (ou automáticos). De maneira recíproca, 
independentemente de quão disposto para aprender estiver o indivíduo, nem 
o processo nem o produto de aprendizagem são significativos, se o material 
não for potencialmente significativo.  

 

Outra abordagem teórica educacional que fundamenta a utilização de metodologias 

ativas de aprendizagem é a freiriana, tendo como principal autor Paulo Freire, um 

dos pioneiros a problematizar os desafios concretos que impulsionaram a articulação 

de movimentos populares em direção à transformação das realidades sociais 

opressoras. Dessas acepções, ressalta-se a relevância de promover discussões em 

sala de aula, de forma que o aluno possa praticar o exercício de formular uma 

opinião sobre determinado assunto, ouvir outras opiniões, refletir sobre elas e 

argumentar de forma cortês. Esse movimento, de acordo com Jófili (2002), propicia 

um saudável conflito cognitivo no aluno e, além disso, provoca o desenvolvimento da 

atitude crítica, que transcende os muros da escola, alcançando a atuação daquele 

aluno enquanto sujeito ativo da sociedade.  

Segundo Berbel (2011) as metodologias ativas se baseiam na utilização da 

interatividade no aprendizado, tendo como foco a resolução de problemas a partir de 
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análises, estudos e pesquisas. A autora destaca que o professor deve atuar como 

um mediador no processo de construção do conhecimento, para que o aluno seja 

capaz de refletir e decidir qual será o melhor caminho para alcançar os seus 

objetivos. Constitui-se de um processo que oferece os meios para tornar possível o 

desenvolvimento da capacidade de análise de cenários. Berbel (2011) complementa 

que as metodologias ativas se fundamentam em um aprendizado que utiliza 

vivências reais, buscando resolver situações significativas que estão presentes no 

contexto atual nas suas mais diversas demonstrações. 

Moran (2017) acrescenta que as metodologias ativas utilizam a problematização 

como estratégia de aprendizagem e almejam motivar o aluno para busca da solução 

dos problemas utilizando as mais diversas metodologias de pesquisa. Para o autor é 

por meio da problematização que o aluno é instigado a buscar informações, 

ampliando seu conhecimento. A problematização permite aos alunos entrar em 

contanto com situações reais e significativas da sua área de interesse ou formação o 

que o torna um sujeito ativo no desenvolvimento do seu conhecimento. Algumas 

metodologias ativas de aprendizagem têm se destacado ao longo dos anos. Por 

isso, na próxima seção algumas delas serão descritas.  

2.3.2 Algumas metodologias ativas de aprendizagem  

 

A aprendizagem baseada em problemas (ABP), ou Problem Based Learming (PBL), 

segundo Souza e Dourado (2015), provavelmente foi inspirada na teoria de John 

Dewey. A Pedagogia Ativa ou Pedagogia da Ação, de Dewey, propõe que a 

aprendizagem deve partir de problemas ou situações que propiciam dúvidas ou 

descontentamento intelectual, pois os problemas surgem das experiências reais que 

são problematizadas e estimulam a cognição para mobilizar práticas de investigação 

e resolução criativa dos problemas. Souza e Dourado (2015) afirmam em seu artigo 

que a ABP nasce da iniciativa de um grupo de professores da Universidade de 

McMaster, no Canadá, no final dos anos de 1960. Para Berbel (2011), a ABP é uma 

abordagem que envolve todo o processo educacional, organização curricular, 

docentes, discentes e corpo administrativo de uma instituição de ensino. Os 

problemas são desenvolvidos por uma comissão criada para este propósito e devem 

estar relacionados com as questões essenciais para o cumprimento do programa 

curricular e que permitam a integração entre as disciplinas do curso. A autora 
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complementa suas discussões apresentando as etapas da utilização da metodologia 

que é aplicada a partir da exposição de um caso para os alunos, que então 

trabalham em grupos para identificar o problema, através de debates, investigações 

e pesquisas, construindo suas interpretações, produzindo soluções e as 

apresentando em forma de exposição oral ou escrita. Souza e Dourado (2015) 

afirmam que esta metodologia ativa de aprendizagem é muito utilizada no meio 

acadêmico, especialmente nos cursos da área da saúde, e tem alcançado 

resultados satisfatórios no processo ensino-aprendizagem. 

O Peer Instruction (PI), ou Instrução por colegas (IpC), é um método proposto pelo 

Prof. Eric Mazur, da Universidade de Harvard (EUA), no início da década de 1990; 

foi introduzido em uma disciplina de Física básica nessa mesma universidade e se 

difundiu rapidamente pelo mundo, tornando-se um método de ensino consolidado e 

utilizado em diversas disciplinas, especialmente no ensino superior (Diniz & Teixeira 

2015).  

Mazur (2015) apresenta as etapas dessa metodologia, apontando que o momento 

em sala de aula é precedido da leitura prévia realizada em casa; em sala de aula, o 

professor fará uma breve exposição resumida sobre o tema. Dando continuidade os 

alunos respondem a questões mais genéricas sobre com o objetivo de aferir uma 

aprendizagem mais geral. As aulas presenciais seguem os seguintes passos: dez a 

quinze minutos destinados a exposição oral pelo professor, dois a quatro minutos os 

alunos realizam uma teste individual, baseado em conceitos, com questões de 

múltipla escolha ( as respostas são computadas por um sistema simples de cartelas 

levantadas pelos alunos ou sistemas eletrônicos criados especialmente para este 

fim); se menos de 30% dos alunos acertarem o teste conceitual, o professor revisa o 

conteúdo exposto e os alunos repetem o teste; se entre 30% e 70% dos alunos 

acertam o teste conceitual, eles têm mais três minutos para que, em grupos 

pequenos, tentarem convencer uns aos outros (instrução entre os colegas) sobre a 

reposta certa, enquanto o professor caminha entre os grupos, observando e 

incentivando a discussão. Posteriormente os alunos repetem o teste; e se mais de 

70% acertam o professor comenta cada uma das opções do teste, usando novos 

testes e partindo para um novo tópico.  
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De acordo com Araújo e Mazur (2013) o PI desenvolve-se de forma centrada na 

aprendizagem a partir da aplicabilidade de conceitos básicos fazendo com que os 

alunos reflitam e pensem sobre eles. Os autores assim resumem os objetivos e a 

aplicação desse método:   

Sua meta principal é promover a aprendizagem dos conceitos fundamentais 
dos conteúdos em estudo, através da interação entre os estudantes. Em vez 
de usar o tempo em classe para transmitir em detalhe as informações 
presentes nos livros-texto, nesse método, as aulas são divididas em 
pequenas séries de apresentações orais por parte do professor, focadas nos 
conceitos principais a serem trabalhados, seguidas pela apresentação de 
questões conceituais para os alunos responderem primeiro individualmente e 
então discutirem com os colegas (Araújo & Mazur, 2013, p. 367) 

 

O Study Case ou Método de Caso é conceituado por Andrade et al. (2017) como um 

método de pesquisa estruturado, que pode ser utilizado em diversas situações para 

a construção do conhecimento dos fenômenos individuais ou grupais. Considerado 

um método de pesquisa, o estudo de caso apresenta características próprias e pode 

ser definido com base nas posições de dois dos mais reconhecidos especialistas 

neste método. 

 

O método de estudo de caso foi utilizado pela primeira vez em Harvard, 

especificamente na escola de Direito, onde os alunos faziam leituras pré-aula, 

referentes ao caso preparado pelo professor, e posteriormente em sala 

desenvolviam atividades mediadas pela atuação do docente. Ao final os resultados 

eram apresentados para toda a turma e realizada as intervenções necessárias para 

a ampliação do conhecimento (Araújo & Mazur, 2013). 

 

A sala de aula invertida, ou SAI, é também conhecida como Flipped Classroom. De 

acordo com Moran & Milsom (2015), embora o conceito de Sala de Aula Invertida ao 

longo dos anos tenha sido desenvolvido de diferentes formas, frequentemente é 

atribuído a Bergmann & Sams (2016), que aplicaram a metodologia em suas aulas 

de ciências do Ensino Médio a partir de 2006. Bergmann & Sans (2016) definem 

Sala de Aula Invertida como uma metodologia educacional, uma modalidade de e-

learning na qual o conteúdo e as instruções são estudados online antes de o aluno 

frequentar a sala de aula, que agora passa a ser o local para trabalhar os conteúdos 

já estudados, realizando atividades práticas como resolução de problemas e 
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projetos, discussão em grupo, laboratórios etc. A inversão ocorre uma vez que no 

ensino tradicional a sala de aula serve para o professor transmitir informação para o 

aluno que, após a aula, deve estudar o material que foi transmitido e realizar alguma 

atividade de avaliação para mostrar que esse material foi assimilado. Na abordagem 

da sala de aula invertida, o aluno estuda antes da aula e a aula se torna o lugar de 

aprendizagem ativa, onde há perguntas, discussões e atividades práticas. O 

professor trabalha as dificuldades dos alunos, ao invés de apresentações sobre o 

conteúdo da disciplina. 

A SAI é uma metodologia ativa de aprendizagem em que a explanação ou exposição 

do conteúdo é gravada pelo professor em vídeo (podendo ser o próprio professor da 

disciplina ou por outro professor); esse vídeo é disponibilizado na internet em 

diferentes plataformas de reprodução de vídeos como Youtube, Vimeo, DalyMontion, 

Metacafe, Veoh, ZippCast, Flickr, Blip.tv, Viddler, dentre outros. Assim, os vídeos 

estão sempre disponíveis para os alunos e outros interessados, a qualquer hora ou 

lugar poderão ser acessados. Com os vídeos publicados os alunos assistem as 

aulas expositivas fora do horário de aula. Assim o tempo do professor em sala de 

aula ficará para outras atividades que permitirão maior interação com os estudantes 

através do desenvolvimento de diversas atividades complementares, exercícios, 

discussão de problemas, realização de atividades práticas e o auxílio nas dúvidas 

que irão surgindo na construção do conhecimento (Bergman & Sans, 2016). 

Annunciato (2017) afirma que a SAI permite a otimização do tempo, o atendimento 

individualizado ou em pequenos grupos de trabalho, e abre espaço para a 

colaboração e o trabalho em equipe e que o aluno aprenda do seu ritmo.  

Moran & Milsom (2016) fizeram um estudo apresentando os principais resultados 

encontrados em pesquisas que utilizaram a Sala de Aula Invertida. Segundo esses 

autores, algumas delas indicaram um melhor desempenho de seus alunos em 

avaliações, outras relataram um indicativo de que a classe se mostrou mais 

envolvida com o desenvolvimento do conteúdo e que os alunos sentiam maior 

confiança em sua capacidade de aprender de forma independente.  

Para esta pesquisa foram apresentadas 4 MA: Aprendizagem Baseada em 

Problemas, Peer Instruction, Estudo de Casos e Sala de Aula Invertida. Atualmente 
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existe uma diversidade de estudos sobre as MA, sua aplicabilidade e resultados. 

Optou-se pela apresentação destas quatro por estarem em consonância com o PIM 

(Projeto Integrador Multidisciplinar) que é a MA objeto de estudo desta pesquisa. 

Pode se afirmar que todas as MAs têm como concepção fundamental uma educação 

inovadora que tem como princípio colocar o estudante como centro do processo 

ensino-aprendizagem, utilizando situações reais e significativas; o professor 

necessita assumir uma postura de mediador da aprendizagem e utilizar os diversos 

recursos didáticos, principalmente os tecnológicos, permitindo uma aprendizagem 

significativa que atenda às reais necessidades de formação do sujeito para a 

sociedade atual. 

 

2.3.3 Saberes docentes para a utilização das Metodologias Ativas de 
Aprendizagem 

 

Para Tardif (2000), os professores são profissionais que possuem saberes sociais e 

saberes pedagógicos, assim, saberes docentes e profissionais. No entanto, para 

esse autor, existe uma relação conflituosa entre professores e saberes, mais 

conflituosa que a relação professor/aluno, porque a relação com o “saber docente”, 

que é composto de vários outros saberes, é proveniente de diferentes fontes.  

Tardif (2002, citado por Souza, 2017) complementa que o saber não é algo neutro; o 

saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e seu 

contexto histórico, sua identidade, sua experiência de vida e com a sua história 

profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros 

atores na escola. Por isso, é preciso compreender esse saber, relacionando-o com a 

sua atuação profissional. 

Partindo da ideia de complexidade dos saberes, o autor debate a possibilidade de 

uma classificação dos saberes docentes e apresenta a existência de quatro tipos 

diferentes de saberes na atividade do professor: 

a) Os saberes da formação profissional (das ciências da educação e da 

ideologia pedagógica); 

b) Os saberes disciplinares; 

c) Os saberes curriculares; 

d) Os saberes experienciais. 
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Na Tabela 3, elaborada com base em Tardif (2014, p. 37), é possível encontrar a 

descrição de cada um dos saberes citados: 

Tabela 3 
Tipos de saberes docentes 

Saberes da formação profissional É o conjunto de saberes que, baseados nas 
ciências e na erudição, são transmitidos aos 
professores durante o processo de formação 
inicial e/ou continuada. Também se constituem 
do conjunto dos saberes da formação 
profissional, os conhecimentos pedagógicos 
relacionados às técnicas e métodos de ensino 
(saber-fazer), legitimados cientificamente. 

Saberes disciplinares São os saberes reconhecidos e identificados 
como pertencentes aos diferentes campos do 
conhecimento (linguagem, ciências exatas, 
ciências humanas, ciências biológicas etc.). 
Esses saberes, produzidos e acumulados pela 
sociedade ao longo da história da humanidade, 
são administrados pela comunidade científica e 
o acesso a eles. 

Saberes curriculares São saberes relacionados à maneira como as 
instituições educacionais fazem a gestão dos 
conhecimentos socialmente produzidos e que 
devem ser transmitidos aos estudantes 
(saberes disciplinares). Apresentam-se, 
concretamente, sob a forma de programas 
escolares (objetivos, conteúdos, métodos) 

Saberes experienciais São os saberes construídos no 
desenvolvimento da atividade docente. Esses 
saberes são produzidos pelos professores 
através da sua vivência com situações 
específicas relacionadas ao espaço institucional 
e nas suas relações com alunos e colegas de 
trabalho. Assim, “incorporam-se à experiência 
individual e coletiva sob a forma de habitus e de 
habilidades, de saber-fazer e de saber 

Fonte: Elaborada pela autora com base em: Tardif (2014). Saberes docentes e formação profissional. 
Petrópolis: Vozes. (p. 37).  

 

Compreendendo a reflexão sobre o sentido de que há diversos saberes docentes, 

Tardif (2014) alerta para os saberes experienciais em relação aos demais saberes 

dos professores, ressaltando, principalmente, a relação de exterioridade que os 

professores mantêm com os demais saberes, pois não controlam sua produção e 

sua circulação. 
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Abordando a docência no Ensino Superior, Isaia (2006) questiona o fato de que, 

para ser considerado um bom docente universitário, bastaria ter um vasto 

conhecimento na área da disciplina lecionada e uma boa oratória, pois é perceptível 

que os estudantes do nível superior possuem competências e arcabouços de 

informação variados, frutos de uma sociedade globalizada e informativa. A autora 

acrescenta que, fim de atender as necessidades dessa nova realidade universitária, 

é de grande importância o desenvolvimento de habilidades didáticas suficientemente 

eficazes, buscando ter uma visão de mundo, ciência, ser humano e educação 

compatível com a realidade atual; aí estaria um perfil fundamental do papel do 

professor e sua mediação nos processos de elaboração do conhecimento (Isaia, 

2006). 

No artigo intitulado “Prática docente no Ensino Superior: a formação pedagógica 

como mobilizadora de mudança”, as autoras Junges e Behrens (2015) abordam que 

ocorreram mudanças na sociedade e na educação provocadas pelo avanço da 

ciência, tendo como embasamento uma diversidade de autores que investigam a 

formação pedagógica do professor universitário, como Isaia (2006), Pimenta e 

Anastasiou (2002), Behrens (2009) e Bolzan (2008). Esses estudos afirmam que a 

maioria das universidades ainda percebeu a necessidade urgente de oferecer 

processos contínuos de qualificação de professores para atuar na docência da 

educação superior  

A partir das discussões de diversos autores analisadas neste capítulo, conclui-se 

que há uma grande necessidade de que os docentes do ensino superior 

desenvolvam competências profissionais para preparar os estudantes numa 

formação crítico social. É preciso, portanto, substituir as formas tradicionais de 

ensino por metodologias ativas de aprendizagem, que podem ser utilizadas como 

recurso didático na prática docente cotidiana (Souza, 2017). 

No caso da pesquisa descrita nesta dissertação, tem-se como objetivo analisar as 

contribuições da aplicação de Metodologias Ativas de Aprendizagem, por meio do 

Projeto Integrador Multidisciplinar (PIM), no processo ensino-aprendizagem nos 

cursos de Tecnologia em Agronegócios, Administração de Empresas e Estética e 

Cosmética da Faculdade FUNORTE/ Janaúba- MG. Para alcançar este objetivo 

tomou-se como base os estudos de autores que discutiram as metodologias ativas 
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de aprendizagem, tais como Berbel (2011); Araújo e Mazur (2013); Souza (2017) e 

Moran (2017). As discussões desses autores foram úteis para a elaboração e 

definição da metodologia proposta para a realização desta pesquisa, que será 

apresentada no próximo capítulo.  
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3 Metodologia  

 

Neste capítulo apresenta-se a descrição da metodologia que foi utilizada para 

realização da pesquisa. Apresenta-se, na primeira seção, a caracterização da 

pesquisa. Em seguida, serão expostas as unidades de análise e observação, o 

cenário do estudo referente à população e a amostra pesquisada. A terceira seção 

contempla as técnicas que serão utilizadas para a coleta de dados e a última seção 

descreverá as técnicas que serão utilizadas para a análise de dados. 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa pode ser classificada como descritiva. A 

pesquisa descritiva, segundo Gil (1999), tem como objetivo fundamental à descrição 

das características de determinando fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre as variáveis. Para o mesmo autor a pesquisa descritiva é aquela que analisa, 

observa, registra e correlaciona aspectos (variáveis) que envolvem fatos ou 

fenômenos, sem manipulá-los. Os fenômenos humanos ou naturais são investigados 

sem a interferência do pesquisador, que apenas procura descobrir, com a precisão 

possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com 

outros, sua natureza e características. 

Quanto aos meios, este trabalho classifica-se como um estudo de caso. Yin (2017) 

conceitua o estudo de caso como uma pesquisa empírica, que investiga fenômenos 

contemporâneos dentro de um contexto de vida real, utilizado especialmente quando 

os limites entre o fenômeno e contexto são pouco evidentes. Atribui-lhe o objetivo de 

explorar, descrever e explicar o evento ou fornecer uma compreensão profunda do 

fenômeno. 

Stake (2015) apresenta o estudo de caso como um sistema delimitado e enfatiza, 

simultaneamente, a unidade e a globalidade desse sistema. Concentra a atenção 

nos aspectos que são relevantes para o problema de investigação, em um 

determinado tempo, para permitir uma visão mais clara dos fenômenos por meio de 

uma descrição densa. 

O estudo de caso como método de pesquisa exige do pesquisador atenção com o 

desenho do protocolo, reconhecendo os procedimentos formais e o conhecimento 
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dos pontos fortes e limitações do estudo. Geralmente a escolha por este método é 

apropriada quando o pesquisador busca responder questões que expliquem 

circunstâncias atuais de algum fenômeno social, na formulação de como ou por que 

tal fenômeno social funciona (Andrade et al., 2017). Para esta pesquisa foi utilizado 

o estudo de caso, tendo em vista que objeto de estudo foi uma instituição de ensino 

superior (IES)  privada, localizada em Janaúba, Norte de Minas Gerais. 

Quanto à abordagem, segundo Minayo, (2001), esta pesquisa pode ser classificada 

como qualitativa, pois investiga aspectos de ordem subjetiva e substancial. Ela 

também será considerada como quantitativa, porque busca investigar dados de 

origem mais pontual e objetivas, o que requer uma combinação quali-quanti. O 

conjunto de dados quantitativos e qualitativos não se contradizem. Ao contrário, se 

complementam, pois, a realidade abrangida por eles se interrelacionam 

dinamicamente, apagando qualquer diferença.  

Aliaga & Gunderson (2002) afirmam: 

Pode-se entender a pesquisa quantitativa como a explicação de fenômenos por 
meio da coleta de dados numéricos que serão analisados através de métodos 
matemáticos (em particular, os estatísticos). Esse tipo de pesquisa busca uma 
precisão dos resultados, a fim de evitar equívocos na análise e interpretação 
dos dados, gerando maior segurança em relação às inferências obtidas. Sua 
aplicação é frequente em estudos descritivos, os quais procuram relações entre 
variáveis, buscando descobrir características de um fenômeno. 

Nesta mesma perspectiva, Denzin & Lincoln (2011) abordam que a pesquisa 

qualitativa consiste em “um conjunto de práticas interpretativas que faz o mundo 

visível”. Esse tipo de pesquisa busca a obtenção de dados descritivos de pessoas, 

lugares e processos interativos que acontece através do contato direto do 

pesquisador com aquilo que está sendo estudado, sendo que a compreensão dos 

fenômenos se dá segundo a perspectiva dos sujeitos participante. 

De acordo com Minayo (2010), a pesquisa qualitativa é o caminho mais racional 

para entender o significado de uma realidade individual organizacional e social. 

Neste campo, o pesquisador pode compreender melhor o conceito da sociedade do 

conhecimento e estabelecer relações com significados atuais. 

Para Strauss & Corbin (2015), a pesquisa qualitativa se estrutura em três 

componentes: (i) os dados, que podem vir de várias fontes como entrevistas, 
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observações, documentos, registros e gravações; (ii) os procedimentos, que podem 

ser utilizados para interpretar e organizar os dados; e (iii) relatórios escritos e 

verbais, que podem ser apresentados em artigos, palestras ou livros. 

Silva & Simon (2005), complementam que a pesquisa quantitativa deve ser utilizada 

quando existir um problema bem definido com informações e teorias suficientes a 

respeito do objeto de estudo, ou seja, a abordagem quantitativa deve ser empregada 

quando há conhecimento das qualidades e controle daquilo que será estudado.  

Segundo Minayo & Deslandes (2002), a pesquisa qualitativa anseia a compreensão 

ou explicação dos fenômenos como princípio do conhecimento. Buscou-se um 

entendimento dos valores, práticas, hábitos, atitudes, relações e percepções, 

produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, 

constroem seus conhecimentos e a si mesmos, sentem e pensam. 

Desta forma para caracterização do perfil dos envolvidos no Projeto Integrador 

Multidisciplinar (PIM), utilizou-se abordagem quantitativa, por meio de questionários. 

A abordagem foi selecionada por permitir a quantificação das informações, bem 

como análises e classificação. 

Para maior aprofundamento em questões pertinentes à pesquisa foi utilizada a 

abordagem qualitativa por meio do método de observação participante, uma vez que 

a autora da pesquisa está inserida no processo docente, e roteiro de entrevista com 

os demais professores envolvidos. 

3.2 Unidade de análise e observação/População e Amostra 

 

A unidade de análise da pesquisa foi a Faculdade Funorte Janaúba de Ensino 

Superior, que está localizada no Norte de Minas Gerais, notadamente no município 

de Janaúba, microrregião da Serra Geral (a autorização para a realização da 

pesquisa encontra-se no Apêndice B). Essa região está integrada ao polígono das 

secas, sendo marcada por estar localizada na transição entre cerrado e caatinga, 

como clima árido e semiárido, região que se assemelha ao nordeste devido aos 

períodos recorrentes de estiagem. Com uma área de abrangência de 21.711,619 

Km², o Território da Cidadania Serra Geral-MG reúne 17 municípios, com uma 

população de 293.142 habitantes, sendo que 105.196 vivem na zona rural, 
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correspondendo a cerca de 35% do total de habitantes. De acordo com informações 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário, possui 19.357 agricultores familiares, 

1.793 famílias assentadas e 21 comunidades quilombolas. O município de Janaúba 

apresenta-se como o mais populoso da região, com 66.803 habitantes, cerca 25% 

da população total da microrregião.  

Nos últimos 18 anos o ensino superior chegou à região, trazendo diversos 

benefícios, entre eles o desenvolvimento educacional, cultural e econômico, 

transformando a cidade de Janaúba em um polo educacional que atende a toda a 

população da Serra Geral. Atualmente existe na cidade uma Universidade Federal 

que oferta cursos na área da Engenharia, uma Universidade Estadual que oferta 

cursos na área das Ciências Agrárias, duas IES privadas que ofertam cursos na 

área da licenciatura, Saúde e Engenharia. 

A unidade de observação foi o Projeto Integrador Multidisciplinar (PIM) aplicado nos 

cursos de Tecnologia em Agronegócios, Administração de Empresas e Estética e 

Cosmética, cursos que aplicaram a metodologia.  

O   PIM (Projeto Integrador Multidisciplinar) foi implantado na Funorte Janaúba no 

primeiro semestre de 2016, quando também iniciaram as primeiras turmas dos 

cursos de Tecnologia de Agronegócios, Administração de Empresas e Estética e 

Cosmética.  O PIM está presente nos PPCs (Projetos Pedagógicos dos Cursos) dos 

cursos citados e tem como objetivo promover um melhor desenvolvimento dos 

acadêmicos no que diz respeito à integração entre teoria e prática, através da 

interdisciplinaridade das disciplinas trabalhadas em cada semestre, permitindo 

diminuir a distância entre os conhecimentos adquiridos pelos acadêmicos e a 

realidade do mercado de trabalho que irão atuar. 

No segundo semestre de 2016, quando os acadêmicos estavam cursando o 2º 

período dos cursos, foi desenvolvido o PIM pela primeira vez com a turma de 

Tecnologia de Agronegócios. Há na instituição um manual orientador explicando a 

adoção desta estratégia, e o registro dos PIMs desenvolvidos. 

No final do segundo semestre de 2016, os resultados obtidos com o 

desenvolvimento do PIM na IES foram satisfatórios, o que levou a instituição a 
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expandir o seu desenvolvimento para os cursos de Administração de Empresas e de 

Estética e Cosmética. 

As unidades de observação foram acadêmicos e professores que participam do PIM 

(Projeto Integrador Multidisciplinar) nos cursos de Tecnologia em Agronegócios, 

Administração de Empresas e Estética e Cosmética, cursos que aplicaram a 

metodologia. O termo de consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C) foi 

assinado pelos professores participantes da pesquisa e encontra-se em poder da 

autora desta dissertação.  

3.3 Técnica de coleta de dados 

 

Para Marconi & Lakatos (2003 p. 164), a coleta de dados é a “etapa de pesquisa em 

que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, 

a fim de se efetuar a coletados dos dados previstos”. O processo de coleta de dados 

foi divido em etapas:  etapa da pesquisa quantitativa, observação participante e 

realização das entrevistas. 

Na primeira etapa foi aplicado um questionário com questões quantitativas aos 

acadêmicos de diversos cursos de graduação (Apêndice D).  Não foi realizada 

distinção entre curso bacharel/ou tecnólogo, tendo em vista que ambos os cursos 

desenvolvem o PIM.  Para seleção dos acadêmicos, o critério adotado foi somente 

os que participam do PIM na Faculdade. Não foi levado em consideração o atual 

período estudado pelo acadêmico no curso, entretanto esta é uma variável do 

questionário para fins de esclarecimento nos resultados, se necessário.  O 

questionário foi dividido em duas partes:  a primeira buscava traçar o perfil do 

acadêmico envolvido; já a segunda parte do questionário abordou a percepção dos 

acadêmicos sobre o PIM e visa identificar o nível de envolvimento dos acadêmicos. 

Para isso foram propostas 18 perguntas fechadas e 1 aberta dissertativa, somando-

se 19 questões. Para não expor os participantes da pesquisa, não foram solicitados 

os nomes dos envolvidos. O tamanho da população desta pesquisa é de 136 

acadêmicos, separados em 4 turmas: Tecnologia de Agronegócios, um sexto 

período com 25 alunos, um quinto período com 24 acadêmicos e um terceiro com 25 

alunos, somando 74 acadêmicos; Estética e Cosmética um quinto período com 37 

acadêmicos; Administração de Empresas um quinto período com 25 alunos.  



43 

 

 

O questionário foi disponibilizado no formato Google Forms, via aplicativo de celular 

Whatssap e via e-mail. O Google Forms é uma ferramenta disponibilizada pelo 

Google por meio da qual é possível criar questionários e enviar para uma lista de e-

mails ou por meio de um link. Neste cenário, os dados são tabulados pelas 

ferramentas do próprio Google e são disponibilizados ao criador do questionário 

gráficos ou planilhas. Essa técnica foi adotada tendo em vista que todos os 

participantes da pesquisa já possuem familiaridade com este recurso tecnológico.  O 

Coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão da Faculdade em estudo, 

acompanhado da autora da pesquisa foram em todas as turmas para informar os 

acadêmicos sobre a pesquisa, explicando sobre a importância da mesma para a 

instituição e solicitando a participação de todos. Nesse momento foi repassada uma 

lista para coleta dos endereços de e-mails e números de telefone para o repasse do 

link e disponibilização do questionário; dos 136 acadêmicos dos cursos analisados, 

69 responderam.  Não foi possível atingir a totalidade, devido à aplicação deste 

questionário ter acontecido no final do semestre, período em que os acadêmicos 

estavam envolvidos com as avalições finais dos cursos.  

Na segunda fase, optou-se por utilizar uma abordagem qualitativa, utilizando o 

método de observação participante. Neste caso a autora da pesquisa atua na 

Faculdade em pesquisa como docente, participando do processo de pesquisa. Neste 

sentido avaliou, com lente científicas, percepções pertinentes aos objetivos da 

pesquisa.  Para Vergara (2004) na observação participante o pesquisador envolve-

se na pesquisa sendo autor ou espectador interativo. 

A terceira fase e última fase de coleta ocorreu por meio de entrevistas com 

professores envolvidos no processo (Apêndice D). Estas entrevistas mostraram-se 

fundamentais e tiveram como objetivo ampliar as eventuais percepções equivocadas 

no processo de observação participante, apresentando um resultado o mais próximo 

possível da realidade da percepção dos docentes sobre o PIM. A entrevista foi 

composta 24 perguntas abertas e discursivas. 

Dados pessoais dos professores não foram coletados, pois julgou-se que estas 

informações não têm relevância para o escopo desta pesquisa. As entrevistas foram 

agendadas com os professores envolvidos de acordo com disponibilidade do 

entrevistado. Dos 15 professores que atuam nos cursos, somente 7 participaram da 
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entrevista, apesar do apoio da Instituição e da Coordenação de Extensão à 

pesquisa.  Esse baixo número pode ser explicado pelo fato de a entrevista ter 

acontecido na primeira semana de dezembro de 2018, semana de fechamento do 

semestre. 

Ainda foram analisados documentos produzidos pelos acadêmicos nos diferentes 

relatórios de PIM. Cada semestre uma proposta é apresentada aos acadêmicos e, 

com o acompanhamento de professores e de um professor da disciplina, ao longo 

do semestre foram propostas atividades práticas, que envolvem pesquisa científica, 

que produziram relatórios que apresentam dados, informações, fotografias e 

evidências das ações desenvolvidas. 

3.4 Técnica de análise de dados 

 

Para a análise dos dados, foi utilizada a estatística descritiva simples, por meio do 

próprio sistema do Google, que gera gráficos simples. Entretanto, em casos em que 

surgiu a necessidade de explorar o que a ferramenta não informa, foi utilizado o 

software Excel para realização de outras formas de apresentação dos dados. Todos 

os dados, tanto dos do Google quanto os do Excel, foram exibidos em formato de 

gráficos ou tabelas na apresentação dos resultados. 

Na abordagem qualitativa, utilizou-se, na análise dos dados, a técnica de análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2010), que abarca um conjunto de técnicas de 

pesquisa que tem por objetivo a busca do sentido comum de determinado conjunto 

de dados. Esta técnica de análise de dados compreende três etapas:  

I – Fase de pré-exploração do material ou de leituras flutuantes do corpus das 

entrevistas, em que se realiza uma apresentação global das ideias principais e os 

seus significados gerais;  

II – Fase de seleção das unidades de análise (ou unidades de significados), em que 

o pesquisador se orienta pelas questões norteadoras que necessitam ser 

respondidas; e 

III – O processo de categorização e subcategorização. 

Segundo Bardin (2010), as unidades de análise podem ser representadas por 

palavras, sentenças, frases, parágrafos ou mesmo textos completos de entrevistas, 
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diários ou livros e o pesquisador pode estabelecer critérios variados para escolher 

os recortes a serem utilizados. No entanto, afirma que se percebe um interesse 

maior pela análise temática, que utiliza preferencialmente sentenças, frases ou 

parágrafos como unidades de análise, que são posteriormente categorizadas, 

sempre com base nos objetivos da pesquisa e nas discussões teóricas que 

orientaram o estudo. Tais categorias podem ser classificadas em apriorísticas 

(quando o pesquisador já possui, segundo experiência prévia ou interesses, 

categorias pré-definidas) ou não apriorísticas (as quais surgem do contexto das 

respostas dos sujeitos da pesquisa) (Campos, 2004). 

Assim, no processo de análise dos dados desta pesquisa foram confrontadas as 

deduções do professor envolvido no processo de observação participante com as 

respostas das entrevistas com os demais professores na etapa da entrevista. Este 

confronto de ideias (observação participante X roteiro de entrevista) tem como 

objetivo apresentar um resultado sem interferência do professor inserido na 

observação participante.  A Tabela 4 sintetiza a metodologia descrita, relacionando-a 

aos autores utilizados para construção do instrumento de coleta de dados. 

Tabela 4 

Síntese da Metodologia 

Objetivos 
específicos 

Autores Técnicas de coleta 
de dados 

Técnica de análise 
de dados 

Descrever o PIM como 
proposta de 
Metodologia Ativa de 
Aprendizagem no 
contexto da instituição 
pesquisada;  

Bastos (2006); Abreu 
(2009); Araújo (2009); 
Oliveira (2014); 
Moreira (2011); Araújo 
e Mazur (2013); 
Bacich e Moran 
(2018); 
Moran (2016, 2017, 
2018).  

Análise documental 
(PPC) e Projeto PIM 

Análise documental  

Verificar a percepção 
dos acadêmicos da 
Faculdade FUNORTE 
sobre a adequação do 
PIM aos objetivos do 
curso sobre o PIM; 

Bastos (2006); Abreu 
(2009); Araújo (2009); 
Oliveira (2014); 
Moreira (2011); Bacich 
e Moran (2018); 
Moran (2016, 2017, 
2018). 

Questionário para os 
discentes (Apêndice)  
 

Análise descritiva 
simples. 

Verificar a percepção 
dos professores da 
Faculdade FUNORTE 
sobre a adequação do 
PIM aos objetivos do 
curso. 

Tardif (2000, 2014); 
Isaia (2006) 

Roteiro de entrevistas 
Docentes e 
coordenador 
(Apêndice B)  
 

Análise de conteúdo; 
observação 
participante.  

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
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4 Apresentação, Análise, Interpretação e Discussão dos Resultados 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar, analisar e discutir os dados desta pesquisa 

tendo como base os objetivos propostos na Introdução desta dissertação. 

Inicialmente são apresentados os dados gerais da pesquisa, como o 

dimensionamento da amostra e a estratégia de tabulação dos dados da pesquisa de 

campo. Nas subseções deste capítulo faz-se um paralelo com os objetivos da 

pesquisa apresentando: a caracterização do PIM, baseada nos Projetos 

Pedagógicos dos cursos analisados; a descrição dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa; a percepção dos acadêmicos sobre o projeto; e a percepção dos 

professores sobre o projeto. Esses resultados serão, portanto, apresentados à luz 

dos objetivos específicos da pesquisa. 

4.1 Descrição/Caracterização do PIM na Faculdade Funorte Janaúba/ MG 

A Faculdade Funorte – Janaúba/MG, atendendo às novas exigências educacionais 

de ensino, adequou o seu PPC (Projeto Pedagógico do Curso) instituindo o Projeto 

Integrador Multidisciplinar (PIM) como prática pedagógica. Esse projeto tem como 

objetivo possibilitar que os estudantes da graduação assumam o papel de principais 

agentes de seu aprendizado. Ao longo do Projeto, o aluno é estimulado pelo 

professor a desenvolver uma postura crítica e reflexiva, tornando-se o centro desse 

processo. 

O PIM está baseado na concepção de que o processo pedagógico deve objetivar a 

busca por uma nova postura metodológica focada na inte1r e multidisciplinaridade2 

como forma de estimular e incentivar as práticas de estudo, pesquisa e produção do 

conhecimento, os cursos adotaram como componente curricular, do 2º aos 6º 

períodos, o PIM – que busca o diálogo entre as diferentes disciplinas. 

                                            

1. Interdisciplinaridade — Interação existente entre duas ou mais disciplinas. Essa interação pode ir 
da simples comunicação de ideias à integração mútua dos conceitos diretores da epistemologia, da 
terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização referentes ao ensino e 
à pesquisa. Um grupo interdisciplinar compõe-se de pessoas que receberam sua formação em 
diferentes domínios do conhecimento (disciplinas) com seus métodos, conceitos, dados e termos 
próprios. (Fazenda, 2011). 

2 Multidisciplinaridade  — Justaposição de disciplinas diversas, desprovidas de relação aparente entre 
elas. Ex.: música+ matemática + história. (Fazenda, 2011). 
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A opção pela inclusão do PIM nos cursos de Tecnologia em Agronegócio, Estética e 

Cosmética e Administração de Empresas, deu-se pela percepção de que estes 

representa a produção – síntese das atividades desenvolvidas nos cursos como 

decorrência de experiências propiciadas pelo estudo das disciplinas, pela pesquisa e 

pela prática desenvolvida ao longo dos períodos dos cursos. 

Essas atividades devem ser planejadas e elaboradas para promover a autonomia 

intelectual do aluno, estimular o trabalho em grupo e desenvolver habilidades 

cognitivas em relação aos conteúdos das disciplinas desenvolvidas no período letivo 

e no percurso de cada curso. 

Trabalhando com este enfoque, os Projetos Integradores Multidisciplinares   

contemplam as competências propostas nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos (DCN) ao mesmo tempo em que atendem competências e habilidades 

específicas, apontadas por projetos pedagógicos institucionais e pelos decorrentes 

projetos pedagógicos de cursos.   Por conseguinte, os PIM’s possibilitam ao curso o 

atendimento aos requisitos legais, no que dizem respeito aos conteúdos 

relacionados ao meio ambiente, direitos humanos, relações étnico-raciais, 

sustentabilidade, responsabilidade social. 

Como ocorrem reuniões periódicas do NDE (Núcleo Docente Estruturante) de cada 

curso, nas primeiras reuniões do semestre são elaboradas sugestões de 

problematizações que poderão ser investigadas pelo PIM. As problematizações 

elaboradas pelos membros no NDE de cada curso são levadas para a reunião de 

professores, onde são discutidas, aprimoradas ou modificadas de acordo com os 

argumentos apresentados. Momento extremamente significativo, pois há o 

envolvimento dos docentes, a integração entre as disciplinas que serão trabalhadas 

naquele semestre e principalmente a busca por relacionar o que será estudado nas 

disciplinas com a prática.  

Levantada as problematizações e como cada disciplina irá se integrar na 

investigação e no desenvolvimento do PIM, são distribuídas as responsabilidades e 

o professor orientador para cada problematização, lembrando que os demais 

professores daquele semestre são coorientadores no desenvolvimento do PIM.  Os 
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professores coordenadores do PIM, recebem o valor de 1h/a por semana para 

realizarem este trabalho. 

As turmas são divididas em grupos de trabalho. Os trabalhos são realizados em 

grupo (máximo oito componentes) 

O projeto deve ser elaborado dentro das Normas da ABNT e o professor da 

disciplina deverá seguir o Manual de Normalização da Faculdade Funorte de 

Janaúba. 

Todos os professores do semestre podem ser coorientadores dos grupos e, 

portanto, os mesmos poderão e deverão ser procurados pelos alunos a fim de 

enriquecerem os conteúdos e práticas do Projeto. A presença de um coorientador é 

opcional, mas fortemente encorajada pela Instituição. 

O professor orientador de cada grupo, apresenta a problematização ao seu grupo de 

trabalho que deverá ser discutida com os acadêmicos e pode sofrer alterações, uma 

vez que a proposta e envolvê-los para que se tomem uma postura autônoma no 

desenvolvimento do trabalho. 

São atribuições dos professores orientadores no desenvolvimento do PIM: 

 Promover encontros semanais com o registro da frequência e das atividades em 

planilha específica; 

 Mostrar-se disponível e acessível aos acadêmicos; 

 Aceitar prioritariamente para orientação temas relacionados com sua área de 

atuação; 

 Subsidiar o acadêmico com fontes de consulta e material para compor seu 

trabalho; sugere-se reunir em um documento (físico ou virtual) os artigos, 

resenhas, dissertações, teses mais indicadas e/ou atuais, bem como as obras 

literárias e disponibilizá-los o mais breve possível; 

 Estabelecer um cronograma de tarefas a serem realizadas facilitando o 

entendimento dos acadêmicos, evitando o desgaste desnecessário e a falta de 

produtividade (questões que levam ao estresse); 

 Conduzir o acadêmico ao cumprimento das tarefas estabelecidas nos prazos 

estabelecidos; 
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 Realizar as devidas leituras e correções necessárias à qualidade do estudo. 

O professor da disciplina e os membros das bancas avaliarão o desenvolvimento do 

trabalho acadêmico atribuindo nota de 0 a 75, considerando a avaliação do trabalho 

escrito e apresentação. Os outros 25 pontos serão avaliados pelo professor da 

disciplina ao longo do semestre, sendo distribuídos como segue: pontualidade e 

assiduidade – 5 pontos; cumprimento de metas nos prazos estabelecidos – 5 

pontos; estrutura, conteúdo e organização metodológica – 15 pontos. 

Os projetos são apresentados e avaliados por bancas compostas pelo professor da 

disciplina e dois professores indicados pela coordenação do curso. 

No dia das apresentações, cada componente da Banca recebe uma ficha de 

avaliação que deverá ser preenchida, assinada e entregue para a coordenação do 

curso. 

Os melhores trabalhos poderão ser selecionados e transformados em artigo para 

publicação em revista própria da IES de publicação semestral, que se propõe a 

publicar trabalhos, originais de autores que contribuam para o desenvolvimento 

científico, em forma de revisão de literatura, ensaios ou resultado de pesquisa. 

4.2 Caracterização dos participantes da pesquisa 

 

Com o objetivo de caracterizar o perfil dos acadêmicos envolvidos nessa pesquisa 

foi aplicado um questionário quantitativo, separado em duas partes, sendo a primeira 

com as informações sobre o perfil dos entrevistados e sua percepção sobre o PIM e 

a segunda parte com perguntas visando avaliar o PIM como uma Metodologia Ativa 

de aprendizagem.  

O questionário foi aplicado a 69 acadêmicos da IES. Com base no cálculo 

estatístico, para uma amostra com uma população de 136 acadêmicos, com objetivo 

em obter a margem de 5% de erro, precisava-se no mínimo de 68 acadêmicos. O 

índice de alunos que responderam, superou o limite necessário para utilização desta 

margem, logo, obtendo 95% de confiabilidade. A Tabela 5 demonstra os dados 

dimensionados da amostra. 
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Tabela 6  

Dimensionamento da Amostra 

Dimensionamento da Amostra 

          Confiança 95% 

Margem de Erro 5% 

Tamanho da População 136 

Tamanho da amostra 68 

Amostra Pesquisa 69 

Fonte: dados da pesquisa. 

Os dados, de acordo com o previsto na metodologia, foram coletados em 4 turmas 

que funcionam no período noturno na IES investigada. As turmas para aplicação do 

questionário foram selecionadas por desenvolverem o PIM. A Tabela 6 detalha a 

amostra, apresentando as turmas, quantidade de acadêmicos e o percentual de 

respostas obtidos em cada curso. 

 

 

Tabela 6  

Distribuição da coleta de dados por turma 

N Turmas Quant. Acadêmicos Respostas obtidas % 

1 Tecnologia em Agronegócios 74 35 50,7% 

2 Administração de Empresas  37 14 29,0% 

3 Estética e Cosmética  25 20 20,3% 

                 Total 136 69          100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 

Quanto ao gênero dos entrevistados a maior parte é do sexo feminino, 65,2%, contra    

34,8 % do sexo masculino. Embora a quantidade de pessoas do sexo feminino seja 

maior, a discrepância não aparece de forma veemente neste item.  Esses dados são 

apresentados na Figura 1. 
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Figura 1 

Relação de acadêmicos por curso 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Sobre o período que cursam na IES, 30,4% dos entrevistados cursam o 5º período, 

29% o 4º período, 23,2% o 6º período, 13% o 3º período e 4,3% no segundo 

período. A maioria dos entrevistados estão cursando entre o 4º e 6º período o que 

colabora com a investigação, pois já participaram do PIM algumas vezes conforme 

aponta a Figura 2. 

 

Figura 2 

Distribuição do Período do curso dos entrevistados 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação a atividades profissionais, conforme apresentado na Figura 3, o 

percentual de acadêmicos que trabalham em horário comercial é de 76,8% e dos 

que não trabalham é de 23,2%. 
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Figura 3 
Informação dos entrevistados que trabalham 
Fonte: Dados da pesquisa.  

Para a coleta dos dados qualitativos, foram entrevistados 7 professores, de um total 

de 15 que atuam nos cursos investigados, identificados de P1 a P7.  Foi solicitada 

informação sobre o curso em que o docente atua para fins de esclarecimento, caso 

fosse necessário. Os professores também informaram a sua área de graduação. As 

informações estão apresentadas na Tabela 7.  

Tabela 7 

Professores participantes da pesquisa 

N Caracterização  Cursos em que atua Graduação dos professores  

1 P1 Tecnologia em Agronegócios/ 
Administração de Empresas 

Administração de Empresas  Esp. 
Gestão Administrativa 

2 P2 Administração de Empresas / 
Tecnologia de Agronegócios e 
Estética e Cosmética 

História Dr. Em História Social 

3 P3 Tecnologia em Agronegócios/ 
Administração de Empresas  

Administração de Empresas Esp. 
Gestão Administrativa  

4 P4 Administração de Empresas / 
Tecnologia de Agronegócios e 
Estética e Cosmética. 

Geografia Ms. Território e Meio 
Ambiente 

5 P5 Tecnologia em Agronegócios/ 
Administração e Empresas 

Administração de Empresas  Esp. 
Finanças 

6 P6 Tecnologia de Agronegócios Zootecnia Ms  Nutrição Animal 

7 P7 Estética e Cosmética / 
Administração de Empresas. 

Ciências Contábeis  Esp. Gestão 
de Recursos Humanos 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Feita essa breve apresentação dos respondentes, na próxima seção serão 

apresentados os dados sobre a percepção dos acadêmicos sobre o PIM.  
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4.3 Percepção dos acadêmicos sobre o PIM  

 

O primeiro ponto a ser analisado é o grau de envolvimento dos acadêmicos e a sua 

participação no PIM.  

O gráfico da Figura 4 apresenta que 9,1% dos entrevistados já participaram do PIM.  

Esse dado sugere que algum acadêmico deve ter respondido equivocadamente, 

uma vez que a pesquisa foi realizada somente com acadêmicos que participaram do 

PIM. Esse é um fator importante, pois sem a participação do estudante é impossível 

pesquisar sobre a percepção dos mesmos sobre o PIM. 

 

Figura 4 

Participação no PIM 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico da Figura 5 indica o número de vezes em que o acadêmico participou do 

PIM na IES. Pelas respostas apresentadas pelos acadêmicos 29% participaram uma 

vez, 18,8 % duas vezes, 17,4% três vezes e 34,8% participaram mais de três vezes. 

Pelos dados apresentados, percebe-se que somando as respostas apresentadas 

pelos acadêmicos 71% participou do PIM mais de uma vez, o que colabora com a 

investigação, pois participando mais vezes o acadêmico pode realizar uma avaliação  

mais ampla do PIM e apresentar a sua percepção sobre o Projeto. 
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Figura 5 
Quantidade de vezes que participou do PIM 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com o objetivo de compreender a percepção dos acadêmicos sobre o PIM, 

questionou-se aos acadêmicos se eles o consideram uma metodologia inovadora ou 

tradicional. Diante dos resultados apresentados na Figura 6 percebe-se que 91,3%, 

consideram o PIM uma metodologia inovadora, enquanto 8,7% a consideram uma 

metodologia tradicional. 

 

Figura 6 
Metodologia empregada no PIM 
Fonte: Dados da pesquisa 
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De acordo com a Figura 7 é perceptível que para 88,4% dos acadêmicos há 

integração entre as disciplinas trabalhadas no semestre no desenvolvimento do PIM. 

Para os 11,6% restantes esta integração ocorre de forma parcial. Interessante 

observar que não houve nenhuma resposta totalmente negativa, em que se afirme a 

não integração das disciplinas. Para Fazenda (2011), a interdisciplinaridade 

caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de 

integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa. Para 

acontecer a construção do conhecimento a partir de uma problematização, é 

necessário que as disciplinas dialoguem entre si e que os acadêmicos identifiquem 

que esta integração é significativa, pois compreendem na prática o objetivo do 

desenvolvimento do PIM.  

 

Figura 7 

Integração entre as disciplinas no desenvolvimento do PIM 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Outro aspecto questionado aos acadêmicos foi quanto aos temas abordados no 

PIM, se estas temáticas estavam contextualizadas com os conteúdos abordados nas 

disciplinas do semestre e a sua relação com o mercado de trabalho. Conforme o 

Gráfico da Figura 8, 79,7% acreditam que o os temas estão contextualizados contra 

18,8% que responderam parcialmente e 1,4% que responderam não existir 

contextualização dos temas utilizados no PIM.  
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Figura 8 
Contextualização dos temas do PIM 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Complementando o questionamento sobre a contextualização das temáticas 

abordadas no PIM, foi indagado quanto ao grau de importância da participação no 

PIM associado à sua formação profissional. O gráfico da Figura 9 apresenta que 

94,2% acreditam que o PIM é de grande importância para sua formação profissional, 

enquanto 5,8% acreditam ser pouco importante. 

 

Figura 9 

Importância do PIM na formação profissional 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Além da formação para o mercado de trabalho, também foi questionado sobre as 

contribuições do PIM para o desenvolvimento acadêmico do estudante. Nesta 

questão os respondentes poderiam optar por mais de uma alternativa. De acordo 

com o Gráfico da Figura 10, 82,4% acreditam que o PIM permitiu a associação entre 

teoria e prática; para 13,9% o PIM contribui para formação do pesquisador; para 

23,5% ocorreu a integração entre as disciplinas e para 25% desenvolveu a 

autonomia dos estudantes. 

 

Figura 10 

Contribuição do PIM para formação acadêmica 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Concluindo, as questões apresentadas tiveram como propósito evidenciar qual a 

percepção dos acadêmicos sobre o PIM. Os dados da pesquisa apontam que, para 

os acadêmicos, o PIM é uma metodologia de trabalho inovadora, que permite a 

integração entre as disciplinas do semestre; os temas abordados são 

contextualizados com o mercado de trabalho, ficando explícita a associação entre 

teoria e prática; os respondentes consideram o PIM de importância significativa para 

a sua formação profissional e que esta metodologia também contribui para a 

formação acadêmica, associando estudo e pesquisa. 
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O questionário apresentado aos alunos incluiu também questões que tinham como 

objetivo verificar se os respondentes reconhecem o que seria um trabalho que utiliza 

Metodologias Ativas de Aprendizagem e se reconhecem o PIM como uma dessas 

metodologias pela sua concepção e desenvolvimento. 

Foi perguntado aos acadêmicos que estratégias de ensino consideram mais eficazes 

no desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.  Entre os respondentes, 

55,1% apontaram a resolução de problemas atuais e contextualizados, 47,8% 

pesquisas de campo, 20,3% trabalhos em grupo, 18,8% aulas expositivas e 1,4% 

provas escritas, assim como demonstrado na Figura 11. 

 

Figura 11 

Estratégias mais eficazes para o processo ensino aprendizagem 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Complementando o questionamento anterior, foi perguntado aos acadêmicos sobre 

as metodologias mais adequadas para formar um profissional que atenda às 

necessidades da sociedade atual. Conforme Gráfico da Figura 12, 98,6% acreditam 

que devem ser utilizadas metodologias de ensino inovadoras e 1,4% acreditam nas 

metodologias tradicionais de ensino. 
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Figura 12 

Estratégias mais eficazes para o processo ensino aprendizagem 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A pesquisa também buscou identificar a postura do acadêmico no desenvolvimento 

do PIM, obtendo-se as seguintes respostas (Figura 13): 73,9% acreditam que 

possuem uma postura totalmente ativa; já para 26,1% a postura é parcialmente 

ativa. É interessante observar que a maioria acredita que o PIM proporciona aos 

acadêmicos uma postura ativa, possibilitando que ele passe a ser o protagonista do 

seu próprio aprendizado. 

 

Figura 13 
Postura do acadêmico no PIM 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Outro ponto questionado aos acadêmicos foi quanto à estimulação do trabalho em 

equipe pelo PIM. Pelas respostas obtidas, de acordo com o Gráfico da Figura 14, 

84,1% acreditam que o PIM estimula o trabalho em equipe e 14,5% responderam 

que estimula parcialmente. Pelas respostas apresentadas nota-se que o PIM 

realmente estimula o trabalho em equipe.  

 

Figura 14 

Trabalho em equipe no PIM 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao serem questionados sobre a atuação dos professores no desenvolvimento do 

PIM (Figura 15), 60,9% dos entrevistados avaliam que os professores assumem uma 

postura mediadora (estimulam a autonomia e oferecem suporte aos acadêmicos); já 

para 34,8%, os professores têm uma postura centralizadora (decidem todas as 

etapas do projeto) e para 4,3% os professores apresentam uma postura pouco 

comprometida (deixam os acadêmicos desenvolverem o Projeto sozinhos).  Este 

item apresenta uma divergência dos dados apresentados anteriormente: um número 

significativo de acadêmicos respondeu que os professores apresentam uma postura 

centralizadora e desligada no desenvolvimento do PIM, o que não condiz com os 

resultados apresentados nas Figuras 11, 12 e 13: a divergência consiste no fato de 

que não é possível o PIM desenvolver a autonomia do acadêmico, estimular o 

trabalho em equipe com um percentual expressivo de educadores centralizadores e 

pouco comprometidos com o processo ensino aprendizagem durante a execução do 

PIM.  
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Figura 15 
Postura dos docentes no PIM 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao final do questionário, foi solicitado aos acadêmicos que expressassem a sua 

opinião sobre o PIM. A Tabela 8 apresenta uma síntese dessas opiniões, 

agrupando-as pela semelhança do conteúdo.  

Tabela 8 

Síntese das avaliações dos acadêmicos sobre o PIM 

 
 
Avaliações positivas 

O PIM é considerado uma metodologia inovadora; realmente 
possibilita ao acadêmico uma participação ativa, estimula o trabalho 
em grupo, possibilita a relação entre teoria e prática, traz 
problematizações reais do mercado de trabalho e possibilita o trabalho 
integrado entre as disciplinas. 

 
 
 
 
Avaliações Negativas 

Um percentual significativo acredita que a atuação do professor é 
centralizadora na condução do PIM, o que vai na contramão da 
concepção do projeto apresentado pela IES. Os professores o fazem 
de forma empírica, na tentativa e erro, sem uma reflexão teórica que 
fundamente a aplicação das MA/PIM no trabalho pedagógico; eles não 
possuem a formação necessária para compreender a mediação 
proposta pelos métodos ativos e criar possibilidades para a melhoria 
do processo de ensino e aprendizagem. 

 
 
 
 
Sugestões 

É necessário um investimento na formação dos professores para o 
maior entendimento PIM e a sua concepção de pedagógica. Criar 
estratégias para que realmente haja a interdisciplinaridade entre as 
disciplinas envolvidas no Projeto e também uma apresentação do PIM, 
sua estrutura, organização e desenvolvimento para os acadêmicos, 
assim como envolvê-los mais na construção das problematizações e o 
desenvolvimento da pesquisa. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Diante do exposto pelos acadêmicos, pode-se afirmar que o PIM possibilita uma 

formação crítica e reflexiva do estudante universitário, e pode ser considerada uma 

prática pedagógica inovadora, trazendo a participação coletiva como requisito 

fundamental para uma aprendizagem significativa, que visa, por meio da reflexão e 

do compartilhamento de conhecimento uma formação do indivíduo como um ser que 

se forma à medida que se relaciona e se apropria da realidade.  Pode-se destacar, 

ainda, que os Projetos desenvolvidos até o momento demonstram uma eficácia no 

processo de ensino aprendizagem, colocando em evidência a possibilidade de uma 

nova elaboração de conhecimento, de integração e de questionamentos acerca do 

contexto atual.  

 

Cabe ressaltar que, apesar dos inúmeros aspectos positivos destacados, foram 

apontados pelos acadêmicos também algumas falhas que precisam ser superadas 

como maior preparação e envolvimento do corpo docente que, em alguns 

momentos, deixou a desejar, não assumindo o papel de mediadores do processo, 

deixando os alunos sem direcionamento comprometendo o desenvolvimento do 

trabalho. Alguns acadêmicos questionaram também um maior envolvimento da IES 

no acompanhamento, apoio, reconhecimento e valorização do Projetos 

desenvolvidos. 

 

4.4 Percepção dos professores sobre o PIM  

 

 

De acordo com os objetivos específicos propostos para esta pesquisa, também 

buscou-se identificar e analisar a percepção dos docentes que atuam nos cursos 

que aplicam a metodologia de Projetos (o PIM). 

A opção pelo questionário como um instrumento de coleta de dados, segundo já 

mencionado na seção de Metodologia desta dissertação, pareceu o meio mais eficaz 

para a obtenção de maior número de informações, com economia de recursos e 

possibilidades de atingir, concomitantemente, um número maior de pessoas e 

oferecer maior liberdade de respostas e flexibilidade aos entrevistados. 

O roteiro semiestruturado foi composto por perguntas abertas e aplicado a sete 

professores da IES mencionada, que aqui serão nomeados de P1, P2, P3, P4, P5, 
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P6 e P7. O critério de escolha dos participantes se baseou no seguinte aspecto: 

professores orientadores e que participam ou participaram do PIM na Instituição. 

No estabelecimento desses critérios serviram de parâmetro para as conversas 

informais com esses professores, que ocorriam em reuniões de planejamento, de 

equipe ou mesmo encontros informais, nos quais foi possível angariar alguns 

discursos em relação aos trabalhos desenvolvidos por esses professores junto aos 

seus alunos. 

Depois de explicados os objetivos do roteiro semiestruturado, ele foi encaminhado 

aos professores pela ferramenta do google forms. Foi dado um prazo para o 

preenchimento e devolução e não houve interferência do pesquisador, visando 

deixar os respondentes mais à vontade em relação as suas reflexões, procurando 

extrair o máximo de respostas sinceras e sem influência. Em pouco tempo, período 

que variou de um a 15 dias, todos os professores responderam ao questionário. 

Respondido o roteiro semiestruturado, passou-se à categorização das respostas. 

Para a operacionalização da análise das respostas dos professores, primeiramente 

apresentam-se as perguntas constantes do questionário aplicado aos docentes e, 

em seguida, realizam-se as considerações da pesquisadora, a partir das análises 

das respostas, que foram subsidiadas pela fundamentação teórica desta pesquisa. 

Como se pôde observar na seção Caracterização dos respondentes, 4 dos 

professores entrevistados são Especialistas, possuem Pós-Graduação Lato Sensu e 

3 professores têm formação Strictu Senso, sendo 2 Mestres e um Doutor, todos 

especialistas na sua área de formação.  Vale ressaltar que somente dois professores 

possuem formação para licenciatura, cursos em que, possivelmente, tiveram uma 

formação para atuação como docentes. 

Tal questão remete-nos aos estudos de Tardif (2014) a respeito da constituição dos 

saberes necessários aos professores. Entende-se que tais saberes se formam tanto 

nas formações científicas, quanto na prática profissional, reunindo os saberes 

oriundos das ciências, dos conteúdos das disciplinas escolares e das habilidades 

individuais. São, portanto, saberes variados e heterogêneos, consequentes da 

cultura pessoal, dos conhecimentos científicos, que reúnem também os 
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conhecimentos de pedagogia e didática e das experiências profissionais dos 

professores. 

Apesar da maioria dos professores entrevistados não possuírem formação inicial 

pedagógica, eles vêm buscando, por meio da formação continuada, conhecimentos 

que os ajudem a desenvolver um trabalho mais contextualizado com as demandas 

atuais, constituindo os seus saberes, fazeres e a sua própria identidade profissional 

de forma diferenciada dos professores das outras modalidades educacionais. 

Nesse sentido, percebe-se a maioria dos entrevistados não possui uma formação 

específica para aturem como docentes. A Tabela 9 apresenta o curso em que atuam 

e a relação das disciplinas ministradas pelos docentes entrevistados.  

Tabela 9 
Curso que atuam e disciplinas que ministram 

P1 Administração, Tecnologia de 
Agronegócios 

Comercialização, Economia, 
Empreendedorismo 

P2 Administração, Tecnologia de 
Agronegócios Ética, Antropologia e Metodologia científica 

P3 

Administração, Tecnologia de 
Agronegócios 

Marketing, Contabilidade, Administração 
financeira, Teoria Geral da Administração, 
Cadeia de Suprimentos etc. 

P4 Administração, Tecnologia de 
Agronegócios 

Orientação de TCC e Metodologia 
Científica  

P5 
Administração, Tecnologia de 
Agronegócios 

 Empreendedorismo, Sistemas de 
Informação, Agronegócio e Comércio 
Exterior  

P6 
Tecnologia de Agronegócios 

Cadeia produtiva da carne leite e 
derivados 

P7 Administração, Estética e Cosmética, 
Tecnologia de Agronegócios Contabilidade geral, Contabilidade rural  

Fonte: Dados da pesquisa.  

Quanto ao curso em que atuam, os sete professores ministram aulas no Curso de 

Tecnologia de Agronegócios, seis no curso de Administração de Empresas e um no 

Curso de Estética e Cosmética, lembrando que a maioria trabalha em mais de um 

curso da instituição. O tempo de atuação docente de cada professor está 

apresentado na Tabela 10.  
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Tabela 10 

Tempo de atuação como docentes no Ensino Superior 

P1 2 anos  

P2 8 anos 

P3 2 anos 

P4 6 anos 

P5 Seis meses 

P6 1 ano e 11 meses  

P7 12 anos  

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Como se constata, a maioria possui experiência no Ensino Superior. Ressalta-se 

que um professor afirmou atuar há apenas 6 meses na graduação. Os demais 

apresentam um tempo de atuação que varia entre 2 a 12 anos de experiência. A 

experiência para qualquer profissional é importante pois agrega conhecimento e 

segurança para sua área de atuação. Quanto ao fato de exercerem outra função 

além da docência, a maioria dos professores entrevistados não foram formados para 

serem professores, o conhecimento pedagógico que possuem está associado à sua 

experiência como estudantes que foram   e nas discussões rasas que são realizadas 

nas reuniões pedagógicas/administrativas e pequenas formações oferecidas pela 

instituição. 

Tardif (2014) chama a atenção para os saberes constituídos que servem de base 

para o trabalho docente. Trata, ainda, dos conhecimentos, do saber-fazer, das 

competências e habilidades que esses profissionais, cotidianamente, mobilizam em 

sua atuação; procurando responder sobre a natureza dos saberes, como eles são 

adquiridos, que peso demonstram em seu profissionalismo e como eles interagem 

com outros conhecimentos dos professores. 

A Tabela 11 apresenta os resultados sobre quem cursou alguma disciplina de 

formação pedagógica para a docência.  
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Tabela 11 

Cursou alguma disciplina de formação pedagógica para a Docência 

P1 Não 

P2 Sim 

P3 Não 

P4 Sim 

P5 Não 

P6 Sim 

P7 Não 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Ao questionar aos professores se participaram de alguma formação pedagógica 

para docência obteve-se o seguinte resultado: 3 responderam que sim e 4 

responderam que não participaram. Foi acrescentado ao questionamento se o 

professor sentia a necessidade de uma formação pedagógica para sua atuação 

como docente, dos 7 professores entrevistados 5 responderam que sim, que sentem 

a necessidade de terem uma formação pedagógica e 2 responderam que não. Esse 

dado é importante para a pesquisa pois trata-se de profissionais que atuam na 

docência do Ensino Superior, mas não são formados para atuarem como 

professores e sim como profissionais na sua área de formação. O corpo docente, em 

sua maioria, nunca teve contato com uma formação pedagógica que abarcasse os 

conhecimentos teóricos e práticos relativos ao processo do ensino e aprendizagem 

em sua contextualização, tais como: o aluno –sujeito do processo de socialização do 

saber; o professor –agente de formação, e o contexto onde ocorre o saber e as 

relações que se travam entre suas interdependências.     

A Tabela 12 indica a quantidade de vezes que o professor entrevistado participou do 

PIM e a descrição das respostas a respeito do questionamento se recebeu alguma 

formação específica da IES para o desenvolvimento do PIM e como se preparou 

para desenvolvê-lo.   
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Tabela 12 

Quantidade de vezes que participou do PIM e de formação para desenvolvê-lo 

P1 4 Na própria instituição 

P2 

3 

Houveram várias reuniões entre os docentes e NDE. Conjuntamente 
com os docentes construímos a proposta do PIM. A coordenação 
pedagógica nos acompanhou no planejamento e desenvolvimento do 
projeto. 

P3 6 Oficinas promovidas pela instituição, leituras complementares 

P4 
4 

Não recebi treinamento específico. Desenvolvi com a coordenação a 
partir das ementas do PCC 

P5 1 Não. Desenvolvi o planejamento em cima da proposta do PIM.  

P6 4 Sim, pesquisando e lendo muitos trabalhos. 

P7 
3 

Não. A partir do projeto elaborado pela coordenação da Funorte, 
aprofundei conhecimentos relacionados ao PIM. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados da pesquisa evidenciaram que os professores P1, P2, P3, P4, P6 e P7 

participaram do PIM mais de uma vez e somente o professor P5 participou do PIM 

uma vez. Os professores afirmaram que não receberam da IES uma formação 

específica para o desenvolvimento do PIM, ficando sua orientação sustentada por 

reuniões com a coordenação, estudo do manual orientador da IES e buscas 

individuais por parte deles.  

Por ser um projeto que apresenta na sua concepção uma ação interdisciplinar entre 

os professores para a construção do conhecimento, faz-se necessário investir em 

uma formação específica para apresentar o PIM, sua concepção, seus objetivos e 

dialogar sobre os seus resultados de forma coletiva. Na tabela anterior é possível 

verificar que a maior parte dos professores não possuem uma formação pedagógica, 

o que pela lógica torna-se mais difícil compreender o PIM e desenvolvê-lo tendo tais 

propósitos. 

Outro ponto apresentado aos professores foi a solicitação para que descrevessem 

as etapas de desenvolvimento do PIM. A Tabela 13 apresenta as respostas.   
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Tabela 13 

Etapas do PIM descritas pelos professores  

P1 Procura e escolha da problemática/tema; levantamento bibliográfico e das questões que 
irão nortear o PIM referentes a cada matéria do período; pesquisa de campo para coleta 
dos dados; análise e formatação do projeto; apresentação. 

P2 Geralmente são realizadas reuniões do NDE em que coordenador apresenta proposta 
seguindo o regulamento e professores contribuem com ideias. Ao longo do semestre 
várias reuniões ocorrem. Um professor trabalha a disciplina e articula com as demais o 
diálogo entre conhecimentos. Dependendo do projeto um professor fica responsável por 
cada grupo. Ao fim um relatório escrito e um seminário é realizado. 

P3 Reunião com o Núcleo Docente Estruturador, Reunião com os professores que 
ministrarão aulas no semestre. Acolhimento e análise das sugestões que contemplem 
todas as disciplinas. Escolha do Tema, programação das datas e etapas (Plano de Ação), 
início dos trabalhos com os acadêmicos, separados por grupos. A cada grupo atribuído 
um tema, ou, se for o caso, uma empresa para análise. Aulas semanais, assessoria de 
cada professor aos grupos respectivos, finalização do trabalho escrito, apresentação dos 
trabalhos em evento especificamente programado para tal. 

P4 Estudo das ementas de todas as disciplinas vigentes; Divisão de equipes de trabalho 
Levantamento de problema e justificativa; Criação de objetivos; Elaboração de 
cronograma metodológico; Ações; Acompanhamento de ações; Orientação sobre normas 
ABNT para elaboração do relatório técnico; Produção de relatórios e apresentação em 
forma de seminário, Avaliação. 

P5 Análise da proposta, planejamento, objetivos, plano de ações e acompanhamento dos 
resultados.  

P6  
1.Apresentação da Disciplinas e ementa aos alunos, explicando os objetivos, a 
metodologia e formação dos grupos 
2. Apresentação aos acadêmicos dos trabalhos já desenvolvidos pelos grupos anteriores 
junto aos produtores selecionados. 
3. Realização de reunião com a EMATER para verificar a continuidade de atuação junto 
aos mesmos produtores ou substituição de algum, caso se mostre viável/necessário.  
4. Visita dos acadêmicos junto com o professor e técnico da EMATER para apresentação. 
5. Definição das prioridades de atuação junto aos produtores/agroindústrias e elaboração 
do plano de ação/plano de negócios.  
6. Desenvolvimento do trabalho teórico e desenvolvimento das referências bibliográficas. 
7 Desenvolvimento do trabalho prático, implementação das ações definidas.  
8. Desenvolvimento do trabalho teórico e Desenvolvimento Descrição das ações 
implementadas e resultados. 
9 Realização de treinamentos juntos aos produtores/agroindústrias conforme área de 
atuação Treinamento de controles contábeis-gerenciais 
10 Desenvolvimento do trabalho teórico e Considerações Finais Identificação dos 
resultados e benefícios alcançados. 
11. Apresentação do trabalho final  

P7 Elaboração do projeto do PIM, estabelecendo etapas a serem cumpridas; pesquisa 
bibliográfica; fichamentos; elaboração do projeto boneca do livro; versão final 
encadernada e CD-ROM; apresentação do projeto. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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As respostas dos professores apontam que, após o levantamento das 

problematizações dos temas a serem pesquisados, os professores se reúnem 

dividindo as suas atribuições no PIM naquele semestre e sobre como abordarão 

esta problemática nas suas aulas, correlacionando com a ementa a ser trabalhada. 

Os acadêmicos são distribuídos em equipes de trabalhos que serão coordenadas 

por um professor.  Com o seu professor orientador é elaborada um projeto de 

trabalho/investigação com um cronograma de execução e dividida as 

responsabilidades entre os integrantes de cada equipe, toda a investigação é 

registrada academicamente com referencial teórico e o trabalho de campo quando 

há necessidade.  O professor coordenador deve ter um papel de mediador e 

direcionar os acadêmicos durante toda a investigação, assim como articular com os 

outros professores quando houve a necessidade.  No final do período os 

acadêmicos entregam o trabalho escrito e apresentam o resultado da investigação 

para uma banca composta por pelo menos 3 professores que avaliarão o projeto e 

farão as considerações necessárias. 

Na Tabela 14, apresentam-se as descrições dos professores sobre como são 

estabelecidas as questões (ou temas) a serem trabalhados pelos alunos em cada  

semestre.  

Tabela 14 
Como são estruturadas as problematizações do PIM 

P1 Baseados nas matérias que o aluno está estudando no período 

P2 A partir de demandas elencadas a partir do perfil do egresso em diálogo com as 
disciplinas do período ou conhecimentos já consolidados pela turma. 

P3 De acordo com o conhecimento e grau de maturidade de cada período, levando em 
consideração a realidade local e as disciplinas ministradas no respectivo semestre. 

P4 A partir das necessidades observadas na relação teoria e prática de cada período 
cursado. 

P5 Reunião com a coordenação do curso  

P6 Através de planilhas e apresentado em seguida para os participantes.  

P7 Através dos objetivos específicos, estabeleceu tópicos a serem pesquisados relacionados 
as disciplinas estudadas.  

Fonte: Dados da pesquisa.  
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Os dados descritos pelos professores completam-se e estão de acordo com o 

Manual Operacional Institucional para o desenvolvimento do PIM. Assim, as 

problematizações que serão investigadas pelo PIM são discutidas nas reuniões de 

NDE e reuniões de professores com a presença dos coordenadores dos cursos. 

Levam-se em consideração as disciplinas estudadas no período, as suas 

respectivas ementas contextualizando tudo às necessidades do mercado de 

trabalho.  

 

Em sua concepção, o PIM é um projeto que integra várias disciplinas.  O Projeto 

deve nascer de uma problematização, que deverá ser levada para os alunos e, a 

partir dos seus olhares, dúvidas e questionamentos é possível ao professor 

mediador definir o grau de conhecimento dos alunos sobre aquela temática e 

desenvolver, com a participação ativa deles, o planejamento e a execução do 

Projeto.  É interessante que, em uma proposta de trabalho pautada em uma 

Pedagogia de Projetos, a flexibilidade deve existir, pois durante a execução da 

pesquisa ações podem e devem ser alteradas para alcançar os objetivos propostos 

e conseguir resolver a problematização, mesmo que na sua conclusão outras 

problemáticas surjam. A Tabela 15 apresenta a visão dos professores sobre suas 

atribuições no desenvolvimento dos projetos.  

Tabela 15 

Atribuições do professor no PIM 

P1 Apenas como formulador e corretor das questões da matéria e como espectador das 
apresentações. 

P2 Contribuo elaborando questões para um diagnóstico estruturado a ser desenvolvido em 
uma empresa, ou ofertando uma orientação em uma área especifica do projeto quando a 
minha área de formação é necessária no projeto. 

P3 companhar os acadêmicos esclarecendo dúvidas, disponibilizando capacitação no uso de 
ferramentas necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos, acompanhando a finalização 
dos mesmos. 

P4 Planejamento, acompanhamento, correção e avaliação. 

P5 Orientador. Procuro passar as coordenadas de forma que o aluno seja o responsável pelas 
pesquisas e execuções dos trabalhos.  

P6 Posso considerar como uma participação ativa, estou sempre acompanhado os alunos 
desde as vistas até o relatório final.  

P7 Orientação para a elaboração do projeto; solucionar dúvidas que forem surgindo; 
acompanhar o desenvolvimento do projeto. 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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Quanto ao questionamento de como é a participação e quais são as atribuições dos 

professores no PIM, nota-se que os professores P2, P3, P4, P5, P6 e P7 

demonstraram ter uma atuação ativa, realizando um trabalho que acompanhamento 

e mediação durante toda a execução do PIM.  Partindo da concepção do PIM e que 

este é uma Metodologia Ativa de Aprendizagem, a postura do professor deve ser, 

segundo Moran (2017) complexa, flexível   e dinâmica. O professor deve ajudar os 

alunos a irem além de onde conseguiriam se estivessem sozinhos.  É preciso ter 

consciência do que é essencial, e aprofundar no que os alunos não percebem; 

ajudar a cada um de acordo com o seu ritmo e necessidades e isso é muito mais 

difícil e exige maior preparação em todos os sentidos: preparação em competências 

mais amplas, além do conhecimento do conteúdo, como saber adaptar-se ao grupo 

e a cada aluno; planejar, acompanhar e avaliar atividades significativas e diferentes. 

Chama a atenção a resposta apresentada pelo professor P1 “Apenas como 

formulador e corretor das questões da matéria e como espectador das 

apresentações.”. Afere-se que este professor não compreendeu a dimensão e a 

importância da sua atuação mediadora, pois reduziu a sua participação à elaboração 

de questões e como espectador das apresentações.  

Complementando o questionamento sobre as atribuições do professor no 

desenvolvimento do PIM é necessário compreender também quais são as 

atribuições dos acadêmicos (Tabela 16). 

Tabela 16 

Atribuições dos acadêmicos no PIM 

P1 Os acadêmicos se envolvem diretamente no processo desde a sua concepção. 

P2 Eles têm que desenvolver as atividades, escrever relatório cientifico e apresentar 
resultados em seminário. 

P3 O PIM é desenvolvido pelos acadêmicos. Os professores e coordenadores prestam 
assessoria, mas os trabalhos são desenvolvidos pelos estudantes e há pontuação 
previamente definida. 

P4 Execução de todas as ações propostas no planejamento elaborado pelo professor e 
turma. Eles participam e entendem a importância da prática em caráter integrado. 

P5 Eles pesquisam e buscam as informações para concluir o trabalho do PIM.  

P6 Acompanhar, questionar e gerar um relatório/diagnóstico ao final do Projeto. 

P7 Pesquisa informações necessárias à elaboração do projeto; elaboração do projeto; e 
apresentação do PIM. 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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Todas as respostas descritas na Tabela 16 demonstram que os acadêmicos se 

envolvem diretamente em todas as etapas do PIM: concepção, execução e 

apresentação dos resultados obtidos. As respostas convergem com a concepção de 

que o acadêmico deve ser estimulado em um Projeto pautado em uma Metodologia 

Ativa de aprendizagem. O desenvolvimento da autonomia do aluno é um dos 

aspectos mais enfatizados nos artigos lidos e estudados para construção desta 

pesquisa. Moran (2016), por exemplo, discute que compreender o desenvolvimento 

da autonomia é uma questão central no processo de aprendizagem por meio das 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem.  

Os professores também foram questionados se o PIM colabora para a formação 

acadêmica e profissional dos alunos. As respostas estão organizadas na Tabela 17. 

Tabela 17 

O PIM colabora com a formação acadêmica e profissional  

P1 Sim. O PIM concilia teoria e prática. 

P2 Sim. Com o projeto é possível relacionar teoria a pratica e simular situações de 
empresas. 

P3 Extremamente importante pois desde os primeiros períodos proporciona aos acadêmicos 
a investigação ou atuação (no caso de assessoria às empresas) do mercado de trabalho 
onde atuarão. Desenvolvem atividades práticas dos conteúdos que são ministrados no 
semestre. Esse projeto proporciona maior segurança na atuação da profissão e permite 
aos acadêmicos sanarem suas dúvidas em relação ao tema, antes mesmo de inserirem-
se no mercado de trabalho.  

P4 Indubitavelmente. Os alunos e professores entendem e conhecem as práticas conforme 
as teorias de cada curso. Além disso o PIM proporciona troca de experiência com 
agentes da sociedade e corrobora na formação de redes. 

P5 Sim. É uma oportunidade de o aluno aprender na prática a construção do seu 
conhecimento.  

P6 Sim, pois é uma forma onde o aluno tem para acompanhar/aplicar na prática todos os 
conhecimentos que são repassados dentro de sala de aula.  

P7 Com certeza, pois tira o acadêmico simplesmente da visão teórica de dentro da sala de 
aula e propõe uma prática bastante enriquecedora. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Associando as respostas da Tabela 17 sobre a contribuição do PIM para a formação 

e acadêmica dos estudantes na visão dos professores exposta nas Figuras 9 e 10 

do questionário aplicado aos acadêmicos e que contemplam o mesmo 

questionamento, constata-se que há uma similaridade entre as respostas. Tanto os 
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professores quanto os acadêmicos concordam que o PIM contribui 

significativamente com a formação acadêmica e profissional.  

Outro ponto muito discutido pelos teóricos sobre as Metodologias Ativas de 

Aprendizagem é a relação entre a teoria e a prática. Freire (1987) acredita que a 

articulação entre ensino e a aprendizagem necessita de um caráter dialético, isto é, 

de contínuo movimento e construção por aqueles que dele participam. Para o autor, 

nesse processo ensinar está completamente relacionado com o aprender; o ensino 

também exige uma precisão metodológica que instigue a pesquisa; conhecer e 

respeitar aos saberes dos educandos; criticidade; estética e ética; corporeidade das 

palavras pelo exemplo; risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 

discriminação; reflexão crítica sobre a prática; reconhecimento e elevação da 

identidade cultural.  Uma prática pedagógica com essas características atribuídas ao 

processo ensino aprendizagem constituem a relação teoria e prática que constroem 

uma proposta educacional e negam uma educação e um ensino simplista, pautado 

numa mera transmissão de conhecimentos. 

Um outro aspecto desejável em Projetos como o PIM é a interdisciplinaridade. 

Questionados sobre a interdisciplinaridade do PIM, os professores assim se 

manifestaram (Tabela 18):  

Tabela 18 
Existência de interdisciplinaridade no PIM 

P1 Sim. As disciplinas são vistas em comum no ambiente corporativo, os alunos veem de 
forma concreta a união interdisciplinar nas empresas e ambiente de trabalho. 

P2 Sim. Em alguns casos a interdisciplinaridade é maior. No caso do agronegócio uma horta 
propiciou o diálogo da disciplina solos, com desenvolvimento sustentável. Os alunos 
criaram cooperativa estudada em comercialização e organização logística e contabilidade 
da posição. Todas essas são disciplinas. Em um trabalho houve o diálogo dos 
conhecimentos e os docentes participaram a partir de sua ementa o projeto. 

P3 Sim. Um exemplo é o diagnóstico feito em empresas locais no segundo período de 
administração onde utilizam a MATRIZ SWOT para diagnosticar os pontos fracos e fortes 
da empresa escolhida para análise, as oportunidades e ameaças do ambiente ao tipo de 
atividade a que se dedica a mesma. Ainda no curso de administração, elaboração de um 
Plano de Negócios Empreendedor. Em outro período planejamento e organização de 
eventos, utilizando as ferramentas e o conhecimento adquirido no semestre. Outro 
exemplo é a assessoria (em períodos mais avançados) prestadas pelos acadêmicos do 
Curso de Tecnologia em Agronegócios a pequenos produtores rurais em parceria com a 
 EMATER; idealização, produção e comercialização de produtos agropecuários (em outro 
período).  

P4 Sim. Em minhas disciplinas de PIM o uso das demais disciplinas é obrigatório. Por 
exemplo, ao conhecerem as práticas administrativas os acadêmicos utilizam questões 
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das disciplinas vigentes para produzirem os relatórios técnicos. 

P5 Na maioria das vezes. Procura-se envolver todas as disciplinas do período. Quando o 
aluno executa na prática ações que envolve o conhecimento de algumas disciplinas do 
período.  

P6 Sim, existe. As disciplinas se inter-relacionam uma com a outra. Os alunos elaboram 
perguntas pertinentes as disciplinas estudas no semestre para serem questionadas 
durante as visitas e no final geram um relatório/diagnóstico.  

P7 --- 

Fonte: Dados da pesquisa.  

No tocante a este questionamento, os professores P1, P2, P3, P4, P5 e P6 

afirmaram que há a interdisciplinaridade justificando que esta acontece por meio 

desde a concepção do PIM e principalmente na sua execução e citam exemplos 

práticos da sua ocorrência. Os acadêmicos também percebem a existência da 

interdisciplinaridade (Figura 7): 88,4% concordam com esta afirmativa. Apesar da 

percepção da interdisciplinaridade tanto dos professores quanto dos acadêmicos, é 

necessário retomar a acepção, terminologia da palavra interdisciplinaridade.  

Fazenda e Michaud (2001), com a finalidade de esclarecer essa questão 

terminológica e abrir caminho para o uma reflexão epistemológica propõem uma 

distinção terminológica entre os termos: multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.  

O PIM (Projeto Integrador Multidisciplinar), utiliza o termo “Multidisciplinar” que 

significa a justaposição entre disciplinas diversas. Partindo da concepção do PIM e 

seus objetivos traçados como uma Metodologia Ativa e inovadora, as disciplinas 

devem convergir para uma atuação interdisciplinar, o que exige mais que uma 

justaposição entre várias disciplinas, mas um real diálogo, uma integração entre elas 

para o seu entendimento e uma construção holística do conhecimento. Assim, o 

termo multidisciplinar deveria ser substituído por interdisciplinar, pautando-se numa 

acepção terminológica dos termos. 

Questionados sobre os aspectos positivos e negativos do PIM, os professores assim 

se posicionaram (Tabela 19):  
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Tabela 19 

Aspectos positivos e negativos do PIM 

P1 Vejo de maneira positiva, o mesmo traz a prática para o acadêmico e efetivamente 
integra as matérias ministradas pelos professores. 

P2 Positivos, apenas. Permite a interdisciplinaridade e simular situações reais. 

P3 Praticamente não vejo aspectos negativos. Acredito que é um diferencial pois prepara 
verdadeiramente os acadêmicos para o mercado de trabalho e é uma oportunidade de 
internalizar o aprendizado com maior eficácia.  

P4 Positivo: conhecimento da prática e amadurecimento na produção científica; Negativo: 
não há envolvimento integral dos alunos em suas equipes de trabalho. 

P5 Boa. Aspectos positivos envolve o conhecimento de várias disciplinas e negativos acho 
que nem sempre consegue abordar todas as disciplinas ou às vezes exige o 
conhecimento de disciplinas que os alunos ainda não viram.  

P6 A avaliação é a melhor possível. Em realidade eu observo mais os aspectos positivos que 
são os conhecimentos adquiridos pelos alunos durante a elaboração do projeto onde tem 
como foco as disciplinas do semestre. Difícil ponderar um aspecto negativo, mas penso 
no fato do professor como orientador do projeto, caso ele não entenda o real significado 
dificilmente iremos alcançar o objetivo.  

P7 Aspecto positivo: agregou conhecimentos aos acadêmicos, ampliou visão 
empreendedora - aspecto negativo: mais amadurecimento dos acadêmicos e mais 
produtividade.  

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Ao abordar sobre os aspectos positivos e negativos do PIM, conforme demonstra a 

Tabela 19, todos os professores elencaram mais aspectos positivos, entre eles a 

autonomia dos estudantes, a integração entre as disciplinas, trabalho em equipe, a 

vivência e exploração de situações reais, ampliando a visão dos acadêmicos e 

realmente possibilitando a relação entre teoria e prática. Quanto aos aspectos 

negativos, foram apontados a falta de entendimento do professor orientador de 

como deve-se desenvolver o PIM e assumir realmente uma postura mediadora; que 

o PIM às vezes exige conhecimentos além dos propostos nas disciplinas e ementas 

até então estudadas pelos acadêmicos e que se estes tivessem mais maturidade e 

uma produção melhor o Projeto seria mais rico e com maiores resultados. 

Afere-se então que os aspectos positivos superam os aspectos negativos.  Quando 

os professores apontam a dificuldade dos acadêmicos de trabalharem em equipe, 

exigência de conhecimentos além do esperado, maior maturidade e produtividade, 

entende-se que esses pontos não podem se elencados como aspectos negativos, 

pois os acadêmicos são frutos de uma formação tradicional, individualista e 

conteudista. Assim, trabalhar com uma Metodologia Ativa de Aprendizagem exige, 
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além do profundo conhecimento da mesma, a consciência de que tais habilidades e 

competências só serão desenvolvidas se estimuladas, cobradas e avaliadas.  

Uma das discussões propostas pelo roteiro de entrevista referiu-se ao conhecimento 

do conceito de Metodologias Ativas pelos professores orientadores dos projetos. As 

respostas a essa questão estão elencadas na Tabela 20. 

Tabela 20 

Concepção de Metodologias Ativas dos professores 

P1 Com esta prática o aluno acompanha a matéria lecionada pelo professor por meio de 
aulas expositivas, com aplicação de avaliações e trabalhos, se tornando protagonista do 
processo. 

P2 Metodologias que permite o estudante participar da construção do conhecimento, 
principalmente a partir de tentativas e erros, com orientação docente. 

P3 Uma forma de construção do conhecimento pelo próprio acadêmico a partir de problemas 
apresentados ou temas para pesquisa, utilizando novas formas de solucionar os 
problemas além das opções disponibilizadas em aulas expositivas. Vai além da prática 
passiva de formação. 

P4 São metodologias que permitem um maior protagonismo do acadêmico. O professor não 
é o agente principal, apenas mediador da teoria e da prática através dos 
acompanhamentos. Enfim, o aluno estimula sua própria aprendizagem. 

P5 Inovadora, criativa e prática  

P6 As metodologias ativas é um modelo onde busca tirar o aluno da condição de ouvinte e 
faz com que ele tenha mais participação e interação no processo de aprendizagem. 

P7 Instigar os acadêmicos a serem participantes ativos no processo de aprendizagem, se 
tornando plenamente responsáveis.  

Fonte: Dados da pesquisa.  

Ao se questionar sobre o entendimento dos professores sobre Metodologias Ativas 

de Aprendizagem, percebe-se que os professores P2, P3, P4, P5, P6 e P7 possuem 

uma concepção superficial sobre a temática e conceituam essas metodologias como 

a ação protagonista do estudante no processo de construção e produção do 

conhecimento, tendo uma atuação mais dinâmica, criativa, colaborativa e proativa.  

O P1 destoa dos demais quanto evidencia uma concepção sobre Metodologias 

ativas de Aprendizagem ainda mais reducionista, limitando-as à participação dos 

acadêmicos em aulas expositivas e execução de exercícios. 

O conceito de Metodologias Ativas de Aprendizagem é muito mais amplo e 

complexo do que apresentado pelos professores. Para Moran (2017), as MAs são 

práticas educacionais fundamentadas nos princípios da pedagogia da interação e na 
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concepção da pedagogia crítico-reflexiva, que possuem como pilar fundamental a 

participação ativa dos alunos em todas as etapas do processo de ensino e 

aprendizagem, incluindo novos e diferentes contextos de prática. Logo, o acadêmico 

precisa realmente assumir uma postura ativa e protagonista mas, para isso, é 

necessário haver um projeto político pedagógico definido, conhecido e em 

desenvolvimento na instituição, para embasar todo um trabalho institucional e não 

somente algumas práticas ou metodologias inovadoras trabalhadas de forma 

isolada, sem planejamento, amarração e principalmente continuidade.  

Questionados sobre o que eles avaliam como características desejáveis do 

professor na atualidade, os docentes apresentaram as seguintes respostas (Tabela 

21):  

Tabela 21  
Características do professor na atualidade 

P1 O professor precisa ter a habilidade didática de trazer ao aluno a prática de tudo o que é 
visto em sala de aula. Buscar atualizar-se e usar novas formas dinâmicas de lecionar. 

P2 Ser proativo e aberto a interdisciplinaridade. 

P3 O educador deve dominar o assunto, ter um bom relacionamento com o respectivo grupo, 
ter disponibilidade para sanar dúvidas, ser pontual e comprometido, apresentar 
capacidade para gerir conflitos, ser um estimulador 

P4 Pesquisador e humano. 

P5 Dinâmico 

P6 Um profissional totalmente inovador e dinâmico.  

P7 Habilidade, conhecimento técnico, competência, dinâmica, comunicativo, 
responsabilidade. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Percebe-se que há uma similaridade nas respostas apresentadas por todos os 

professores. Entre as descritas estão: Compreensão didática, atualizar-se, ser 

proativo, dinâmico, inovador, humano, pesquisador, comunicativo, líder, 

responsável, pontual e saber gerir conflitos. Realmente, todas qualidades 

apresentadas são necessárias ao professor para o desenvolvimento do seu trabalho. 

São qualidades que também aparecem em todos os estudos e pesquisas sobre as 

MA.  Freire (2002) resgata de forma atualizada, leve, criativa, provocativa, corajosa e 

esperançosa questões que devem pontuar o dia a dia do professor. Uma verdadeira 

prática pedagógica deve ser embasada na ética, no respeito à dignidade e à própria 
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autonomia do educando. Essa postura exige do educador um exercício cotidiano. É 

na convivência com seus alunos e na postura curiosa e aberta que assume que o 

professor provoca os alunos a se assumirem enquanto sujeitos sócios- históricos –

culturais, sem abrir mão da competência técnico científica e do rigor no 

desenvolvimento do seu trabalho.  

Ao serem questionados sobre as metodologias que mais utilizam em sua prática 

cotidiana em sala de aula, os professores responderam da seguinte forma (Tabela 

22): 

Tabela 22 

Metodologias utilizadas pelos professores  

P1 Aula expositiva, Trabalho em equipe, Exercícios de fixação, Estudo dirigido, 
Problematizações, Debates, Pesquisa/trabalho de campo 

P2 Aula expositiva, Trabalho em equipe, Exercícios de fixação, Estudo dirigido, 
Problematizações, Debates, Pesquisa/trabalho de campo 

P3 Aula expositiva, Trabalho em equipe, Exercícios de fixação, Estudo dirigido, 
Problematizações, Debates, Pesquisa/trabalho de campo, outras 

P4 Aula expositiva, Trabalho em equipe, Exercícios de fixação, Estudo dirigido, 
Problematizações, Debates, Pesquisa/trabalho de campo, outras 

P5 Aula expositiva, Trabalho em equipe, Exercícios de fixação, Estudo dirigido, 
Problematizações, Pesquisa/trabalho de campo, outras 

P6 Aula expositiva, Trabalho em equipe, Exercícios de fixação, Estudo dirigido, 
Problematizações, Debates, Pesquisa/trabalho de campo 

P7 Aula expositiva, Trabalho em equipe, Exercícios de fixação, Estudo dirigido, Debates 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Como se pode observar, todos os professores lançam mão de uma variedade de 

metodologias para o desenvolvimento das aulas. Cabe ressaltar que no questionário 

aplicado todas as metodologias citadas pelos professores foram sugeridas pela 

pesquisadora em uma questão de múltipla escolha, na qual se poderia optar por 

mais de uma resposta. Também foi sugerida a opção outros, com a possibilidade de 

acrescentar alguma outra metodologia que utilizassem em sala de aula; nenhum dos 

entrevistados apontou qualquer outra metodologia a não ser as já descritas no 

questionário. Um ponto que chama a atenção, pois mesmo tendo afirmado que são 

adeptos das metodologias inovadoras, que utilizam uma variedade de metodologias, 

não acrescentaram nenhuma nas suas respostas. 
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Ao serem arguidos sobre quais metodologias são mais importantes para a formação 

dos acadêmicos os professores P1, P3, P4, P5, P6 e P7 responderam (Tabela 23) 

que ambas são necessárias tanto as inovadoras quanto as tradicionais. Já para o 

professor P2 a inovadoras são as mais importantes.  

Tabela 23 

Utilização das Metodologias Tradicionais ou Inovadoras 

P1 Ambas 

P2 As metodologias Inovadoras 

P3 Ambas 

P4 Ambas 

P5 Ambas 

P6 Ambas 

P7 Ambas 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir das respostas percebe-se que, apesar de os professores terem a 

compreensão da necessidade e importância de metodologias inovadoras para o 

processo ensino-aprendizagem, eles acreditam que as metodologias tradicionais 

também são importantes. A escolha das metodologias utilizadas em sala de aula 

apresentadas na Tabela 22 e os dados da Tabela 23 demonstram que os 

professores não têm total segurança para atuarem com a utilização de metodologias 

inovadoras de aprendizagem, pois necessitam utilizar paralelamente as 

metodologias tradicionais de ensino.  Concepções totalmente divergentes que 

defendem ensino, postura do docente, do discente, institucional totalmente 

diferentes.   

Outro ponto questionado aos professores foi quanto à sua preparação para o 

desenvolvimento do PIM. A Tabela 24 apresenta as respostas.  

Tabela 24 

O professor se considera preparado para utilizar as Metodologias Inovadoras 

P1 Parcialmente preparado 

P2 Parcialmente preparado 
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P3 Totalmente preparado 

P4 Parcialmente preparado 

P5 Parcialmente preparado 

P6 Parcialmente preparado 

P7 Parcialmente preparado 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Como apontam os dados, dos entrevistados somente o P3 respondeu que se 

considera totalmente preparado; os outros responderam que se consideram 

parcialmente preparados.  Para a implantação e implementação de um projeto de 

trabalho que tem como embasamento uma concepção inovadora de educação, faz 

se necessário investir na formação continuada dos professores, principalmente pelo 

fato de a maioria, como demonstrado na Tabela 7, não possuir uma formação para a 

licenciatura. A referência dos professores entrevistados é basicamente a prática que 

vivenciaram como alunos. A maioria dos docentes são bacharéis e, em geral, nunca 

frequentaram uma formação pedagógica para atuar como professores na 

universidade e nas faculdades. Isaia (2006) aponta que a formação docente deve-se 

dar nos mestrados e doutorados, no entanto, essa formação, ou não existe, ou não 

tem sido suficiente para propor uma pedagogia universitária adequada às exigências 

atuais da sociedade e da Educação. Outra constatação preocupante refere-se à 

realidade da universidade, pois os professores universitários titulados, em especial, 

no stricto sensu, normalmente passam a priorizar a pesquisa e não o ensino. 

Assim, não é diferente na IES estudada: o PIM é um Projeto validado tanto pelos 

docentes quanto pelos discente, como uma metodologia inovadora que rompe com o 

tradicional e traz uma nova forma de ensinar e aprender. Faz-se necessário o 

investimento na formação continuada dos professores que atuam na IES, de forma 

contínua, reflexiva e prática para que estejam preparados tecnicamente e 

pedagogicamente para o desenvolvimento de metodologias inovadoras de forma 

consciente. 

Ao abordar sobre o conhecimento dos professores do PPC dos cursos onde 

ministram aulas (Tabela 25), 5 professores responderam que o conhecem e 2 

responderam que os conhecem parcialmente.  
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Tabela 25 

O professor conhece o projeto pedagógico do Curso 

P1 Sim 

P2 Sim 

P3 Sim 

P4 Sim 

P5 Sim 

P6 Parcialmente 

P7 Parcialmente 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para complementar o questionamento sobre o conhecimento do PPC, solicitou-se 

que os professores descrevessem ações desenvolvidas por eles e que colaboram 

para o cumprimento do PPC. Percebe-se que as respostas apresentadas pelos 

professores, agrupadas na Tabela 26 são soltas, não há uma coerência ou 

constância entre elas. 

Tabela 26 
Ações desenvolvidas pelo professor que colaboram para o cumprimento do Projeto 
Pedagógico do Curso 

P1 Ações baseadas no próprio projeto, como os TDES, PIM, Visitas 
técnicas, estudos dirigidos, entre outros 

P2 PIM 

P3 Disponibilização de monitoria para nivelamento de conteúdos, aulas 
dinâmicas, avaliação constante do desempenho do acadêmico em 
relação ao que a demanda regional exige, estímulo aos acadêmicos 
em projetos de voluntariado em relação às áreas de seu curso, 
dentre outros 

P4 Acompanhamento e apontamento da execução de ações dos 
acadêmicos. 

P5 Sugestões de melhoria.  

P6  

P7 Disponibilização de artigos e conteúdos antes dos momentos da 
aula para a devida interação com o conteúdo a ser trabalhado em 
sala e a adequada preparação.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Brito (2008) aponta que o Projeto Pedagógico do Curso deve ser construído de 

modo a contemplar o conjunto de diretrizes organizacionais e operacionais que 

expressam e orientam a prática pedagógica do curso, sua estrutura curricular, as 
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ementas, a bibliografia, o perfil profissional dos concluintes e tudo quanto se refira 

ao desenvolvimento do curso, obedecidas as diretrizes curriculares nacionais, 

estabelecidas pelo Ministério da Educação.  Partindo desse entendimento fica 

evidente a necessidade e a obrigatoriedade de um conhecimento mais profundo do 

PPC pelos professores, pois é nesse documento que está descrito e fundamentado 

o direcionamento das práticas pedagógicas e institucionais para o pleno 

desenvolvimento dos acadêmicos pautado no planeamento constituído. 

Ao serem questionados sobre quais são as maiores dificuldades enfrentadas para o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem (Tabela 27) os professores 

apontaram carência de ferramentas que seriam recursos didático pedagógicos, falta 

de embasamento e desinteresse dos acadêmicos e desarticulação entre teoria e 

prática.  

Tabela 27 
Maiores dificuldades no processo ensino-aprendizagem 

P1 Carência de ferramentas de apoio aos processos. Para mim não existem 
diferenças, cada curso possui o seu grau de exigência de processo. 

P2 Sim. Alguns cursos, pela formação profissional, apresentam maior 
dificuldade. 

P3 A falta de domínio de conteúdos básicos dos acadêmicos em Português e 
matemática; dependência dos acadêmicos das respostas prontas obtidas 
através da internet; falta de maturidade de parte dos acadêmicos quanto a 
importância da aprendizagem (alguns valorizam apenas o diploma). As 
diferenças que percebo é que aqueles cursos que tem uma prática 
imediata associada à formação (como estética, agronegócios, por exemplo) 
há um certo descaso quanto a aprendizagem teórica. Grande parte quer 
partir de imediato para a prática.  

P4 A diferença de dedicação entre os acadêmicos. Penso que é típico do 
nosso público que trabalha e estuda. Nem todos têm disponibilidade para o 
envolvimento efetivo. 

P5 Conseguir despertar o interesse dos alunos. Sim.  

P6 Carência de ferramentas de apoio aos processos. Para mim não existem 
diferenças, cada curso possui o seu grau de exigência de processo. 

P7 Sim. Alguns cursos pela formação profissional, apresentam maior 
dificuldade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Finalizando, conforme Tabela 28, ao serem indagados se consideram o PIM uma 

Metodologia Ativa, todos os professores foram unanimes em suas respostas, pois 

afirmaram acreditar que o PIM é uma Metodologia Ativa. Solicitou-se também que os 
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mesmos justificassem o porquê da afirmação e foram apresentadas as seguintes 

justificativas: participação ativa dos acadêmicos, ocorrência a interdisciplinaridade, 

relação teoria e prática, incentivo e construção de pesquisas e trabalho em equipe 

podem ser caracterizadas como atitudes que realmente fundamentam a prática das 

Metodologias Ativas. 

Tabela 28 

O professor considera o PIM uma Metodologia Ativa de Aprendizagem 

P1 Sim. Pois incentiva a docência a desenvolver sua capacidade de 
absorção de conteúdos de forma autônoma e participativa. 

P2 Sim. Permite interdisciplinaridade. 

P3 Sem sombra de dúvidas. A atuação é basicamente do acadêmico. A 
construção do trabalho, o desenvolvimento e os resultados são 
realizados pelos mesmos, os professores apenas assessoram.  

P4 Sim. O aluno pratica a teoria vista em sala de aula. 

P5 Sim. É uma oportunidade de os alunos aproximarem do mercado de 
trabalho.  

P6 Sim,  

P7 Sim. Estimula o acadêmico a realização de pesquisa e estudos para 
o desenvolvimento de um trabalho proposto para a disciplina. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com Bebel (2011), Fini (2017) e Moran (2018)  alguns dos autores que 

embasaram esta pesquisa, as metodologias ativas de aprendizagem compartilham 

alguns pressupostos, porém, não se pode afirmar que são uniformes tanto do ponto 

de vista dos pressupostos teóricos como metodológicos; assim como o PIM, existe 

uma diversidade de metodologias ativas que estão surgindo e com diferentes 

modelos e estratégias para sua operacionalização, constituindo alternativas para o 

processo de ensino-aprendizagem, com diversos benefícios e desafios, nos 

diferentes níveis educacionais.  
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5 Considerações Finais 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as considerações finais da pesquisa, 

considerações gerenciais, limitação do presente estudo e sugestões para futuras 

pesquisas. 

A presente pesquisa teve como objetivo geral identificar a percepção de professores 

e acadêmicos sobre o PIM (Projeto Integrador Multidisciplinar). Para isto foi realizada 

na Faculdade Funorte Janaúba, do grupo Educacional SOEBRÁS, plataforma Norte, 

uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa e quantitativa. A pesquisa 

quantitativa foi realizada com os acadêmicos da unidade participante deste modelo e 

a qualitativa com os professores. A análise dos dados foi apresentada em forma de 

gráficos e tabelas. Com base nos resultados apresentados foi possível identificar a 

percepção dos acadêmicos  e professores sobre o PIM na IES objeto da pesquisa. 

Como aspecto positivo destaca-se a percepção dos acadêmicos sobre o PIM. 

Segundo os dados apresentados na pesquisa, os acadêmicos validam o PIM, o 

reconhecem como metodologia inovadora de aprendizagem, que proporciona uma 

aprendizagem mais significativa, pois consegue realizar com competência a 

associação da teoria com a prática, através de problematizações reais e 

contextualizadas com a realidade do mercado de trabalho e percebem também a 

integração entre as disciplinas do semestre.  

A percepção dos  professores mostra-se coerente com as respostas apresentadas 

pelos acadêmicos, já os docentes também validam o PIM, reconhecendo-o como 

uma metodologia inovadora e também concordam que o PIM proporciona o trabalho 

autônomo do acadêmico, estimula o trabalho em equipe, a associação teoria e 

prática, a interdisciplinaridade contribuindo para formação acadêmica e profissional. 

O PIM utiliza o termo Multidisciplinar, que significa a justaposição entre disciplinas 

diversas, com uma integração sem uma reflexão mais profunda entre elas.  Partindo 

da concepção do PIM e seus objetivos como uma Metodologia Ativa e inovadora, as 

disciplinas devem convergir para uma atuação interdisciplinar, que exige mais que 

uma justaposição entre várias disciplinas, mas um real diálogo, uma integração entre 

elas para o seu entendimento e uma construção holística do conhecimento. Assim, o 
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termo multidisciplinar deveria ser substituído por interdisciplinar, pautando-se numa 

acepção terminológica dos termos. 

Como percepções negativas é importante ressaltar que, embora não seja a maioria, 

um percentual considerável acredita que a participação dos acadêmicos no PIM é 

parcialmente ativa, e que os professores são centralizadores no desenvolvimento 

das atividades do projeto. Quanto aos professores, eles destacaram a necessidade 

uma formação mais específica sobre a metodologia, a falta de recursos didáticos e 

de embasamento teórico. Avaliaram também que há falta de maturidade e de  

responsabilidade por parte dos acadêmicos. 

Assim, faz-se necessário um investimento sistemático na formação continuada dos 

professores, pois quebrar paradigmas, mudar o conceito do ensino tanto para o 

acadêmico quanto para o professor é uma tarefa complexa e processual.  

5.1 Considerações Gerenciais/ Institucionais 

 

Como considerações gerenciais, fica evidente, por meio dos dados apresentados 

pela  pesquisa, a necessidade de realizar uma revisão do PIM, por meio do seu 

manual orientador, para que este seja mais didático e claro quanto a sua concepção 

e operacionalização. 

Outro ponto importante é realizar um acompanhamento mais sistemático do PIM 

com avaliações semestrais com os acadêmicos e professores que irão apontar as 

necessidades os pontos fortes e as necessidades de mudança no Projeto. 

Deve-se desenvolver o conhecimento integral e reflexão sobre os PPCs dos cursos. 

Avalia-se que esse não deve ser apenas um documento institucional burocrático, 

mas sim operacional, refletido, contextualizado e flexível, que colabore 

significativamente para o entendimento do curso, suas diretrizes, perfil do 

acadêmico, projetos pedagógicos e, principalmente, para uma conscientização 

coletiva da sua operacionalização. É necessário, também, o investimento na 

formação continuada dos professores, para ruptura de paradigma e implementação 

adequada do PIM. 

Esta pesquisa poderá contribuir diretamente nos processos gerenciais da IES 

investigada, fortalecendo a utilização de uma Metodologia Ativa de Aprendizagem. O 
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PIM proposto pela instituição estudada alinha-se a esta perspectiva de compromisso 

com a formação de profissionais competentes para responder à complexidade dos 

desafios presentes na contemporaneidade, relacionando teoria e prática. 

No entanto, é preciso entender que todas as mudanças e inovações educacionais 

trazem relações ideologicamente organizadas e orientadas; assim, é de se esperar 

que as mudanças curriculares não sejam livres de conflitos nem se deem dentro de 

um marco teórico absolutamente coerente com um modelo de pensar educação. 

Cabe considerar que toda a mudança na esfera educacional/institucional deve 

permitir interrogar, mas não ditar práticas. Não se teve como intenção modelizar uma 

experiência a fim de transformá-la em uma receita aplicável a qualquer contexto, 

generalizando procedimentos e assumindo caminhos e verdades únicos. Reafirma-

se, assim, uma concepção do papel de pesquisador em ciências da educação que 

não visa à produção de um discurso fundado na previsão ou na prescrição, mas em 

produzir conhecimento que auxilie os atores sociais a organizar de outra maneira 

seus saberes, suas interações e suas práticas. 

5.2 Limitações do estudo e sugestões para futuras pesquisas 

 

Como limitação, destaca-se que a presente pesquisa não abrangeu todos os 

acadêmicos e professores participantes dos Projetos, entretanto é possível afirmar 

que os dados apresentados reapresentam a realidade do trabalho com o PIM 

desenvolvido na IES pesquisada.  

Como sugestões para futuras pesquisas, o próprio grupo educacional SOEBRÁS 

poderia realizar uma pesquisa em todas as unidades pertencentes ao grupo e que 

utilizam o PIM, visando identificar as lacunas gerais (em todas as unidades) e as 

lacunas locais. Outra sugestão é a aplicação desta mesma pesquisa nos próximos 

semestres para acompanhar a evolução do PIM. 
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Apêndices 

 

Apêndice A - Aderência do Projeto à Linha de Pesquisa 

 

Linha de Pesquisa: Inovação e Organizações 

Projeto de Pesquisa: Gestão da Inovação no Setor Educacional 

Coordenação: Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães 

 

Este projeto visa identificar as tendências atuais da gestão estratégica de 

instituições de ensino profissionalizante e superior, tanto públicas quando privadas, 

no que diz respeito aos projetos de inserção dessas instituições e seus programas 

de pós-graduação no processo de inovação e desenvolvimento do país, 

especialmente a implantação de novas tecnologias de gestão e avaliação de 

desempenho. Os métodos utilizados são os exploratórios-descritivos, utilizando-se 

de dados documentais, pesquisas quantitativas e qualitativas. Espera-se, com esses 

estudos, que sejam identificadas e propostas estratégias de gestão eficazes no que 

diz respeito aos processos de educação formal e profissionalizante; modelos de 

gestão por competências, modelos de gestão e inovação educacional.  

Recuperado de 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701040J7#ProjetosPes

quisa  

Situação: em andamento 

Natureza: Projeto de Pesquisa 

Alunos envolvidos – Mestrado Profissional: 4 

C, T & A: 10; Número de orientações: 6 

Integrantes: Eloísa Helena Rodrigues Guimarães (coordenadora); Frederico Pereira 

Mafra (integrante); Roberta Muriel (Integrante); José Carlos Tadeu (integrante); 

Gilson Correa Heiderique (integrante); Lincoln Ignácio Pereira (integrante); Aldo 

Cézar Bianchi de Souza (integrante); Fábio Coelho Pinheiro (integrante); Paulo 

Rodrigues Milhorato (integrante); Simone Novaes (integrante); Anderson Sidnei de 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701040J7#ProjetosPesquisa
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701040J7#ProjetosPesquisa
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Souza Campos (integrante); Markoni Ramires Heringer (integrante); Ana Karine 

Faria Senra Leal (integrante); Ana Maria Ferreira da Costa (integrante); Glória Maria 

Brivio Quintão (integrante); Fabrícia Cândida Aparecida de Paula Raggi (integrante); 

Marisa Magalhães (integrante).  

Produções: Guimarães, Bastos, Vasconcelos e Andalécio (2015); Souza, Guimarães 

e Jeunon (2015); Rocha Júnior, Guimarães e Jeunon (2014); Milhorato e Guimarães 

(2016).  Heringer, Guimarães, Mafra Pereira, Fagundes e Neves (2018).  
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Apêndice B – Autorização para a realização da pesquisa 

Janaúba, 20 de novembro de 2018 

Prezada Diretora: 

Mariely  

 

Sou aluna do Mestrado Profissional em Administração da FPL Educacional, 

servidora desta instituição e estou realizando uma pesquisa intitulada “Metodologias 

Ativas de Aprendizagem: uma análise sobre a utilização do PIM (Projeto Integrador 

Multidisciplinar) na Faculdade FUNORTE Janaúba/ MG”, sob a orientação do(a) 

Prof(a). Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães. 

Para enriquecer o trabalho, faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, 

gostaria de contar com sua colaboração, recebendo-me na Faculdade Funorte 

Janaúba e a permissão para   aplicar um questionário com 19 questões fechadas e 1 

aberta dissertativa aos acadêmicos dos cursos de Tecnologia de Agronegócios, 

Administração de Empresas e Estética e Cosmética que desenvolvem o PIM (Projeto 

Integrado Multidisciplinar). 

Declaro que conheço e respeito os aspectos legais e éticos com relação à garantia 

da privacidade e confidencialidade das informações, e que essas informações não 

são de livre acesso ao público, sendo responsabilidade exclusiva da pesquisadora 

manter essa privacidade. 

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários (marisamagalhaesg@gmail.com) ou por 

telefone: (38) 999133234. 

A identificação dos respondentes não é obrigatória e os dados considerados 

confidenciais pela empresa não serão divulgados.   

Atenciosamente, 

Marisa Magalhães de Souza 

Mestrado Profissional em Administração  

Fundação Pedro Leopoldo 
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Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Metodologias Ativas de Aprendizagem: uma análise sobre a utilização do PIM 
(Projeto Integrador Multidisciplinar) na Faculdade FUNORTE Janaúba/ MG. 

 

Eu, _____________________________, aceito livremente participar como 
entrevistado na pesquisa que visa à elaboração da dissertação para o trabalho de 
conclusão do Mestrado Profissional de Administração da Fundação Pedro Leopoldo, 
da mestranda Marisa Magalhães de Souza, orientada pela Profa. Dra. Eloísa Helena 
Rodrigues Guimarães. O objetivo dessa dissertação é Analisar as contribuições da 
aplicação de Metodologias Ativas de Aprendizagem por meio do Projeto Integrador 
Multidisciplinar (PIM) no processo ensino-aprendizagem da Faculdade FUNORTE/ 
Janaúba- MG. Estou ciente de que a entrevista será gravada e transcrita, 
preservando-se a identificação do entrevistado, sendo analisada de forma a garantir 
a confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos de que minhas 
opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim. Estou ciente, também, de que 
posso recusar a participar ou retirar-me do projeto, em qualquer fase da pesquisa, 
sem que isso me traga alguma punição. Estou ainda ciente que se tiver qualquer 
reclamação contra a pesquisadora posso procurar a Fundação Pedro Leopoldo, por 
meio da coordenação do Curso de Mestrado (sec.mestrado@fpl.edu.br) ou de sua 
Ouvidoria (ouvidoria@fpl.edu.br). Após convenientemente esclarecido pela 
pesquisadora e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar desta 
pesquisa.  

 

Janaúba, 10 de dezembro de 2018. 

 

 

Assinatura de Entrevistado                 Assinatura da Pesquisadora 

 

 

Mestranda: Marisa Magalhães de Souza - MPA/Fundação Pedro Leopoldo. 
marisamagalhaesg@gmail.com 

 

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Eloísa Helena Rodrigues Guimarães.   

MPA/Fundação Pedro Leopoldo (eloisa.guimaraes@fpl.edu.br) 

 

 

  

mailto:sec.mestrado@fpl.edu.br
mailto:ouvidoria@fpl.edu.br
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Apêndice D – Questionário discentes 

 

Prezado(a) acadêmico este levantamento é parte integrante de uma 

investigação científica, cujas informações serão utilizadas única e 

exclusivamente para pesquisa, de forma ética, sigilosa e confidencial. 

O objetivo é conhecer a sua opinião sobre a motivação acadêmica e sua 

opinião sobre o PIM (Projeto Integrado Multidisciplinar). Muito obrigada pela 

colaboração. 

Eu,  , recebi as informações 

acima e estou ciente sobre os objetivos da pesquisa. Aceito voluntariamente 

participar com a garantia de meu anonimato. 

 

      

 Janaúba, 10 de dezembro de 2018. 

 

 

 

  Assinatura: 
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  Eixo I -  CARACTERIZAÇÃO DO ACADÊMICO 

1 – Idade:                                       

2-  Gênero:  (    ) Masculino   (   ) Feminino 

 

3- Período que cursa  (  ) 2º   (   ) 3º  (   ) 5º 

 

4-Trabalha : (   ) sim  (   ) não 
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EIXO II -  PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS SOBRE O PIM 

1 -  Quantas vezes você já participou do PIM na instituição? 

(    )  1 vez    (   )  2 vezes    (   )  3 vezes 

2 -  Para você o PIM pode ser considerado uma metodologia: (    )  Inovadora       (     )  

tradicional  

3 – No PIM existe uma integração entre as disciplinas envolvidas no estudo? 

(      ) sim      (      )  não      (      )  parcialmente 

4 -  Os temas estudados no PIM conseguem contextualizar o estudo dos conteúdos das 

disciplinas envolvidas com a realidade do mercado de trabalho? 

(     ) sim      (      )  não      (      )  parcialmente 

 

5 - Qual o grau de importância da sua participação no  PIM para  a sua formação 

profissional? 

(    ) muito importante   (     )  pouco importante   (    )  não agregou nada para minha 

formação profissional 

 

6 - Qual foi a contribuição do PIM para sua formação profissional? 

(    )  Permitiu associar a teoria estudada em sala de aula com a sua aplicabilidade no 

campo profissional. 

(     ) contribuiu para minha formação pesquisadora e científica 

(     ) Permitiu a integração entre as disciplinas e conteúdos ministrados no semestre. 

(  ) O acadêmico teve autonomia de pesquisa monitorado pelo professor mediador 

coordenador do PIM. 

(     ) desenvolveu  a iniciação científica na prática. 

(     ) crescimento acadêmico 
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Eixo III  - O PIM COMO METODOLOGIA ATIVA 

 
1- Quais estratégias de ensino você julga serem mais eficazes no processo de 

aprendizagem?  
 

(     )  aula expositiva 

(     )  trabalho em grupo 

(     ) provas escritas 

(     )  pesquisa de campo 

(    ) resolução de problemas atuais contextualizados com a prática da profissão que irão 

atuar. 

 

 
2- Que metodologias de ensino você considera mais adequadas para formar o tecnólogo em 

agronegócios na sociedade atual?  
 

(      ) as tradicionais    (      ) as inovadoras 

 

3- O PIM parte de uma problematização real envolvendo várias disciplinas de forma 

integrada contextualizada com a realidade? 

(      ) sim      (      )  não      (     )  parcialmente 

4-  No desenvolvimento do PIM a atuação do acadêmico é:   (       )  ativa     (     )  passiva 

5-   Os temas estudados no PIM são atuais, significativos e contextualizados com área de 

atuação profissional?  

(      ) sim      (      )  não      (     )  parcialmente 

6-  O PIM estimula o trabalho em equipe? 

(      ) sim      (      )  não      (     )  parcialmente 
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5 -  Como é a atuação dos docentes no desenvolvimento do PIM? 

 (    )  centralizadores    (      ) mediadores      

6 – No desenvolvimento do PIM os acadêmicos tem autonomia para realizar todas as 

atividades propostas? 

(      ) sim      (      )  não      (     )  parcialmente 
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Apêndice E – Roteiro de entrevistas (docentes) 

                                    Entrevista semi  estruturada (docentes) 

EIXO I - CARACTERIZAÇÃO DO DOCENTE 

a) Idade: / sexo 
b) Graduação :  
c)  Pós-graduação:                                     
d) Carga horária semanal:  
e) Outras graduações: 
f) Outra atuação profissional além da docência: 
g) Tipo de vínculo empregatício: 
h) Disciplina(s) que ministra: 
i) Tempo de magistério superior: 
j) Como você se tornou professor? 
k) Cursou alguma disciplina relacionada à formação pedagógica  para docência? 

Qual? 

 EIXO II – PERCEPÇÃO DOS DOCENTES SOBRE O PIM 

1 -  Quantas vezes você já coordenou o PIM na instituição? 

2 - Descreva as etapas de desenvolvimento do PIM: 

1- Como é a sua participação no desenvolvimento do PIM? 

2- Você recebeu alguma formação específica para o desenvolvimento do PIM? Qual? 

3- Como são estruturados os problemas que serão investigados pelo PIM? 

4-  Quais são as atribuições dos acadêmicos no desenvolvimento do PIM e como 

eles realmente participam? 

5-  O PIM colabora com formação profissional dos acadêmicos? 

6- Há realmente a interdisciplinaridade das disciplinas envolvidas no PIM? 

7- Quais os pontos positivos e negativos do PIM? 
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EIXO II - O PIM COMO METODOLOGIA ATIVA 

1 -  Conceitue metodologia ativa de aprendizagem. 

2 - Quais características deve ter o professor para atuar na atualidade? 

3 - Quais   estratégias   de   ensino   você   costuma   utilizar   em   suas   aulas?   Qual   

delas   é predominante? Por quê? 

4 - Que metodologias de ensino você  considera  mais  adequadas  para  formar  o  

Tecnólogo em agronegócios para a sociedade atual? 

5 -  Você conhece o projeto pedagógico de curso da sua instituição? Que ações 

praticadas por você no exercício da docência colaboram com o cumprimento do (PPC)? 

6- Quais   são   os   maiores   problemas   enfrentados   por   você   no   processo   de   

ensino- aprendizagem? 

7 – Você considera o PIM uma metodologia ativa de aprendizagem? Justifique sua 

resposta. 
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