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RESUMO 

 

Objetiva esta tese a validação do teste TSIN(ql), que se criou pessoalmente, como instrumento 

de avaliação qualitativa do processo de ensino e aprendizagem. Exprime também como 

objetivos: 1. demonstrar a lógica e psicológica entre o Conhecimento (C), o Sentimento (S) e 

a Ação (A), os psicomovimentos e o teste TSIN no trabalho pedagógico em sala de aula; 2. 

perceber a relevância da Metodologia da Compreensão Existencial e do equilíbrio CSA para o 

conhecimento e inter-relação do EU-OS-OUTROS-E-O-MUNDO; 3. mostrar a importância 

da formação humanista do educador. A Metodologia da Compreensão Existencial consistiu no 

embasamento teórico deste estudo. Essa teoria foi criada pelo professor Leonel Correia Pinto, 

Livre Docente da Faculdade de Educação (FACED), da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), nos anos de 1970. Defende o equilíbrio entre as instâncias Conhecimento (C), 

Sentimento (S) e Ação (A), valorizando a inter-relação do eu-os-outros-e-o-mundo. O TSIN, 

teste de caráter predominante quantitativo, demonstrou a relação tensional entre Tensão (T), 

Situação Estimuladora (S), Investimento (I) e Nível de Utilidade (N), mediante cálculo 

matemático. A variação desse teste - TSIN (ql) - manteve a estrutura das dimensões 

analisadas, mas deu ênfase aos conteúdos das respostas, que foram utilizados para avaliação 

do aluno, do professor e do processo de ensino e aprendizagem. Assume, pois, caráter 

qualitativo. A teoria de Michael Scriven (1981) foi escolhida para proceder à avaliação 

formativa e somativa desta pesquisa. A metodologia da demanda foi de natureza qualitativa, e 

o delineamento configurou um estudo de caso, realizado com 253 alunos de 12 turmas de pós-

graduação lato sensu, numa instituição particular, nas cidades cearenses de Crato e Juazeiro 

do Norte, no período de 2012 a 2018. Os instrumentos para coleta de dados foram registros no 

caderno-diário e o teste TSIN(ql). A quantidade de aspectos mencionados com relação ao 

agrado (502) foi muito superior ao de desagrado (269). Os dados confirmaram a inter-relação 

das dimensões T (tensão baixa); S (satisfação elevada); que resultou em aprendizagem com 

sentido (I e N) para o desenvolvimento pessoal e profissional. Com base nesses resultados, a 

validade do teste TSIN (ql) foi confirmada. 

  

Palavras-chave: TSIN(ql). Avaliação do ensino e aprendizagem. Metodologia da 

Compreensão Existencial. 

 

  



ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to validate the TSIN(ql) test, created by the researcher as an 

instrument of quality assessment in the teaching learning process. It also offers as its 

objectives: 1. To demonstrate the logic and psychology that exists between the Understanding 

(U), the Sentiment (S) and the Action (A), the psycho movements and the TSIN test in the 

pedagogical work of the classroom; 2.  To  understand the   relevance  of the Existential 

Comprehension  Methodology and the  CSA’s balance for the understanding and inter-

relation between the  SELF-THE OTHERS AND THE WORLD; 3. To show the importance 

a humanitarian formation in the educator. The Methodology of Existential Comprehension 

constitutes the theoretical basis for this study.  This theory was created by Professor Leonel 

Correia Pinto, Titular Professor at the Faculty of Education (FACED), of the Federal 

University of Ceará (UFC), during the decade of 1970. It defends the balance between the 

qualities of Understanding (U), Sentiment (S) and Action (A), appreciating the inter-

relationship between self-the others and the world.  The TSIN, test of  quantitative character 

predominance, showed a tension relationship between Tension (T), Stimulating Situation (S), 

Investment (I) and the Utility Level (N), measured by mathematical calculation. The variation 

of this test – TSIN (ql) – maintained the structure of the dimensions analysed, but emphasized 

the contents of the answers, that were used for assessing the student, the teacher and the 

process of teaching and learning. It assumes therefore a qualitative character. The theory of 

Michael Scriven (1981) was chosen to proceed with the total formative assessment of this 

research. The research methodology was of a qualitative nature, and the delineation, a case 

study, carried out with 253 students from 12 groups of post graduate “latu sensu” students at a 

private institution in the Ceará cities of Crato and Juazeiro do Norte, during the period of 

2012 to 2018. The instruments for the collection of data and the test TSIN(ql) were registered 

daily in a book controlled by the researcher.  A number of aspects mentioned in relation to 

pleasing (502) were vastly superior to the aspects of displeasure (269). Further data confirmed 

the inter-relationship between the dimensions T (low tension); S (high satisfaction);  resulted 

in learning with appreciation (I and N) for personal  and professional  development. Based on 

these results, the value and validity of the TSIN (ql) test were confirmed. 

 

Key words: TSIN(ql). Teaching and learning assessment. Existential Comprehension 

Methodology. 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CSA Conhecimento, Sentimento e Ação 

FIP Faculdades Integradas de Patos 

IMS Interação Mútua e Simultânea 

MCE Metodologia da Compreensão Existencial 

TSIN Teste: Tensão, Situação Estimuladora, Investimento, Nível de Utilidade 

TSIN (ql) Teste qualitativo: Tensão, Situação Estimuladora, Investimento, Nível de 

Utilidade 

  

  

  



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ...............................................................................................  14 

2 METODOLOGIA DA COMPREENSÃO EXISTENCIAL .......................  20 

2.1 Histórico e conceito .........................................................................................  20 

2.2 A Metodologia da Compreensão Existencial e o ensino e aprendizagem ..  24 

2.2.1 Teste TSIN e os Psicomovimentos ...................................................................  31 

2.2.1.1 Teste TSIN .........................................................................................................  31 

2.2.1.2 Variação do modelo TSIN: TSIN(ql).................................................................  33 

2.2.1.3 Psicomovimentos ...............................................................................................  34 

3 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL ...................................................................  38 

3.1 Teorias e conceitos ...........................................................................................  38 

3.2 Avaliação Formativa e Somativa ...................................................................  41 

4 METODOLOGIA ...........................................................................................  45 

4.1 Delineamento da pesquisa ..............................................................................  45 

4.2 Caracterização do ambiente da pesquisa e dos participantes do estudo ...  45 

4.3. Coleta de dados ................................................................................................   47 

4.3.1 Instrumentos .....................................................................................................  47 

4.3.2 Procedimentos de coleta ...................................................................................  47 

4.4 Procedimentos de análise ................................................................................  55 

5 RESULTADOS ................................................................................................  68 

6 CONCLUSÃO .................................................................................................  68 

6.1 Validade do teste .............................................................................................  68 

6.2 Relação entre CSA e Psicomovimentos .........................................................  68 

6.3 Formação humanista do educador versus relação EU-OS-OUTROS-E-

O-MUNDO .......................................................................................................  68 

 REFERÊNCIAS ..............................................................................................  70 

 APÊNDICE A – ROTEIRO DAS AULAS DA DISCIPLINA DE 

DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR NA TURMA X ...............................  72 

 APÊNDICE C – ATIVIDADE PROPOSTA REFERENTE AO 

ESTUDO DA HISTÓRIA DA DIDÁTICA...................................................  73 

 APÊNDICE D – ATIVIDADE PROPOSTA REFERENTE AO 

ESTUDO DAS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS .......................................  74 



 APÊNDICE E – ATIVIDADE PROPOSTA REFERENTE AO 

ESTUDO DA EFICÁCIA DA DIDÁTICA NO ENSINO SUPERIOR ......  76 

 ANEXO A – APOSTILA DA DISCIPLINA DIDÁTICA DO ENSINO 

SUPERIOR ......................................................................................................  82 

 ANEXO B – TEXTO REFLEXIVO “A LIÇÃO DA BORBOLETA” .......  110 

 ANEXO C – MÚSICA “O CADERNO”, DE TOQUINHO E VINICIUS 

DE MORAES ...................................................................................................  111 

 ANEXO D - TEXTO REFLEXIVO “O MENININHO” .............................  112 

 ANEXO E – TEXTO REFLEXIVO “JÁ OUVIU FALAR DE 

PROCUSTO?” (ENTREGUE RECORTADO PARA MONTAGEM EM 

GRUPO) ...........................................................................................................  114 

 ANEXO F – TEXTO “A MENINA DO VESTIDO AZUL” 

(ENTREGUE NO FINAL DA DISCIPLINA) ..............................................  115 

 

 

 

 

  



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pouca preocupação com a afetividade no ensino e aprendizagem motivou a 

realização desta tese. Com vistas a confirmar tal asserção, procedeu-se a breve retrospectiva 

histórica acerca dos cursos superiores para formação de professores no Brasil. 

Eles surgiram em meados de 1930 e eram ministrados em instituições isoladas, 

denominadas de Faculdades de Filosofia. Adotaram o modelo francês de ensino e 

privilegiavam o saber científico, notadamente os da área psicológica, psicopedagógica e 

experimental. Os conhecimentos mencionados foram muito utilizados nas metodologias de 

ensino. Tinham, contudo, caráter individualista e eram desarticulados do contexto social, 

político e econômico (VEIGA, 2004). 

Paulo Freire propôs nos anos de 1960, a Pedagogia Libertadora, contraposta à 

educação “bancária” em que o aluno recebe passivamente os conteúdos impostos pelo 

educador. Intentou a restauração da intersubjetividade entre professor e aluno, num processo 

reflexivo entre ação e mundo, mundo e ação, mediatizados pelo diálogo (necessidade 

ontológica do ser humano), considerando a essência do ser da consciência, que é intencional.  

 

[...] educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 

libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios a 

quem o mundo encha de conteúdos; não pode basear-se numa consciência 

especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como corpos 

conscientes e na consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode 

ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas 

relações com o mundo (FREIRE, 1987, p. 38). 

 

Caracterizou-se como proposta antiautoritária em que educador e educando 

ensinam e aprendem, ambos considerados sujeitos do processo. O método consistia em reaver 

com as pessoas, dimensões significativas da realidade – palavras geradoras – para serem 

trabalhadas num universo temático que possibilitasse apreensão do seu significado de maneira 

crítica, de pensar o mundo (FREIRE, 2011). Essa conscientização crítica se referia ao 

conhecimento e práxis de classe, visando à transformação social, decorrente de um processo 

político-pedagógico para a liberdade, uma grande ação cultural para uma democracia. A 

proposta político-pedagógica de Freire era voltada à conquista da representatividade e da 

cidadania das classes populares. Com a implantação da ditadura civil militar em 1964, esse 

trabalho foi interrompido. 

A Reforma Universitária de 1968 (pela Lei 5.540) incorporou o modelo 

departamental estadunidense, tecnicista, com embasamento de teorias comportamentalistas, 

visando à melhoria da qualidade do ensino superior. As faculdades de Filosofia foram 
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fechadas e criaram-se os institutos ou departamentos das áreas específicas, nos cursos de 

bacharelado e licenciatura (Matemática, Física, Biologia etc.). 

 

O processo de ensino e aprendizagem assumiu caráter tecnicista, fundamental para a 

preparação de mão-de-obra para as empresas multinacionais. A educação recebeu 

financiamento dos Estados Unidos, através do acordo MEC/USAID. Isso justifica a 

forte influência do melo educacional norte-americano no sistema de ensino 

brasileiro. [...] apresentava características de trabalho fabril, legitimando a divisão e 

fragmentação do trabalho pedagógico com argumentos baseados nos critérios de 

produtividade, objetividade, neutralidade, racionalidade, eficácia e eficiência 

(MELO, 2009, p. 21). 

 

O ensino, a pesquisa e a extensão eram considerados atividades isoladas. Isso 

acentuou as diversidades dos cursos científicos ligados, de ordinário, à pesquisa e os da área 

de humanidades, onde predominavam atividades de ensino, bem como reforçou as 

desigualdades da estrutura social entre formação e trabalho. O professor passou a ser 

identificado como especialista do conteúdo, um técnico da educação e um organizador do 

ensino-aprendizagem (CANDAU, 2005). 

Muitas críticas foram feitas a esse modelo, nomeadamente acerca da utilização de 

técnicas que viabilizavam a memorização de conteúdos de maneira fragmentada 

(conhecimentos desarticulados dos outros) e menosprezo à análise crítica entre o saber formal 

e o contexto social. Pressupunha que todos os alunos tinham iguais condições para aprender. 

O que importava era o produto, o resultado, em detrimento do acompanhamento de evolução 

do estudante. Por esse motivo, não se valorizava sua participação e criatividade. Educando 

“bom” era aquele que se ajustava às regras impostas, sem questionar. 

Nos anos de 1980, observou-se intensa proliferação de variadas concepções 

direcionadas à formação pedagógica. Uma delas defendia a relação entre conteúdo, teoria e 

prática pedagógica, como condição para se efetivarem outras descobertas e propiciarem 

invenções. Essa capacidade construtiva e participativa do ser humano tinha como 

característica a qualidade formal e política.  

 

Qualidade formal diz respeito ao rigor científico, responsável pela sistematização do 

ato criativo. A qualidade política implica em nortear as descobertas em prol de 

benefícios para a humanidade, acrescentando ao conhecimento a dimensão educativa 

(DEMO, 1994, p. 17). 

 

O que se exigia do educador era o domínio de conteúdos da disciplina específica 

do seu trabalho e o desenvolvimento de habilidades didáticas, estabelecendo relação 

interdisciplinar e também com as dimensões individual, política, econômica e social. Nessa 

perspectiva, ele também desempenharia atividade de pesquisador, procurando e elaborando 

novas técnicas e metodologias de ensino, aprofundando conhecimento acerca do meio em que 
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estava inserido para atender os anseios da comunidade. Houve um grande avanço no que diz 

respeito à manifestação do pensamento crítico e à busca de superação da dicotomia entre 

teoria e prática.  

Foram percebidas até aqui mudanças na ideia da formação docente, mas nenhuma 

mencionou preocupação com o aspecto afetivo. Paulo Freire também se preocupou com a 

subjetividade, mas a finalidade do seu trabalho era voltada a mudanças políticas e econômicas 

radicais. Não se dirigiu especificamente para o estudo da afetividade afetivo como motivadora 

do pensamento e da ação. Esse foi o grande diferencial entre a teoria defendida por ele e a que 

fundamenta esta tese, que admitiu a unidade “pensar-sentir-fazer” pedagógico, situado num 

tempo e espaço definidos. 

Esses foram pontos fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa, que 

expressou como objetivo principal a validação do teste TSIN(ql), que se criou, como 

instrumento de avaliação qualitativa do processo de ensino e aprendizagem. A sigla representa 

Tensão (T); Situação estimuladora (S); Investimento (I); e Nível de utilidade (N). O equilíbrio 

entre essas dimensões resulta em aprendizagem com sentido. Esse teste considera o equilíbrio 

entre as instâncias inerentes ao ser humano: Conhecimento (C), Sentimento (S) e Ação(A).  

Este estudo também tem como objetivos: 1. demonstrar a lógica e o aspecto 

psicológico entre o Conhecimento (C), o Sentimento (S) e a Ação (A), os psicomovimentos e 

o teste TSIN no trabalho pedagógico em sala de aula; 2. perceber a relevância da Metodologia 

da Compreensão Existencial e do equilíbrio CSA para o conhecimento e inter-relação do EU-

OS-OUTROS-E-O-MUNDO; 3. mostrar a importância da formação humanista do educador.  

Admitiu como embasamento teórico a Metodologia da Compreensão Existencial 

(MCE). Como é uma avaliação de processo e final, foi utilizada a teoria de Michael Scriven, 

que defende a avaliação formativa e somativa.  

A pesquisa caracterizou-se como qualitativa: estudo de caso. O trabalho foi 

realizado com 253 alunos da disciplina Didática do Ensino Superior, do curso de pós-

graduação lato sensu de Prática Docente do Ensino Superior, de uma instituição de ensino 

particular, distribuídos em 12 turmas, nos polos das cidades cearenses de Juazeiro do Norte e 

Crato, no período 2012 a 2018.  

O segundo capítulo tratou do conceito e história da Metodologia da Compreensão 

Existencial - teoria responsável pelo embasamento teórico do teste TSIN(ql). Esse sistema foi 

criado nos anos de 1970 pelo professor Leonel Correia Pinto, Livre Docente da Faculdade de 

Educação (FACED), da Universidade Federal do Ceará (UFC). Caracterizou-se como um dos 

estudos que valorizou o aspecto afetivo. Defendia o estudo da pessoa em totalidade, 
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constituída das dimensões Conhecimento (C), Sentimento (S) e Ação (A). Por conseguinte, 

educar dizia respeito ao desenvolvimento do ser humano integralmente, ou seja, 

considerando-o como existência (num contínuo ir-sendo): a sua consciência, o seu 

conhecimento, o seu sentimento e a interação e cooperação com os outros e o meio. 

Afirmava, assim, que o outro – mundo – incorporava-se à subjetividade, mas não 

a comportava, não se transformava no outro. A relação entre subjetividade e objetividade 

justificava que nenhum conhecimento era neutro, mas imbuído de intencionalidade. Na 

educação formal, a relação fundamental é entre professor e aluno e ambos aprendem 

continuamente, um com o outro e com o meio, de modo que se evidenciam mútuas influências 

e modificação das dimensões individual e social, num processo de humanização.  

 

A sociedade é ao mesmo tempo subjetiva e objetiva. Ela consiste num processo 

dialético composto de três momentos simultâneos: exteriorização, objetivação e 

interiorização. O homem exterioriza seu próprio ser no mundo social e interioriza 

este último como realidade objetiva. [...] A criança apreende o acontecimento 

objetivo, como manifestação de processos subjetivos de outrem e o torna 

subjetivamente significativo para ela. O mundo em que vive também se torna 

subjetivo na medida em que ela o assimila. Então ocorre a participação. A realidade 

objetiva pode tornar-se subjetivo e vice-versa (BERGER e LUCKMANN, 1985, p. 

173 e 174). 

 

Nessa perspectiva, a teoria considera imprescindível a comunicação interpessoal 

do professor com o aluno, entre quem quer ensinar e quem quer aprender. Para isso, 

fundamental se faz a criação de um campo de Interação Mútua e Simultânea (IMS) entre o 

mestre (percebedor/percebido) e o educando (percebido/percebedor). Com suporte nesse 

encontro, a sala de aula tende a ser espaço de reflexão, socialização de conhecimentos e 

experiências, questionamentos, problematizações, sugestões, formulação de saberes, 

confrontos, concordâncias e discordâncias. Assim, buscar a essência não significa concordar, 

mas olharem juntos para o objeto em foco. A abertura ao questionamento denota ambiente 

motivador e respeito à individualidade, bem como desenvolvimento do potencial criativo.  

Esses aspectos são trabalhados em sala de aula com a utilização de 

psicomovimentos propostos pela MCE, bem como na avaliação, com o teste TSIN, que 

identifica no aluno os níveis de Tensão(T); Satisfação(S); se houve Investimento (I) e se ele 

identificou o Nível de Utilidade (N) do estudo realizado. Originariamente o TSIN exprimiu 

caráter quantitativo, elaborado pelo autor da MCE. Propõe-se nesta tese propõe o TSIN 

qualitativo (ql), onde são analisados os conteúdos das questões apresentadas. Se alguma coisa 

vai mal com o educando, com o professor, com a situação estimuladora (ambiente), refletirá 

inevitavelmente no nível de aprendizagem. De posse desses dados, é possível identificar 

sucessos e dificuldades e buscar soluções para melhoria da qualidade do trabalho pedagógico. 
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Essa proposta requer transformação do ensino, da gestão da aula, do cuidado com 

os alunos em dificuldade. Com essa atenção, eles se acham mais à vontade para expor suas 

dúvidas, porque manifestam, verdadeiramente, vontade de aprender. A avaliação é um 

trabalho interpretativo. Não se restringe a refletir a realidade tal como se expressa, mas incita 

à criação de enfoque, perspectivas e à descoberta de relações e significados. Transcende a 

dimensão quantitativa, incentivando um processo de elaboração que se faz pela reflexão 

constante e coletiva da prática educativa. 

 

Tudo quanto precede diz respeito à avaliação formativa ou de processo, na linha da 

Compreensão Existencial, onde nos interessa cada aluno, concreto em seu 

desenvolvimento humano, pessoal e social (PINTO, 1984a, p. 82). 

 

Portanto, a avaliação não deve ser entendida como um meio para que o professor e 

o aluno diagnostiquem as dificuldades e problemas, a fim de que sejam superados e 

solucionados, bem como evidenciar progressos. É necessário que ela seja coerente com os 

objetivos propostos para aquela situação; ser contínua, progressiva e permanente.  

No terceiro capítulo, são abordadas concepções distintas de avaliação. Em razão, 

contudo, do caráter processual desta tese, admitiu-se como embasamento a proposta de 

Michael Scriven, porque defende a avaliação do ensino e aprendizagem com caráter formativo 

e somativo, dispondo ao professor informações sobre os processos de aprendizagem, atitudes 

e aquisições dos discentes.  

 

a) avaliação somativa refere-se ao estudo dos resultados ou efeitos de um programa. 

Através dessa modalidade avaliativa se determina até que ponto foram cumpridos os 

objetivos ou produzidos os efeitos previstos. b) avaliação formativa refere-se ao 

seguimento que se realiza durante o processo de execução de um programa ou 

projeto. Fornece informação acerca do modo de desenvolver-se o referido processo e 

serve basicamente para ajudar a por em andamento um programa ou para melhorar o 

que está sendo posto em prática ou seu funcionamento.(...) Não se deve menosprezar 

a avaliação somativa em benefício da formativa ou vice-versa. Estas duas 

modalidades são complementares. Trata-se, isto sim, de utilizar uma ou outra forma, 

de acordo com o contexto e a situação concreta (AGUILAR e ANDER-EGG, 1994, 

p. 43).  

 

O que se pretende é avaliar o processo e os resultados dessa nova proposta, para 

saber se ela é possuidora de valor e mérito. O valor de uma ação depende do grau de 

necessidade de realizá-la; ou seja, quanto mais necessária, maior seu valor. O mérito diz 

respeito à realização de algo de modo satisfatório, independentemente do seu valor. Uma ação 

é meritória quando faz bem e com eficiência aquilo que se propõe. Pode haver serviços e 

programas meritórios, mas sem valor; mas não pode ocorrer o contrário.  

A descrição do processo de trabalho com a MCE, notadamente com os 

psicomovimentos e a análise dos dados empíricos encontram-se no quarto capítulo. Estes 
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foram organizados respeitando a inter-relação das dimensões CSA com o teste TSIN(ql). A 

metodologia de pesquisa qualitativa utilizada foi o estudo de caso, adequada à investigação 

desse fenômeno, porque não se trata de controle sobre eventos comportamentais, nem de 

identificar repetições e incidências. Detém-se no detalhamento de eventos significativos, de 

caráter operacional, que ocorreram ao longo de um período determinado. 

Os resultados, demonstrados no quinto capítulo, possibilitaram a validação do 

teste TSIN(ql), compreendido como instrumento de avaliação qualitativa, que identifica e 

discrimina aspectos referentes ao agrado, desagrado, nível de utilidade e investimento feito 

pelo aluno. Revela a importância dos aspectos cognitivos, afetivo e motor para a efetivação de 

uma aprendizagem com sentido.  

Com base no exposto foram apresentadas conclusões e sugestões para que essa 

pesquisa seja amplamente divulgada e tenha continuidade, com aprofundamento de estudos 

em outros contextos, visando o fortalecimento dessa tese que defende a educação CSA como 

condição para o conhecimento e inter-relação do EU-COM-OS-OUTROS-E-O-MUNDO, 

com a finalidade de contribuir na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. 
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2 METODOLOGIA DA COMPREENSÃO EXISTENCIAL 

 

A Metodologia da Compreensão Existencial foi criada pelo professor Leonel 

Correia Pinto, Livre Docente da Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal 

do Ceará (UFC), nos anos de 1970. Essa teoria defende, fundamentalmente, a integração e o 

equilíbrio entre as instâncias Conhecimento (C), Sentimento (S) e Ação (A), inerentes ao ser 

humano. Isto se aplica a toda situação e área do saber, notadamente na educacional.  

O estudo e vivência com base nessa metodologia, possibilita o conhecimento, o 

encontro e a inter-relação do EU-OS-OUTROS-E-O-MUNDO, num processo existencial de 

construção de uma sociedade fraterna.  

 

2.1 Histórico e conceito 

 

No final dos anos de 1960, o sistema de ensino brasileiro adotou a tendência 

pedagógica tecnicista, valorizando a instrumentalização, a reestruturação dos currículos e 

conteúdos educacionais. Esse modelo servia aos interesses políticos e econômicos da época, 

em que se consolidava a entrada de empresas e indústrias multinacionais, que necessitavam de 

mão de obra nacional.  

 

A escola apresentava características de trabalho fabril, legitimando a divisão e 

fragmentação do trabalho pedagógico com argumentos baseados nos critérios de 

produtividade, objetividade, neutralidade, racionalidade, eficácia e eficiência 

(MELO, 2009, p. 21). 

 

Nessa época, evidenciou-se o apogeu da concepção ambientalista, notadamente da 

teoria behaviorista, que defendia a aprendizagem por condicionamento, centrada na mudança 

de comportamento. O exercício e atividades repetitivas eram responsáveis pela memorização 

de informações, sem a preocupação de lhe dar sentido ou relacioná-las ao contexto social. Foi 

em contraposição a esse modelo de educação que, em 1970, o professor Leonel Correia Pinto 

apresentou dissertação de mestrado com o título “Agradabilidade e Homeostase Psíquica”, na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), de caráter humanista. Nesse 

mesmo ano, esse trabalho foi publicado nos Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada 

(PINTO; SÁ, 1990, p. 01). 

O marco inicial da divulgação da Metodologia da Compreensão Existencial 

(MCE), na FACED-UFC, ocorreu em 1972, com a criação do Curso de Aperfeiçoamento em 

Psicologia e Pesquisa Educacional (CAPPED). Em 1974, ainda nessa Instituição, foi realizada 
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a I Semana Pedagógica em que defensores das abordagens comportamentalistas, 

construtivistas e da MCE, apresentaram suas concepções, importância e relevância de cada 

uma para a formação docente e para o ensino e aprendizagem.  

Desde esse momento, evidenciou-se o desenvolvimento da citada teoria nessa 

Instituição de ensino superior, com a criação e execução de projetos e cursos, dentre os quais 

merecem destaque: Grupo do Realismo Educacional Integrado –GREI, (1972); introdução da 

disciplina Psicologia da Educação III na FACED/UFC, (1975); Grupo de Estudos de 

Fenomenologia e Filosofias da Existência – PSICO-STUDIO (1975); criação da primeira 

turma de mestrado stricto sensu da FACED/UFC, com ênfase no curso de “Psicologia da 

Aprendizagem Humana”, o Método Gestáltico-Fenomenológico, Avaliação Humanística e 

Pesquisa em Educação (1977); Cursos de Controle de Qualidade de Ensino-Aprendizagem – 

CQEA(1982); Curso de Especialização em Metodologia da Compreensão Existencial; bem 

como atividades de extensão. Vale citar ainda, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado 

defendida em 1984, na Irlanda, pelo professor e padre doutor Brendan Coleman McDonald, 

que elaborou e aplicou a “Escala Natural de Avaliação” no Colégio Redentorista, baseada na 

MCE.  

Assim, a MCE foi se tornando conhecida no ambiente acadêmico e começou a 

provocar reflexões e debates, mormente entre aqueles que valorizavam a importância da 

afetividade para a aprendizagem com sentido e os que defendiam a superação da dicotomia 

entre teoria e prática pedagógica. A teoria sob comentário considera aspectos objetivos e 

subjetivos em toda a socialização e produção humana. Trata a pessoa como um todo, 

constituído de dimensões distintas e interdependentes, a saber, o Conhecimento (C), o 

Sentimento (S) e a Ação (A). O “C” é alusivo ao aspecto cognitivo, à percepção, e está 

vinculado ao sistema nervoso central; “S” refere-se à sensibilidade, à sensação, à emoção e 

encontra-se diretamente ligado ao sistema nervoso autônomo; “A” trata da dimensão prática, 

da manipulação, relacionando-se ao sistema neuromuscular motor. “CSA estão sempre 

implicados, em qualquer momento humano, por simples ou complexo que seja. Tal é a 

substância da consciência e, portanto, da psicologia humana” (PINTO, 1984a, p. 9). 

O cérebro humano é consciente, ou seja, situado num tempo e espaço definidos, e 

é intencional, sempre voltado a respeito de algo, em contínuo movimento entre o mundo 

interior e o exterior, considerando as instâncias CSA. A MCE considera o aqui-agora, 

admitindo a dinâmica entre o passado, o presente e o futuro. A subjetividade é entendida 

como interioridade, constituída também de elementos externos – o outro (sociedade). Por sua 

vez, o que se exterioriza é parte da interioridade, objetivada para que o outro entenda. Com 
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efeito, é possível perceber a relação indissociável do sujeito com o objeto. Ocorre é que, em 

determinadas situações, uma dessas dimensões se sobrepõe a outra. Por esse motivo, pode-se 

afirmar que sujeito e objeto não podem se opor porque são complementares. As objetivações 

contêm subjetividade porque expressam intenção. Karl Popper (1975, p. 44) ensina que “[...] a 

objetividade não existe... a objetividade dos enunciados científicos está no fato de que podem 

ser testados inter-subjetivamente”. Assim, não é possível aceitar a neutralidade da ciência, 

porque ela é feita por seres humanos. 

A MCE admite como fundamentação filosófica a Fenomenologia e o 

Existencialismo e, como psicológica, a Gestalt. Busca o significado profundo das coisas, a 

essência, a visão última; não se restringe aos fatos, à aparência. Preocupa-se com a pessoa em 

seu modo de ser-em-situação, de maneira contextualizada. Exige do sujeito percepção, como 

condição necessária para apreender o mundo, possibilitando a compreensão de si mesmo, em 

inter-relação com os outros e o meio. Esse movimento é contínuo e existencial, porque as 

pessoas estão em constante processo de formação, motivo pelo qual não se concebe 

compreensão plena. 

 

Pelo conhecimento e pelo trabalho, o homem cria um mundo novo e vive esse 

mundo; e vivendo-o, se realiza, ou se re-cria a si próprio com o mundo. Não 

somente a realidade é interpretada (C), como também é vivida (S) e trabalhada (A), 

ensejando vivências novas a uma nova consciência, ou saber. Esta é a dinâmica 

(lógica ou dialética) compreensivo-existencial (PINTO, 1984a, p. 56).  

 

Compreender diz respeito à apreensão do sentido, decorrente do movimento 

dialético entre mente e faculdade; entre intelecto e razão. O intelecto é o primeiro momento, 

imediato, responsável pelo entendimento, intuição, visão ampla do objeto (sem detalhamento 

e aprofundamento). A razão é o segundo momento, mediato, onde se verificam a análise, 

decomposição, reconstrução e apreensão do significado do objeto. Esse processo só é possível 

pelo diálogo, porque a linguagem é responsável pela articulação entre sujeito – objeto – 

sujeito (visto que a consciência é singular: sai e volta para dentro de si), viabilizando a 

mediatização e apreensão do sentido.  
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Figura 1 – Compreensão resultante do movimento dialético entre intelecto e razão 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A linguagem é formada por sinais, definidos por convenção social. Os sujeitos 

fazem uso desse código comum, selecionando termos para se comunicarem e expressarem 

pensamentos e sentimentos, caracterizando encontro de subjetividades e escuta de si no 

momento em que se manifesta.  

 

Ao objetivar meu próprio ser por meio da linguagem, meu próprio ser torna-se 

maciça e continuamente acessível a mim, ao mesmo tempo que se torna assim 

alcançável pelo outro [...] (BERGER e LUCKMAN, 1985, p. 58) 

 

Ela, entretanto, é limitada e nem sempre comporta ou traduz o que se pretendia 

exteriorizar. “Há grande imprecisão entre o uso instrumental e o uso significativo de certas 

objetivações” (BERGER e LUCKMAN, 1985, p. 55). 

Vale salientar que a capacidade de compreender vai se ampliando à medida que 

também se desenvolvem a experiência e a convivência. A experiência pode resultar de uma 

situação sensível (empírica, fenomenológica ou experimental), ou ontológica (vivencial ou 

intelectivo) de modo mediatizado, sem ter participado diretamente do problema. O ser 

humano se reconhece no que faz, no que diz e no que sente. Se isso for negado, ele deixa de 

ser autêntico e se torna alienado do seu contexto existencial, comprometendo a sua identidade. 

Numa sociedade ou grupo social, só ocorrem mudanças reais quando as pessoas conhecem a 

si e são verdadeiras, coerentes. Essa verdade refere-se à experiência vivida, no âmbito espaço 

temporal. Esse é o desafio que a MCE propõe à educação formal.  
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2.2 A Metodologia da Compreensão Existencial e o ensino e aprendizagem 

 

A Metodologia da Compreensão Existencial (MCE) preconiza a ideia de que 

educar é o processo de conhecimento de si mesmo em interação com os outros e o mundo, 

numa contínua busca de humanização e formação da pessoa em totalidade, ou seja, 

considerando o equilíbrio das dimensões CSA. Considera o ser situado num tempo e espaço 

definidos, responsável pela permanente recriação do mundo. Aprender consiste na apreensão, 

construção, alteração e socialização de saberes, articulando o novo ao que está em curso, 

compreendendo os muitos significados a partir das vivências, extraindo dos conceitos gerais 

os específicos, que nortearão a sua existência. 

 

O conhecer pessoal, em cada sujeito, em cada EU, é sempre abstraído (abs+ trahere), 

ou seja, ao pé da letra, re-tirado do contato com o concreto de fora (objetivo), da 

ação no mundo exterior; ou abstraído do concreto de dentro, da sensibilidade do 

espaço que é o corpo próprio – que também se diz afeto (affectus vem de ad + 

facere), ou seja, o estar junto das coisas. A intencionalidade da consciência é, pois, 

sempre ato cognoscitivo, isto é, com a faculdade de conhecer (PINTO, 1989, p. 05). 

 

A educação ocorre em todos os lugares onde se estabeleçam relações de troca de 

ensino e aprendizagem. Nas instituições de ensino, o saber é constituído e transmitido 

sisitematizadamente, estabelecendo finalidades, objetivos, práticas organizadas e articuladas 

com elementos de ordem biológica, psicológica, econômica e politica no contexto social e 

individual. É possível identificar em cada uma delas o tipo de pessoa que intenta formar e que 

sociedade se pretende ajudar a estabelecer, de modo articulado com as demais instâncias 

sociais. Portanto, o processo educacional não é neutro; ele é imbuído de intencionalidade. 

 

O mundo, o objectual é suposto e requerido pela intencionalidade como tal, de vez 

que a faculdade de conhecer, sentir e agir exige sempre algo objectual, 

transcendental, voltado para as coisas, para o mundo, para a situação. É possível, 

pois conhecer o mundo (algo dele) a priori, de imediato; vivenciar o mundo, a 

situação (algo dela) aqui/agora; e ‘trabalhar’ o mundo, transformar o percebido, com 

vistas ao desenvolvimento, ao futuro (PINTO, 1989, p. 05). 

 

A MCE aceita completamente a subjetividade; ela intenta ao conhecimento 

profundo do próprio ser, em contínua formação. Nessa perspectiva, o educando é tratado 

como sujeito e não como objeto, porque ele não pode ser explicado, mas compreendido em 

totalidade, desde sua vivência, constituída pelas dimensões racional, afetiva e motora, situadas 

num tempo e espaço definidos. A educação ocorre em espiral, de maneira integrada. O 

fundamental é considerar cada pessoa como única, em contraposição à busca da 

homogeneidade. O trabalho educativo deve considerar os conhecimentos prévios dos 
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educandos, seus anseios, necessidades, dificuldades e experiências, valorizando mais o 

processo e evolução dos aprendizes, do que o produto.  

Contrário a esse pensamento, a proposta behaviorista não se preocupa com as 

mudanças no decorrer do processo, observa o desempenho, o resultado, valorizando os que 

obtêm êxito, desmotivando os que têm dificuldades de aprender. Desenvolve e utiliza técnicas 

que viabilizam a memorização de conteúdos de modo fragmentado (estudo de partes isoladas 

para se atingir o todo, dissociados do contexto social) e menospreza os anseios e necessidades 

individuais dos educandos. Alienado da sua condição de sujeito, o aluno tende a não se 

manifestar e aceitar o que lhe é imposto, buscando atingir padrões preestabelecidos, como se 

todos tivessem igual condição e capacidade de aprender.  

No Humanismo, o centro é a pessoa. Assim, defende a necessidade de um 

ambiente prazeroso e motivador para que o aluno se ache à vontade para dialogar e participar 

ativamente dos estudos e atividades propostas. Compreende que o ensino- aprendizagem é 

muito complexo, porque envolve uma série de fatores intervenientes, dentre eles: estrutura 

física, material didático, equipamentos, recursos humanos (equipe técnica, docentes, 

gestores), projeto pedagógico etc. A relação fundamental na educação formal, contudo, é 

entre professor e aluno; porque pode não haver prédio ou livros, mas é imprescindível que 

haja pessoas que socializem conhecimentos de maneira sistematizada. Portanto, a formação e 

a atuação do educador são aspectos muito importantes a serem analisados. 

Para a MCE, o professor deve assumir postura de orientador que respeita o outro, 

acolhendo pensamentos e opiniões convergentes e divergentes, compreendendo que eles 

promovem o desenvolvimento da percepção, da criatividade, do senso crítico, e enriquecem o 

aprendizado. É preciso, contudo, ter bem claros os objetivos e finalidades educacionais 

propostos, para que não perca a essência do processo. Educador e educandos precisam estar 

atentos ao objeto de estudo e estabelecer uma comunicação interpessoal, ou seja, manter uma 

Interação Mútua e Simultânea (IMS). Esse é o pressuposto básico de uma aula imbuída de 

sentido, com o encontro entre quem quer ensinar e quem quer aprender.  

Para que a IMS ocorra, é necessário que haja motivação por parte dos sujeitos, 

visando a atingir, juntos, os objetivos propostos. Nessa dinâmica, estão envolvidas, também, a 

linguagem e a percepção. Não há comunicação sem símbolos. A linguagem possibilita a 

relação com o outro, como coexistência, compartilhando códigos e estrutura de valores. Ela 

não é uma cópia do real, mas antes uma organização dele. O real é aquilo que as pessoas 

tornam significativo, mediante o processo linguístico. “A vida humana não é apenas vida 

(física) mas existência, ou seja, comporta um sentido. E este sentido são as palavras que nos 
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dão” (DUARTE JUNIOR, 1988, p. 21). Assim, os limites da linguagem denotam a dimensão 

do mundo de cada pessoa. Portanto, quanto mais fluente for o indivíduo, maior sua percepção 

e capacidade de se comunicar, discriminando o essencial do acessório.  

A percepção humana se refina e se sedimenta mediante a linguagem, ensejando 

conhecimentos. A percepção é a interpretação que o cérebro faz dos estímulos recebidos pelos 

órgãos dos sentidos, que captam o mundo físico e humano (relações interpessoal e social). A 

sensação é captada pelos receptores sensoriais, a saber: 1. Visuais ou luminosos; 2. Acústicos 

ou auditivos; 3. Olfativos; 4. Gustativos; 5. Táteis –térmicos ou de pressão; 6. Cenestésicos ou 

viscerais; 7. Cinestésicos ou do movimento (receptor: articulações do esqueleto e 

extremidades neuromusculares); 8. Estáticos ou do equilíbrio (receptor: labirinto e cerebelo). 

É possível fazer uma analogia entre a sensação e a fotografia; e entre a percepção e a pintura: 

a primeira retrata o objeto como está no ambiente; a segunda diz respeito a como o artista vê a 

imagem. Portanto, os órgãos dos sentidos recebem; a mente percebe. 

A aprendizagem não é exclusiva dos seres humanos, pois os animais também 

exprimem essa capacidade, mas têm percepção reflexa, intuitiva. O único capaz de perceber-

se percebedor é o ser humano. Quanto mais se desenvolve a percepção, maior capacidade a 

pessoa expressa de extrair informações do ambiente. Ela não é um ato mecânico: depende da 

experiência que o sujeito tem de si mesmo, combinada ao conhecimento que ele tem do 

objeto, no contexto onde é percebido. A diferença especificamente humana é capacidade de 

percepção do campo total (influência entre elementos em determinado contexto), no dar-se 

conta (reflexão e consciência da relação entre sujeito e objeto) e na intencionalidade 

(propósitos a serem atingidos). 

 

O animal se adapta a seu meio ambiente [...]. Mas o homem não. Não se adapta 

simplesmente a um meio, e sim procura transformá-lo, modifica-lo, construí-lo. Faz 

com que o meio se adapte a ele. O homem constrói o mundo. Imprime um sentido às 

suas ações. Visa o futuro, planeja, pensa e então age, construindo o que imaginou. 

Este é o mundo humano: um mundo que suplanta a simples dimensão física, que 

existe também enquanto possibilidade, que existe como um vir-a-ser (DUARTE 

JUNIOR, 1988, p. 19). 

 

As pessoas aprendem de maneira específica porque têm maior motivação, sabem 

controlar emoções, são mais observadoras, utilizam símbolos (que possibilitam o 

desenvolvimento do raciocínio) e constroem sistemas lógicos. O ser humano é uma 

consciência no mundo e ambos estão em constante mudança. Assim, o cérebro pode captar o 

mesmo fenômeno de formas diversas. O comportamento não é determinado pelo campo 

físico, concreto, externo ao sujeito; mas é determinado pelo campo fenomenal (fenômeno tal 

como se mostra para mim), pelo que o sujeito percebe.  
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A teoria precursora no estudo da percepção denomina-se Gestalt. De origem 

alemã, defende a Psicologia da forma, da totalidade, da interação do cérebro com o mundo 

exterior. Diferentemente do Behaviorismo, se propõe estudar as partes como conjuntos que só 

detêm sentido se relacionadas ao todo. Assim, define conceitos de figura e fundo, onde o 

primeiro termo se refere ao essencial, à qualidade dos elementos. O segundo reporta-se ao 

contexto em que a figura está inserida. Além da quantidade, é preciso considerar a disposição 

de cada elemento e sua qualidade dinâmica. Apenas um cabe no foco da atenção e se torna 

evidente no campo perceptual, limitado. O fundo pode interferir e alterar a figura, enganando 

os sentidos e, consequentemente, a percepção. A esse fenômeno denomina-se ilusão. Ela se 

origina do “ser-no-mundo”, da consciência. Sem a possibilidade da ilusão, o homem não vê 

nem aprende. Diferentemente do um erro, ela pode ser retificada mediante evocação do que se 

sabe; o erro consiste na falta de conhecimento para fazer a correção.  

Daí a necessidade de se trabalhar a redução fenomenológica (ou eidética), que diz 

respeito ao esforço para se deter no essencial, no objetivo maior, livre de alterantes 

(imediato). A percepção é um fenômeno inato, que ocorre na mente e pode ser aperfeiçoado. 

Toda percepção leva à aprendizagem, mas nem toda aprendizagem conduz à percepção 

(conhecimentos prévios, tabus, preconceitos, podem interferir). A inter-relação de percepção, 

aprendizagem e pensamento ocorre assim: os estímulos captam o objeto e a mente o 

transforma em aprendizagem, afetando a maneira de pensar; este, por sua vez, modifica a 

aprendizagem e amplia a capacidade de perceber. Esquematicamente: percepção (precede) 

aprendizagem (afeta) pensamento; pensamento (modifica) aprendizagem (influencia) 

percepção.  

 

Figura 2 – Relação entre percepção, aprendizagem e pensamento 

 

Percepção

• precede Aprendizagem

• a feta Pensamento

• modifica

 Influencia 

Fonte: Elaboração própria 
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A percepção de pessoa é distinta porque se trata de percebedor-que-percebe-

percebedor, com encontros e desencontros de sujeitos. É uma relação de mediata, com 

alterantes e inúmeras ilusões, que podem ser reduzidos com diálogos e interação. Faz-se 

necessário ressaltar que, nesse encontro, há afinidades e resistências afetivas (empatia, 

antipatia, emoções, interesses, tabus, preconceitos) e a análise dessas forças é condição 

necessária para aproximação da essência do processo educativo. 

  

O percebedor sabe, porque intui e porque vê que o outro não é um objeto dócil; que 

ele tem iguais tendências a ver, julgar e impor; e que o processo perceptual habitual 

é insuficiente. Torna-se indispensável o diálogo (grifo do autor) (PINTO, 1990, p 

27).  

 

É preciso reforçar a ideia de que a percepção é dinâmica, flexível e falível e, por 

esse motivo, se opõe a padrões estereotipados, ao estabelecimento de rótulos, à visão estática 

e fragmentada (como se uma cena da vida fosse recortada e congelada). O todo é maior do 

que a soma das partes e o ser humano é mutável: tanto se modificam o percebedor, quanto o 

percebido e a situação em que se encontram.  

Outro conceito trabalhado pela Gestalt é o insight, entendido como descoberta 

súbita acompanhada de surpresa. É o momento em que uma pessoa, pelo movimento (ação), 

percebe e passa a ver algo novo associado com os conhecimentos guardados na memória. Para 

essa teoria a memória consiste na reativação de conhecimentos passados, adquiridos, retidos e 

evocados pela experiência presente. Resulta das seguintes fases: reconhecimento, retenção, 

evocação e reprodução. O reconhecimento refere-se à percepção e contato com o objeto; a 

retenção diz respeito ao reconhecimento e armazenamento da informação na mente; a 

evocação consiste em chamar à tona a imagem do material concreto; e a reprodução exige o 

uso do sistema motor para reutilização das informações.  

Este sistema demonstra a relação entre memória e percepção, sendo que a função 

da primeira é reter conhecimentos, enquanto a segunda é responsável pela criação. Pessoas 

com elevado potencial criativo são predominantemente senso-perceptivas. Quanto maior a 

capacidade de perceber, mais facilidade de se adaptar às mudanças, gerar maneiras para 

superar as dificuldades e solucionar problemas. Por criatividade entenda-se a articulação de 

várias aptidões na elaboração e produção, dentre as quais: flexibilidade operatória, 

sensibilidade e atenção aos detalhes do problema sob foco, de maneira diversa da usual 

(processo); fluência, variedade e originalidade de ideias (produto). Constitui-se de três etapas 

distintas e integradas, a saber: 1 Início do processo (suposição e estudo das possibilidades); 2 

Realização de experiências no desconhecido (combinando e redescobrindo); e 3 Produto 
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(corporificação numa invenção). Portanto, o que caracteriza a criatividade é a utilidade, o para 

quê.  

O processo de ensino e aprendizagem só ocorre efetivamente se for considerado o 

desenvolvimento da percepção, da reflexão, da criatividade e do senso crítico, propiciando a 

professores e alunos pensar, sentir e agir como sujeitos, participando efetivamente do trabalho 

pedagógico. O ato de aprender constitui-se como uma relação mútua e permanente do 

indivíduo com o meio social e os conhecimentos sistematizados, armazenando e produzindo 

mais saberes. Precisa ser imbuído de sentido, situado num tempo e espaço definidos, onde o 

passado está presente, na medida em que tem significado. O passado é constituído de 

experiências, aprendizagens, tabus, crenças etc. O presente é onde se evidencia o encontro do 

passado e do futuro e momento privilegiado da percepção. O futuro caracteriza-se por 

expectativas, sonhos, projetos, metas, aspirações.  

 

A metodologia, portanto, como foi abordada apresenta as ideias e os instrumentos 

necessários para o processo de uma educação reflexiva, compreensiva e sã e nunca 

de uma educação repressora. Assim, a Compreensão-CSA é vista como o Caminho 

do Centro (grifo do autor) na formação de cidadãos equilibrados e felizes (PINTO, 

1991a, p. 31).  

 

A importância e a relevância da MCE consiste em fazer algo no aqui-agora, 

respeitando a pessoa como um ser integral, dotado de capacidade de conhecer (C), sentir (S) e 

agir (A). Esse método propõe a socialização de saberes e estimulação do potencial inovador, 

com procedência na articulação entre o conteúdo (o que), a forma (como) e a intenção (para 

que). Por esse motivo, denuncia a prática sem conhecimento (que leva ao ativismo); se opõe 

ao treino mecânico e à repetição; compreende que cada ser é único e livre para fazer 

descobertas (insights); defende a percepção como condição indispensável para a 

aprendizagem.  

 

O indivíduo que cresce em situações significativas ou integradas (do tipo CSA: 

conhecer, sentir e agir), é satisfeito e verdadeiro. É criativo, porque é si mesmo e, 

sendo si mesmo, está em condições de ajudar genuinamente o próximo, no âmbito 

de sua profissão. Por isto, toda atividade sem sentido para o aluno é proscrita; mas o 

aluno terá de revelar frequentemente sua experiência e sua compreensão, ou seja: 

como vai integrando o que faz (A), o que sente (S) e o que conhece (C). (PINTO, 

1984a, p. 35).  

 

A articulação das instâncias CSA – distintas e indissociáveis - promove o 

conhecimento e inter-relação do EU-OS-OUTROS-E-O-MUNDO. “É somente a partir das 

vivências, do sentimento das situações, que o pensamento racional pode se dar” (PINTO, 

1984b, p. 33). As pessoas e o ambiente são respeitados e valorizados. O trabalho adquire 

sentido e as regras disciplinares perdem a importância, porque os indivíduos se encontram 
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motivados. Isso eleva o nível de satisfação dos envolvidos e, consequentemente, o de 

aprendizagem. Cabe, fundamentalmente, ao professor, como orientador do processo 

educacional, buscar o próprio equilíbrio CSA e também dos alunos, para que ocorra uma 

aprendizagem autêntica. Desde o momento em que se tem consciência do EU - sendo você 

mesmo – a pessoa é capaz de se ultrapassar e ampliar saberes.  

Além da unidade CSA, a MCE enfatiza o DAR-SE CONTA (DSC), que diz 

respeito à intencionalidade da consciência, ou seja, a consciência em ação direcionada a um 

objeto ou a algo significativo. A ênfase recai no “como” e assim, o professor deve motivar o 

aluno com perguntas e situações estimuladoras conforme estas: “como você se sente?”; “de 

que você se dá conta agora?” Há uma busca inicial para dentro de si mesmo para racionalizar 

essas informações e poder agir.  

 

DSC inclui conhecer originariamente algo, sentir primariamente algo e, juntamente 

com isso, ser capaz de alguma ação transformadora esse algo. Porque me dou conta, 

sou capaz de modificar a realidade (PINTO, 1984a, p. 46).  

 

Para que isso se realize, o professor precisa fazer uso da Interação Mútua e 

Simultânea (IMS), ampliando a percepção entre ele e o aluno, aprimorando a comunicação 

interpessoal. Com efeito, ambos vão aprofundando conhecimentos. Uma sala de aula com 

excesso de estudantes, porém, dificultará e poderá inviabilizar essa relação. O ambiente 

(situação estimuladora) também deve ser adequado, tanto no que se refere aos aspectos 

físicos, como materiais. Vale ressaltar que o desinteresse e o baixo nível de aprendizagem não 

decorrem somente de fatores em sala de aula, mas também de situações existenciais. Além 

disso, o educador precisa rever sempre sua atuação, reconhecendo suas limitações e 

possibilidades de melhoria pessoal e profissional. É preciso ter sensibilidade para identificar e 

compreender essas questões, a fim de buscar a superação dos problemas.  

Para a MCE o docente deve ajudar a promover a identidade e fortalecer a 

cooperação entre os envolvidos na atividade pedagógica; promover a socialização e produção 

(individual e coletiva) de conhecimentos, normas e conceitos; relacionar o saber sistematizado 

às vivências do educando; estabelecer objetivos claros e preparar aulas com a devida 

continuidade (relacionando o que foi estudado com o que será apresentado); propiciar 

momentos de desenvolvimento da sensibilidade, criatividade e senso crítico; elaborar tarefas 

que exijam o desenvolvimento do raciocínio, reflexão e associação; incentivar a 

aprendizagem autônoma, a livre iniciativa e a curiosidade intelectual; respeitar o tempo de 

aprendizagem de cada um; realizar contínua avaliação do processo de ensino e aprendizagem.  
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Do professor [...]se exige que tenha consciência crítica e reflexiva acerca da 

realidade, que seja capaz de compreender a importância e estabelecer relação entre 

os diferentes tipos de conhecimento: humano, técnico, científico, pedagógico, social, 

político e econômico. Para tanto, precisa desenvolver competências, entre elas as 

referentes à compreensão dos alunos, empatia, clareza de comunicação, 

conhecimento e domínio científico e tecnológico, criatividade e consciência crítica 

de sua cultura de origem (PEREIRA e MELO, 2010, p. 58). 

 

Faz-se necessário que o professor esteja continuamente avaliando seu trabalho, o 

processo de ensino e aprendizagem e o progresso dos alunos. Assim, terá condições de coletar 

dados para saber se os objetivos educacionais estabelecidos estão sendo atingidos, identificar 

aspectos positivos e negativos, bem como buscar solução para os problemas. Os instrumentos 

utilizados para avaliação devem ser elaborados considerando aspectos tais como: 

compreensão dos assuntos estudados, raciocínio, argumentação lógica e criatividade. É 

preciso que o educando tenha tranquilidade para realizar essas atividades a fim de não ser alvo 

de interferência de alterantes da percepção, impedindo de expor o que aprendeu.  

 

2.2.1 Teste TSIN e os Psicomovimentos 

 

A MCE possui instrumento de operacionalização (TSIN) e método 

(Psicomovimentos) integrados ao CSA, visando à melhoria da qualidade do ensino e 

aprendizagem, em particular, dirigido a uma educação compreensiva. Nessa perspectiva eles 

intentam identificar sucessos e dificuldades, ajudar os alunos a superarem problemas, para 

adquirirem conhecimento intelectual, se sentirem satisfeitos e produtivos.  

 

2.2.1.1 Teste TSIN 

 

O TSIN é um instrumento de avaliação permanente, contínua e processual, que 

investiga o envolvimento e aprendizagem dos alunos, onde: T significa Tensão negativa, 

desagrado, desgosto, insatisfação; S é Situação estimuladora, satisfação, agrado em face da 

situação, resposta positiva; I refere-se à Investimento, trabalho, participação; e N diz respeito 

ao Nível de utilidade ou de Aprendizagem intencionada.  

A relação entre o TSIN e CSA ocorre assim: 
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Figura 3 – Modelo TSIN e as dimensões CSA 

 

 

     T ( - )                      N (C) 

 (S)  

     S (+)                        I  (A) 

Legenda: 

- setas: (implica, supõe) 

-                        (resulta em...) 

-                        (é para) 

Fonte: Pinto, 1984b, p. 72. 

 

A Tensão (T) e a Situação estimuladora (S) encontram-se no âmbito da 

afetividade; o Investimento (I) relaciona-se com a Ação (A) e o Nível de utilidade (N) à 

dimensão cognitiva (C). As setas revelam que T e S estão implicados, ou seja, se a pessoa tem 

tensão baixa, seu nível de satisfação é maior; e vice-versa. Tensão elevada altera a percepção 

e dificulta a realização de atividades. O ideal é que ela seja baixa para que mantenha o 

aprendiz alerta, motivado.  

 

Quando as situações são complexas, tensas ou ameaçadoras, e o sujeito não encontra 

solução imediata, é aqui que se geram dificuldades: ou cognitivas, ou 

comportamentais, através das emoções, que são alterações do sensível (PINTO, 

1993, p. 29).  

 

A Situação estimuladora resulta das condições intrínsecas e extrínsecas ao sujeito, 

ou seja, o bem-estar consigo mesmo, com os outros e o meio (aspectos físicos onde as aulas 

acontecem, por exemplo). Eles estão diretamente ligados ao I, porque, se a pessoa indivíduo 

está satisfeita, produz; caso contrário, sua ação é tolhida. Vale mencionar que nem sempre o 

que fala está efetivamente participando; o calado pode estar mais concentrado, estabelecendo 

relações mentais. O I resulta em aprendizado significativo: quem lê, busca, cria e aprende. 

Portanto, o professor ao perceber a pouca participação do aluno, deve ativar a relação T-S. O 

N refere-se à aprendizagem com sentido, em que o aluno vê utilidade no que faz e, 

consequentemente, enseja satisfação e tensão baixa.  

 

O modelo TSIN representa, afinal de contas, a motivação (T-S) necessária ao 

aprendizado vivo, a participação indispensável ou atividade do aprendiz (I), da qual 

resulta o aprendizado (N) em algum nível – memória, raciocínio, solução de 

problemas – consoante a ênfase posta durante a prática docente (PINTO, 1991b, p. 

32).  
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O teste TSIN é situacional, ou seja, capta informações referentes a um momento 

específico. As perguntas são expressas no formato do diálogo entre professor e aluno. Elas 

têm caráter subjetivo e buscam fundamentalmente obter informações referentes aos 

sentimentos e às intenções. O educando preenche a ficha com questões objetivas, numa escala 

de 1 a 9, assinalando o valor correspondente à autoavaliação, em ordem crescente de 

importância. Segue o modelo.  

 

(T) O esforço que você tem feito, é desagradável no grau... 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

(S) O grau de satisfação geral nesta disciplina é... 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

(I) Você participou ativamente das atividades em sala, perguntou, 

fez atividades, pesquisou...  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

(N) Você vê utilidade prática no que lhe está sendo ensinado no grau... 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 

De posse dos resultados, o professor calcula as relações denominadas tensionais 

de cada aluno, dividindo cada um dos escores das questões referentes alusivas a S, I e N por 

T. Se o quociente for inferior a dois, há equilíbrio instável ou estável bloqueado. Se for de 

dois a três, o equilíbrio é quase estável ou estável dinâmico. Se for acima de três, o equilíbrio 

é dinâmico protensivo; “[...] o aluno tem muita energia, é auto motivado” (PINTO, 1984b, p. 

79). As duas primeiras situações exigem trabalho de recuperação pedagógica e busca de 

solução para os problemas. T pode ser reduzida por estimulação, incentivos do meio ou por 

qualquer atividade equilibradora proposta pelo professor. 

 

2.2.1.2 Variação do modelo TSIN: TSIN(ql) 

 

Propõe-se neste experimento acadêmico novo modelo de avaliação baseada no 

padrão TSIN apresentado, enfatizando o aspecto qualitativo: TSIN(ql). Essa variação permite 

que seja realizada avaliação do aluno, do professor e do processo de ensino e aprendizagem, 

com o mesmo instrumento.  

As informações são coletadas pelo professor no decorrer do trabalho pedagógico 

em sala de aula, com registro dos diálogos, participação e realização de atividades pelos 

educandos. Há um feedback contínuo e permanente, viabilizando a busca de soluções para os 

problemas que surgem. No final do processo, cada aluno responde, por escrito, questões 

alusivas às dimensões CSA e ao teste TSIN, a saber:  
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1. Do que você mais gostou nessa disciplina?(S) 

2. Do que você menos gostou? (T) 

3. O que você aprendeu? (I/N) 

A primeira pergunta refere-se a tudo o que causou satisfação. A segunda diz 

respeito ao desagrado, à insatisfação. Ambas as questões encontram-se no âmbito da 

sensibilidade (S). A terceira indagação versa sobre o investimento e o nível de utilidade do 

que foi aprendido, respectivamente, associada ao aspecto motor (A) e ao racional (C). Ao ler 

as respostas desse teste, é possível observar a coerência ou não das respostas oferecidas. Se 

um aluno elenca uma série de motivos que o deixaram satisfeito durante as aulas; não 

manifestou descontentamento e não se sentiu motivado a aprofundar conhecimentos e não 

revelou aprendizado, há algo errado que precisa ser esclarecido. Cabe ao educador sinalizar 

no trabalho escrito essa contradição e conversar com ele para compreender o que de fato 

ocorreu.  

É importante que a análise das respostas seja feita individualmente, permitindo ao 

educador, ver, detalhadamente, o que provocou prazer e desprazer; os aspectos positivos e 

negativos vivenciados; o que efetivamente foi aprendido; o sentido e a utilidade desse 

conhecimento para a vida. Além disso, é possível tabular os dados de cada pergunta, para se 

obter uma visão geral das manifestações CSA do grupo. Assim, é possível avaliar o trabalho 

do professor, o desempenho do aluno e o processo de ensino e aprendizagem.  

O TSIN (original e sua variação) encontra sentido se aliado aos psicomovimentos. 

O educador que adota esse método proposto pela MCE permite e ajuda o aluno a se expressar, 

ser autêntico, autônomo, satisfeito, cooperativo, criativo e produtivo.  

 

2.2.1.3 Psicomovimentos 

 

A mente está sempre ligada a um modo psicológico, ou seja, há relação direta e 

recíproca entre o processo de ensino e aprendizagem e o sentimento de satisfação/insatisfação, 

como foi expresso no teste TSIN. A MCE propõe os psicomovimentos, que se caracterizam 

como exercícios para equilibrar os sentimentos de agrado e desagrado e, assim, dar condições 

para a pessoa se achar motivada, melhorando a capacidade de aprender e promovendo o bem-

estar.  

 

Se os alunos fizerem estes movimentos [...], sua consciência se ampliará e seu 

conhecimento dos fenômenos e sua ação no mundo serão mais poderosos e 

integrados. Entenda-se que estes não são movimentos mecânicos ou meramente 
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físicos, mas psicomovimentos, movimentos da mente, aberturas da consciência: são 

intenções reais sobre a situação em que se move o sujeito (PINTO, 1984a, p. 43).  

 

Os psicomovimentos contidos no método compreensivo-existencial são os 

seguintes: 1. Ativar a experiência prévia (EXP); 2. Exercer o dar-se conta (DSC); 3. Ir às 

coisas mesmas (COI); 4. Variar sistematicamente (VAR); 5. Retomar e fazer retomar as 

representações (RET); 6. Visar a integração do conhecer, sentir e agir (CSA); 7. Positivar o 

difícil (POS); 8. Projetar-se e analisar a linguagem (LIN); 9. Trabalhar o aqui-agora com 

ênfase no “como” e “para quê” (CPQ); 10. Repousar e deixar fruir (FRU). Faz-se necessário 

mencionar que a numeração não indica sequência na utilização desse método. Esses 

movimentos são distintos e interdependentes.  

1 Ativar a Experiência Prévia (EXP) diz respeito a reaver as vivências do sujeito; 

“[...] é sempre uma síntese do que se conhece, do que se fez, sentiu e viveu ao modo de cada 

um” (PINTO, 1993, p. 30). EXP é importante porque o aluno percebe que seus saberes foram 

valorizados, ao mesmo tempo em que o prepara para novas aprendizagens, articulando o novo 

com já existente. O professor pode ativar EXP de várias maneiras: com perguntas, jogos, 

textos reflexivos etc.  

2 O Dar-se Conta (DSC) consiste em reflexão para resolver conflitos afetivos. O 

sentir vem antes do racional. Antes de entender um texto, ele causa prazer ou tédio; agradável 

ou desagradável. Assim, a primeira pergunta que o educador deveria fazer ao aluno diante de 

uma nova leitura seria: “Você gostou do texto?” - antes de lançar as perguntas de cunho 

interpretativo. Se a pessoa não se dá conta do seu mundo interior, como pode estabelecer 

relação com o exterior? 

3 Ir às Coisas Mesmas (COI) é o movimento para discriminar o essencial do 

acessório, “[...] ‘reduzir’, por entre parênteses, fazer de conta que isto ou aquilo não existe, 

nesta situação” (PINTO, 1993, p. 32). É o esforço para se desvencilhar de preconceitos e 

tabus que impedem de ver o outro em essência. Na fenomenologia, essa capacidade é 

denominada de redução eidética. Há situações em que não se evidencia COI; por exemplo: 

quando o aluno traz problemas de outro ambiente para a sala de aula e trata o professor com 

agressividade; estabelecer objetivos e se concentrar no que está fazendo, identificando o que é 

fundamental para aquele momento.  

4 Variar Sistematicamente (VAR), sem perder a essência, para que a mente faça 

reorganizações e se mantenha alerta e motivada. Repetir mecanicamente a mesma coisa não 

acrescenta nada de novo. As tentativas diferentes de solucionar problema ampliam a 
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capacidade de compreensão. No processo de ensino e aprendizagem. VAR exige criatividade 

e imaginação do educador e do educando.  

 

Um método que exercita tanto a mente discente, como a docente, deve ser 

interessante para ambas as partes. Assim é que aprendemos uns com os outros 

(PINTO, 1993, p. 27). 

 

5 Retomar e fazer retomar as representações (RET) consiste em detalhar o que foi 

manifestado, para preencher a intuição. No processo de ensino e aprendizagem, diante do erro 

do aluno, a melhor maneira do educador se dirigir a ele é: “como chegou a esta resposta?” 

Assim terá um feedback lógico e psicológico. Quando o discente diz “Gostei muito da sua 

aula!”, o professor solicita: “Você pode especificar me dizendo alguma coisa de que gostou?”. 

Se a resposta for “Gostei porque saí mais cedo”, fica esclarecido que ele não captou a 

essência; “[...] somente especificando é que se revelará o sentido essencial” (PINTO, 1984a, 

p. 55). 

6 Integração e articulação entre o Conhecer, o Sentir e o Agir (CSA) implicam 

valorizar cada uma dessas dimensões, de modo integrado, sabendo que na situação aqui-agora 

uma delas fique mais em evidência do que as outras. Num ambiente em que se tende a 

fragmentar essas dimensões, há perda da identidade própria e a relação com o outro fica 

prejudicada. O menosprezo de qualquer uma delas provoca desequilíbrio existencial. Assim, 

há pessoas que no “ir-sendo” vivencial racionalizam demais, ou se emocionam de maneira 

exagerada, ou agem por impulso. Quando CSA são considerados, promovem sensação de 

bem-estar. Mesmo nos momentos de tristeza, a pessoa é capaz de racionalizar e agir. Então 

elas se relacionam melhor consigo mesmas, com os outros e o mundo, aprendem com maior 

facilidade, tornam-se mais produtivas; e isso se traduz em felicidade.  

7 O Psicomovimento de Positivar o Difícil (POS) refere-se ao enfrentamento dos 

desafios e superação das dificuldades. Trabalha a capacidade de perceber que os seres 

humanos têm potencialidades e limitações; que a vida tem momentos de alegria e tristeza e 

que essas situações enriquecem a vida.  

8 A Análise da Linguagem (LIN) provoca a manifestação de insights porque ela 

revela o ser. Busca compreender o sentido dado às palavras e alerta para a importância da 

fluência verbal: quanto maior o domínio dos vocábulos e expressões, melhor a comunicação. 

Se o professor explica mais de uma vez um assunto, faz-se necessário que ele utilize 

vocábulos diferentes, porque, se repetir o mesmo texto, o aluno permanecerá sem entender.  

9 A ênfase no Como e Para Quê (CPQ) está diretamente ligada às dimensões I e N 

do teste TSIN. “Como vou realizar tal atividade?” “De que vou precisar?” “Para que vou fazer 
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isso?” São indagações que remetem ao sentido e utilidade do trabalho. Quando se tem clareza 

desses propósitos, o envolvimento na atividade é maior. Isso é fundamental para que se evite 

cair no ativismo, que resulta na prática desvinculada de significação ou condicionada. “Na 

prática educacional, se uma noção que se ensina não é útil nem satisfaz o aluno, não é 

aprendida. Não adianta dizer que será útil mais tarde, pois, o aprendido na sua essência faz 

sentido e, por isso, é útil e satisfaz aqui-agora. (PINTO, 1984a, p. 59) 

10 O movimento de fruir (FRU) (e não fluir, com sentido de escoar) refere-se à 

necessidade de regozijar, de se encantar diante do trabalho concluído. O sentimento é de que 

valeu a pena o esforço. Na correria do dia a dia, muitas pessoas menosprezam essa sensação 

de felicidade decorrente da conquista. Essa energia é muito importante para motivar a pessoa 

a continuar enfrentando desafios.  

Os psicomovimentos são distintos e interdependentes. A utilização de todos, 

porém, num mesmo processo, não é possível. Há evidente articulação entre eles e, 

dependendo da situação, um pode se sobressair mais do que outro. O trabalho com eles é 

situacional, ou seja, depende da necessidade do momento. Não é possível antever ou 

programar sua aplicação. Por isso o educador precisa conhecê-los e incorporá-los, porque não 

são passíveis de planejamento.  

 

O fenômeno humano ocorre sempre em situação. Não importa que nome se lhe dê – 

encontro, presença, diálogo, participação – a situação existencial é feita de rostos, de 

subjetividade, de consciência-no-mundo-com-os-outros. A preposição em indica 

espaço, tempo e modo (PINTO, 1991b, p. 31).  

 

Visando a facilitar, no entanto, a compreensão e prática do Método, Pinto (1993, 

p. 27) organizou os psicomovimentos ao trabalho pedagógico em sala de aula, da seguinte 

maneira: a) para iniciar o processo e ATIVAR a experiência prévia – EXP e DSC; b) 

TRABALHAR o tema e os conteúdos – COI, VAR e RET; c) REELABORAR a experiência 

prévia, estabelecendo relação com o novo (e não somente reter e memorizar sem sentido) – 

CSA, POS, LIN e CPQ; d) FRUIR – repousar em si e sentir a sensação de etapa concluída.  

Esses psicomovimentos foram utilizados no estudo em questão para viabilizar o 

aprendizado dos alunos, em integração com a aplicação do teste TSIN(ql). A teoria escolhida 

para avaliar esse trabalho foi a criada por Michael Scriven, notadamente porque considera o 

processo e o resultado do trabalho pedagógico. Esse assunto será abordado no próximo 

capítulo.  
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3 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

A avaliação educacional é uma atividade interpretativa, contínua e permanente, 

que visa a identificar avanços e dificuldades, para reorientar e melhorar a qualidade do 

trabalho pedagógico. Transcende, pois, a dimensão quantitativa. Ela resulta na elaboração de 

pressupostos teóricos, perspectivas e descoberta de relações e significados, do contexto em 

que está inserida. Caracteriza-se como instrumento e meio para identificar progressos e 

resolver problemas.  

 

3.1 Teorias e conceitos 

 

O conceito de avaliação educacional não é estático, é determinado pelas 

circunstâncias e necessidades da sociedade, em espaço e tempo específicos. Vários estudiosos 

elaboraram teorias referentes ao tema sob exame, que tiveram seu apogeu num momento 

histórico, mas continuam sendo utilizadas como referencial teórico. O modelo de avaliação 

adotado nesta tese foi o proposto por Michael Scriven, voltado para o processo (formativa) e 

produto (somativa). A escolha se justifica pelo caráter do trabalho sob relatório, que defende 

uma metodologia de ensino compreensiva. 

 

Tudo quanto precede diz respeito à avaliação formativa ou de processo, na linha da 

Compreensão Existencial, onde nos interessa cada aluno, concreto em seu 

desenvolvimento humano, pessoal e social (PINTO, 1984a, p. 82). 

 

Antes de aprofundar estudo sobre essa teoria, faz-se necessário tecer breve 

explanação sobre a evolução histórica da avaliação educacional para situar, no tempo e no 

espaço, os conceitos referentes a essa área do saber. Assim, a concepção de Scriven será 

tratada no tópico 3.2 do trabalho em questão.   

Escudero (2003) destaca que, desde a Antiguidade há evidências de 

procedimentos de avaliação educacional com vistas a valorizar, diferenciar e selecionar 

estudantes. Há mais de 3.000 anos, na China Imperial, ela era utilizada para selecionar altos 

funcionários. Há registros também dessa prática nos textos bíblicos e no Tetrabiblos, de 

Ptolomeu. Na Idade Média, com a criação das universidades, ela assumiu caráter mais formal, 

caracterizando-se por exames orais públicos em presença de tribunal. No Renascimento, foi 

incluída a observação como um dos procedimentos básicos de avaliação nos exames de 

talentos para as ciências.  
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No século XVIII, o aumento da demanda e acesso a educação determinaram a 

inclusão de exames escritos como comprovação dos méritos individuais. As principais 

mudanças evidenciadas nessa área, no século XIX, em atendimento aos anseios de uma 

sociedade hierárquica e burocrática, diziam respeito ao surgimento de sistemas nacionais de 

educação e emissão de diplomas de graduação (conquistados mediante aprovação em provas 

específicas). Em 1845, nos Estados Unidos, Horace Mann introduziu as primeiras técnicas de 

avaliação como “teste” (de leitura e escrita) que se estenderam pelas escolas de Boston, 

baseadas em enfoque teórico, com instrumentos pouco confiáveis. 

 

Sin embargo, no se trata todavía de una evaluación sustentada en un enfoque 

teórico, sino más bien, algo que responde a prácticas en buena medida rutinarias y 

con frecuencia basadas en instrumentos poco fiables (ESCUDERO, 2003, p. 13). 

 

No final do século XIX (1897), J. M. Rice realizou a primeira investigação sobre 

avaliação educacional: tratava de uma análise comparativa em escolas dos Estados Unidos, 

acerca do valor da aprendizagem nos estudos de ortografia, utilizando como critério as notas 

dos testes. Nesse período, observou-se, também, grande interesse pela medição científica do 

comportamento humano, característica do positivismo das ciências naturais. A avaliação 

recebeu influência: a) das correntes filosóficas positivistas e empíricas, que utilizavam a 

observação, a experimentação, os dados e a ação como fonte de conhecimento verdadeiro, 

bem como o rigor científico e a objetividade no estudo do comportamento humano; b) das 

teorias evolucionistas (Darwin, Galton e Cattel), baseadas na medição e comparação acerca 

das características dos indivíduos; c) da valorização dos métodos estatísticos; d) do 

desenvolvimento da industrialização, que gerou a necessidade de selecionar alunos, segundo 

seus conhecimentos. 

Com suporte nesses fundamentos, a avaliação assumiu caráter de medição e 

transformou-se em instrumento para verificar o atingimento dos objetivos externos e 

explícitos da educação. As provas escritas, denominadas testing, tiveram seu apogeu nos anos 

de 1920 e 1930 e foram amplamente adotadas como meio de combater a subjetividade dos 

exames orais; os testes de rendimento ocupavam-se em mensurar a inteligência, para 

classificar e discriminar pessoas; e a preocupação com programas educacionais foi 

menosprezada. Sem dúvida, os testes psicológicos tiveram maior impacto, sendo 

provavelmente a obra de Thorndike (1904) a de maior influência no início do séc. XX. Na 

França, destacaram-se os trabalhos de Alfred Binet, revisados por Terman, na Universidade 

de Stanford, sobre testes de capacidade cognitiva (inteligência), os mais conhecidos na 

história da psicometria (testes Stanford-Binet).  
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Os resultados dos chamados testes de inteligência eram utilizados na interpretação 

do desempenho dos estudantes nos testes de escolaridade, sobretudo quando se 

tratava de um baixo desempenho. A ideia de que qualquer pessoa poderia aprender 

começou a ser posta à prova e, em consequência, houve mudanças nos testes de 

rendimento, que eram referenciados a critério e o desempenho do aluno era 

acompanhado a um valor absoluto, passando a testes do tipo referenciados a normas, 

em que o desempenho do estudante é relacionado ao comportamento do seu grupo 

(VIANNA, 2000, p. 48).  

 

Em meados de 1940 surgiram críticas e movimentos contrários a esses 

procedimentos. Para o estadunidense Ralph Tyler, considerado o pai da avaliação, avaliar 

consiste em verificar se os objetivos estabelecidos foram atingidos, com base em dados 

empíricos, de caráter sistemático, técnico e comportamental que permitam crítica 

fundamentada e análise descritiva da instituição, visando à melhoria dos programas 

curriculares. Defende: 1) a importância de estabelecer objetivos, de modo claro; 2) que é 

preciso considerar o desenvolvimento individual do aluno inserido num processo de 

socialização; 3) a escolha de instrumentos apropriados para proceder à avaliação; 4) a 

necessidade de determinar o grau de confiabilidade e objetividades das medidas; e 5) a 

interpretação dos resultados.  

 

A avaliação, na proposta de Tyler (1942), dado o seu caráter sistemático, possibilita 

eliminar com segurança todos aqueles elementos que possam gerar desconfianças da 

parte da comunidade (VIANNA, 2000, p. 51). 

 

A expansão dos estudos e teorias no âmbito da avaliação, evidenciada nos anos de 

1960, decorreu de vários fatores, dentre os quais: a crise da educação nos Estados Unidos da 

América, evidenciada após o lançamento do Sputnik, pela União Soviética (1957), fazendo 

com que os estadunidenses investissem altos recursos financeiros em programas para 

melhoria da qualidade da educação e instituíram a avaliação obrigatória, visando a retomar a 

hegemonia científica e tecnológica; e a proliferação de programas na área social. A ênfase se 

desloca da dimensão positivista para a fenomenológica, naturalista e qualitativa. As 

concepções de avaliação educacional, apresentando em comum, o julgamento de valor, a 

tomada de decisão, o envolvimento maior do avaliador, caráter etnográfico, vínculo com a 

Antropologia Social e valorização dos participantes do programa. Destacam-se, neste 

momento, as teorias de Lee Cronbach, Michael Scriven, Robert Stake e Daniel Stufflebeam.  

Lee Cronbach, também estadunidense, discordou do conceito limitado de 

avaliação referenciada aos objetivos, defendido por Tyler. Para Cronbach, a avaliação busca 

esclarecer dúvidas, aprimorar cursos, melhorar a qualidade do sistema, dos professores e 

promover o aluno por mérito. Para isso, é preciso considerar o diálogo, as opiniões 

manifestadas durante o planejamento e desenvolvimento do currículo, relatórios, observações 



41 

 

sistemáticas, medidas ou estudos do processo, medidas de proficiência, medidas de atitudes, 

entrevistas, questionários e estudos longitudinais com relação à execução de um plano 

(follow-up). Há nitidamente preocupação com o interesse público e necessidade de propagar 

resultados das pesquisas a fim de conquistar credibilidade. Para ele, os escores são 

importantes na medida em que fornecem dados para comparação e novas tomadas de decisão, 

a saber: 

 

1) Determinar se os métodos de ensino e o material instrucional, utilizados no 

desenvolvimento de um programa, são realmente eficientes; 2) identificar as 

necessidades dos alunos, para possibilitar o planejamento da instrução; julgar o 

mérito dos estudantes, para fins de seleção e agrupamento, fazer com que os 

estudantes conheçam seu progresso e suas deficiências; e 3) julgar a eficiência do 

sistema de ensino e dos professores etc (VIANNA, 2000, p. 69). 

 

A Avaliação Responsiva ou Countenance proposta por Robert Stake trata da 

necessidade de conhecer todos os elementos que interferem na instituição educacional, para 

dar uma resposta, solução para os problemas identificados (pressupõe ação, mudança de 

comportamento). Utiliza meios tanto de cunho quantitativo quanto qualitativo. Detém-se no 

estudo de situações específicas e adota o estudo de caso como metodologia avaliativa.  

Daniel Stufflebeam propõe um modelo sistemático e contínuo de avaliação, com 

análise ampla, para tomada de decisões: Contexto, Input, Processo e Produto (CIPP). A 

avaliação de Contexto consiste na identificação dos problemas; Input refere-se ao 

detalhamento de procedimentos, recursos e instrumentos para a coleta de dados; a avaliação 

de Processo diz respeito a sistematização e acompanhamento das ações; e o Produto é o 

momento de interpretação dos resultados; é a avaliação final. Vale citar que ele não menciona 

preocupação com aspectos referentes à subjetividade e interações sociais.  

Os anos de 1980 foram denominados de Pós-Modernidade, com o predomínio de 

momentos de certezas e incertezas. Guba e Lincoln propõem avaliação baseada num 

paradigma construtivista, estratégico, com caráter político, de negociação, interativo, com 

intensa participação dos envolvidos nas questões avaliativas, buscando atender os interesses 

do grupo, estabelecendo relação entre a instituição educacional e o contexto social.   

 

3.2 Avaliação Formativa e Somativa 

 

Michael Scriven nasceu no Reino Unido em 1928. Concluiu licenciatura e 

mestrado em Matemática pela Universidade de Melbourne (1948 e 1950) e doutorado em 

Filosofia pela Universidade de Oxford (1956). Tornou-se conhecido por suas contribuições 
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para a teoria e prática da avaliação. Publicou o ensaio Methodology of Evaluation (1967), 

exprimindo uma série de ideias fundamentais para a compreensão da lógica da avaliação 

educacional. Para ele, avaliar consiste em emitir juízo de valor para tomada de decisão, ou 

seja, julgar os efeitos de um programa.  

 

[...] a preocupação com o mérito e a relevância, características essenciais do juízo de 

valor. Aquela aponta para as qualidades intrínsecas do objeto sendo avaliado, e esta 

para seus resultados, seu impacto ou influência, seu valor extrínseco ou contextual 

(FIRME, 1994, p. 7). 

 

A avaliação desempenha muitos papéis (roles) com o único objetivo de 

determinar o valor ou mérito do que está sendo avaliado. Por valor entenda-se a qualidade do 

trabalho; mérito diz respeito à sua utilidade, à necessidade. Existe mérito sem valor, mas não 

há valor sem mérito. Assim, o valor de um programa é investigado com relação às 

necessidades dos beneficiários, para que se proceda ao julgamento e decisão de mantê-lo ou 

encerrá-lo.  

 

[...] o valor de uma ação depende do grau de necessidade de realizá-la. Em outras 

palavras, quanto mais necessário é fazer algo, tanto maior seu valor. Por outro lado, 

o mérito tem a ver com a boa realização de algo, independentemente do seu valor. 

Uma ação é meritória quando faz bem e com eficiência aquilo que se propõe. Daí o 

fato de poder haver serviços e programas meritórios, mas sem valor. O que não pode 

haver é serviços e programas válidos sem que – além disso – sejam meritórios 

(AGUILAR, ANDER-EGG, 1994, p. 26). 

 

Scriven mantém uma atividade metodológica que consiste em coletar e organizar 

informações referentes ao desempenho, com base em estudos comparativos ou numéricos. 

Portanto, precisa definir: 1) os instrumentos de coleta de dados; 2) as valorações e 3) a seleção 

das metas. Assim, a avaliação prevê o estabelecimento de critérios e normas que permitam 

determinar o mérito e valor do objeto avaliado (SCRIVEN, STUFFLEBEAM, 1981). A 

proposta de julgamento e resolução das questões de modo sistemático e esclarecedor, exige do 

avaliador aquisição de conhecimento técnico específico, para utilizar adequadamente 

instrumentos, procedimentos e critérios claros. 

 

Scriven lançou críticas aos critérios de escolha de metodologias utilizadas no 

processo de avaliação educacional. As mais relevantes dizem respeito à delimitação 

do problema a ser avaliado, bem como à falta de conhecimento dos princípios 

teóricos e metodológicos da avaliação (GREGO, 1995, p. 30). 

 

Os objetivos (goals) não são definidos a priori (predeterminados), porquanto 

surgem com o propósito de dar resposta satisfatória aos problemas que serão avaliados. Não 

estabelecer objetivos previamente foi uma atitude inédita que permitiu maior liberdade para 

admitir e trabalhar com situações imprevistas. Scriven propõe um protocolo de intenções. 
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Essa característica recebeu a denominação de goal free, que significa objetivos livres ou 

liberdade de objetivos, porque serão definidos no desenvolvimento da avaliação.  

Essa crítica se justifica porque os objetivos expressos antecipadamente careciam 

de valor e tendiam à rigidez, impedindo a inclusão de novos aspectos e situações no 

decorrer do processo, tornando o ato de avaliar inútil, desprovido de sentido. Além disso, o 

programa precisava ser concluído para ser avaliado com referência aos objetivos, e isso 

inviabilizava muitas das correções necessárias durante sua execução.  

Por isso propõe duas modalidades de avaliação complementares: somativa e 

formativa. A somativa diz respeito aos resultados ou efeitos de um programa, determinando 

inclusive se será encerrado ou mantido. A formativa ocorre durante o processo e informa 

como o projeto está se desenvolvendo, indicando melhorias da proposta. Possui função de 

controle, identificando aspectos positivos e negativos que fornecerão dados para um estudo 

sistematizado. Por isso, ela é fonte de motivação para a tomada de decisão.  

 

A sua característica essencial é a de ser integrada na acção de "formação", de ser 

incorporada no próprio acto de ensino. Tem por objectivo contribuir para melhorar a 

aprendizagem em curso, informando o professor sobre as condições em que está a 

decorrer essa aprendizagem, e instruindo o aprendente sobre o seu próprio percurso, 

os seus êxitos e as suas dificuldades. Esta função geral de ajuda da aprendizagem 

recobre um certo número de funções anexas:  

- segurança: consolidar a confiança do aprendente em si próprio; 

- assistência: marcar as etapas, dar pontos de apoio para progredir; 

-feedback: dar, o mais rapidamente possível, uma informação útil sobre as etapas  

vencidas e as dificuldades encontradas; 

- diálogo: alimentar um verdadeiro diálogo entre professor/aprendente que esteja 

fundamentado em dados precisos (HADJI, 1994, p. 64). 

 

O que se observa no cotidiano do trabalho pedagógico, no entanto, é a valorização 

da avaliação somativa em detrimento da formativa. Esse procedimento implica enorme risco 

de, somente ao final do processo, constatar problemas que poderiam ter sido solucionados no 

período de desenvolvimento da proposta. 

A avaliação formativa é mais bem desenvolvida por um avaliador interno que 

conhece a instituição, porque tem conhecimento da execução do projeto e pode contribuir, 

estabelecendo relações, de maneira objetiva, entre as informações obtidas, mais difíceis de 

serem captadas e observadas pelo avaliador externo. Com a avaliação somativa, ocorre o 

contrário: é melhor ser realizada por um avaliador externo, para minimizar a influência 

pessoal, que tende a interpretar os dados, enaltecendo os aspectos positivos.  

 

O trabalho de um avaliador interno, [...] nem sempre se reveste de objetividade e 

credibilidade, mas é possível de contornar as dificuldades, desde que o avaliador 

selecionado não seja uma pessoa intimamente identificada com o programa ou o 

objeto que está sendo avaliado [...] O papel do avaliador formativo externo nem 
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sempre é considerado[...]. A sua falta de familiaridade com o programa ou com o 

contexto faz com que possa não se aperceber dos aspectos negativos do programa 

que deveria considerar, e pode, ainda, ser influenciado por percepções a priori do 

programa e do seu valor (VIANNA, 2000, p. 87). 

 

A teoria de Scriven foi escolhida porque possibilita a avaliação formativa e 

somativa utilizada neste trabalho. A intenção é, com base nos seus dados, avaliar e emitir 

julgamento de valor que permita tomada de decisão acerca da continuidade e socialização da 

proposta. Não tem a pretensão de se caracterizar como modelo, mas como possibilidade de se 

fazer algo no aqui-agora, respeitando o ir-sendo existencial, valorizando as dimensões CSA 

na educação formal e na vida das pessoas. Esse detalhamento encontra-se no capítulo a seguir, 

referente à metodologia. 
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4 METODOLOGIA  

 

Nesta seção, tem curso os dados empíricos que possibilitem interpretações 

coerentes com a fundamentação teórica. A avaliação deste trabalho se deterá no processo 

(descrição das aulas e a utilização dos psicomovimentos) e no produto (aplicação do teste 

TSINql).  

 

4.1 Delineamento da pesquisa  

 

Esta pesquisa caracterizou-se como aplicada, experimental e de natureza 

predominantemente qualitativa, visando a “[...] analisar e interpretar aspectos mais profundos, 

descrevendo a complexidade do comportamento humano” (LAKATOS; MARCONI, 2004, p. 

269). Assim, enfatizou aspectos subjetivos, valorizando o ser em totalidade.  

O método de pesquisa empregado foi o estudo de caso, por se tratar de trabalho 

em contexto específico, impossibilitando inferência. A intenção é detalhar como o fenômeno 

ocorre em determinado tempo e espaço definidos, sem que o pesquisador exerça controle 

sobre ele. A referida investigação empírica busca validar um instrumento de avaliação 

baseado na Metodologia da Compreensão Existencial.  

 

[...] estudos de caso têm lugar de destaque na pesquisa de avaliação. A mais 

importante é explicar os vínculos causais em intervenções da vida real que são 

complexas demais para as estratégias experimentais ou aquelas utilizadas em 

levantamentos (YIN, 2001, p. 34). 

 

Trata-se de uma investigação dentro do contexto de vida real, considerando a 

situação aqui-agora em que ocorre como tecnicamente única. O desenvolvimento de 

proposições teóricas conduzem a coleta e análise de dados.  

 

4.2 Caracterização do ambiente da pesquisa e dos participantes do estudo  

 

Participaram desta pesquisa 253 alunos de um curso de pós-graduação lato sensu 

de uma instituição de ensino superior particular, distribuídos em 12 turmas, nos polos dos 

municípios cearenses de Juazeiro do Norte e Crato, no período de julho de 2012 a março de 

2018, conforme expresso nas tabelas 1 e 2 a seguir.  
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Tabela 1 – Distribuição dos alunos por polo e turma, no período de 2012 a 2018. 

Local Turma Data Quantidade de alunos 

Juazeiro 

01 06 e 07/07, 03 e 04/08, 17 e 18/08/2012 37 

02 11 e12/01, 31/01 e 01/02 15 e 06/02/2013 33 

03 08 e 09/11, 22 e 23/11, 29 e 30/11/2013 26 

04 10 e11/04, 24 e 25/04, 08 e 09/05/2015 18 

05 02 e 03/10, 16 e 17/10, 06 e 07/11/2015 16 

06 15 e 16/01, 29 e 30/01, 12 e13/02/2016 15 

07 07 e 08/10, 14 e 15/10, 28 e 29/10/2016 20 

08 23 e 24/02, 09 e 10/03, 23 e 24/03/2018 12 

Crato 

09 05 e 06/10, 19 e 20/10, 26 e 27/10/2012 24 

10 03 e 04/05, 17 e 18/05, 24 e 25/05/2013 23 

11 30 e 31/05, 13 e 14/06, 27 e 28/06/2014 15 

12 06 e 07/02, 20 e 21/02, 27 e 28/02/2015 14 

Total 253 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 2 – Perfil do estudante de acordo com sua formação acadêmica, distribuídos por 

turma.  
               Turmas 

 

Graduação 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total 

Educação Física 19 09 10 05 06 04 09 06 02 03 02 - 75 

Psicologia 03 - 01 01 - 02 - 01 - - 02 - 10 

C. Contábeis 02 - - 02 03 01 01 - - - - 01 10 

Letras 02 02 - - 01 01 - - 02 - - - 08 

Biblioteconomia 02 - 01 - - - - - 01 - 01 - 05 

Enfermagem 02 01 01 01 01 03 - 01 02 - 01 - 13 

Pedagogia 02 01 - - 02 - 03 - 02 04 02 02 18 

Biomedicina 02 05 02 02 - 01 01 - - - - 01 14 

Direito 01 - 01 - - 02 - 02 02 01 - 01 10 

Geografia 01 06 - - - - - - - 07 - 03 17 

Matemática 01 01 02 01 - - 02 - 02 - - - 09 

Gestão RH - 02 01 01 - - 02 - - - - - 06 

História - 02 01 - - - - - 01 01 01 - 06 

C. Biológica - 02 01 01 - - - - 02 01 02 02 11 

C. Econômica - 01 - - - - - - - 01 - - 02 

Fonoaudiologia - 01 - - - - - - - - 01 - 02 

Serviço Social - - 03 01 01 - 02 01 - 02 01 01 12 

Administração - - 01 01 - - - - 03 - - - 05 

Fisioterapia - - 01 01 - - - - 01 - 02 01 06 

Sistema Informação - - - 01 02 - - - 03 01 - - 07 

Construção Civil - - - - - 01 - - - - - - 01 

Filosofia - - - - - - - 01 - - - 01 02 

Terapia Ocupacional - - - - - - - - 01 - - - 01 

C. Sociais - - - - - - - - - 01 - - 01 

Tecnologia de Alimentos - - - - - - - - - 01 - - 01 

C. Agrícolas - - - - - - - - - - - 01 01 

Total 37 33 26 18 16 15 20 12 24 23 15 14 253 

Fonte: Elaboração própria. 
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É possível observar a heterogeneidade dos integrantes dessas turmas quanto à 

formação acadêmica. Isso decorre do propósito do curso, que visa a formar especialistas de 

áreas diversas do conhecimento para o exercício da docência na educação superior. Além 

disso, cada um tinha vivências, interesses e ideologias próprios. Essa condição exigiu do 

professor aprofundamento de estudos, criação de estratégias e material didático, bem como 

fortalecimento da Interação Mútua e Simultânea com o discente, visando a atender aos 

objetivos propostos pela disciplina, bem como aos anseios e interesses de cada um do grupo. 

Essa condição proporcionou múltiplas aprendizagens. 

A escolha desses polos para realização da pesquisa justificou-se pelo trabalho que 

se desenvolve na qualidade de professora. Referido curso tinha duração de 18 meses e carga 

horária de 360h horas, distribuídas equitativamente entre nove disciplinas de 40h, na estrutura 

de módulo. O corpo docente era constituído de dois doutores, seis mestres e um especialista. 

Cada um se incumbia de elaborar o plano de curso da sua disciplina. As aulas aconteciam, em 

geral, quinzenalmente, nos dias de sexta-feira (18h às 22h) e sábado (8h às 12h e 14h às 18h), 

em salas alugadas de uma escola particular (em Juazeiro do Norte) e num prédio comercial 

(em Crato). Eram ambientes amplos, claros, limpos e ventilados. Em ambos os polos, 

funcionava coordenação específica, responsável pela organização de documentos, 

cronograma, material e equipamentos didático-pedagógicos.  

 

4.3 Coleta de dados 

 

4.3.1 Instrumentos  

 

Procedeu-se à coleta e à organização dos dados, com o emprego dos seguintes 

instrumentos: registros em arquivos (caderno-diário), roteiro das aulas e o teste TSIN (ql).  

 

4.3.2 Procedimentos de coleta  

 

A técnica de coleta de dados utilizada foi a observação participante. O 

pesquisador assumiu posição ativa no processo, interagindo com o grupo. Exigiu, pois, maior 

capacidade de percepção em relação a comportamentos e relações interpessoais. Além disso 

foi preciso treino para realizar registros de maneira rápida.  

No detalhamento desse processo educativo priorizou-se a demonstração da busca 

do equilíbrio CSA, utilizando-se os psicomovimentos e a aplicação do teste TSIN(ql), 
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expressos como relato, baseados nos registros das falas dos alunos e notas pessoais no 

caderno-diário. Realizava-se planejamento específico para cada turma, respeitando as 

particularidades de cada uma. Apesar de se apresentar plano para a disciplina, replanejava-se 

cada encontro, à medida que se ia conhecendo o grupo, identificando seus anseios, 

dificuldades e aprendizados.  

Tomou-se aleatoriamente, uma das 12 turmas para se proceder ao relato dos 

encontros.   

Na primeira aula com a turma X, numa sexta à noite, procedeu-se à apresentação e 

entregou-se para cada aluno a apostila da disciplina (ANEXO A), organizada pessoalmente, 

contendo plano de curso e textos. Leu-se com eles esse plano e se esclareceram os objetivos e 

importância dos assuntos a serem abordados, para a formação do educador; justificou-se a 

metodologia com trabalhos individuais e em grupo, realizados predominantemente em sala de 

aula, para favorecer a formulação e socialização de conhecimentos, bem como fortalecer as 

relações afetivas, promover o exercício da ética e da cidadania. Nesse contexto, ressaltou-se a 

pontualidade/assiduidade como condições necessárias para o aprendizado. A avaliação 

consistia na observação e registro do envolvimento dos alunos nessas atividades e no teste 

final, o TSIN(ql). Nessa ocasião também foram apresentados os livros que tinham sido 

utilizados como referencial teórico para a elaboração do material didático e o planejamento 

das aulas, para que os alunos pudessem manuseá-los. 

Não havia referência à MCE no plano de curso institucional, porque isso 

demandaria explicação específica e não seria possível em se tratando da carga horária 

definida. O fundamental é que ela estava implícita no processo e foi percebida pelos alunos, 

registrada em seus depoimentos, mesmo sem nomeá-la.  

Após a apresentação inicial da disciplina, mostrou-se no quadro um roteiro da 

aula intitulado “o previsto”, para que os educandos já fossem tendo uma visão do todo em 

referência às partes que seriam estudadas e também possibilitar o entendimento do caráter 

flexível do plano. Além disso servia para que não se perdesse a essência e a sequência do 

estudo. Repetiu-se esse ato em todos os encontros (APÊNDICE A). Entregou-se aos alunos 

um texto reflexivo, composto de metáforas, intitulado “A lição da borboleta” (ANEXO B). A 

intenção era Ativar a Experiência Prévia (EXP) deles, deixando-os à vontade para manifestar 

suas interpretações de acordo com suas vivências. Eis alguns dos depoimentos: 

 

Somos muito imediatistas; precisamos ter paciência; passar por processos para 

crescer. O desenvolvimento não é só cognitivo; é emocional também (ALUNO A). 

O homem representa o professor; a borboleta, o aluno. É preciso saber a hora certa 

de intervir para não prejudica-lo para o resto da vida. Não basta boa vontade; é 
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preciso ter conhecimento, respeito e refletir antes de agir. Nada existe por acaso... 

tudo tem um porquê... é preciso compreender, levando em consideração uma série 

de fatores presentes no processo. (ALUNO B). 

O esforço é fundamental para que haja aprendizagem. Se for muito fácil não tem 

valor. Para aprender é preciso superação do desafio, sair do comodismo e estudar, 

ler, criar, praticar... Não é fácil, mas quando a gente aprende é muito bom; é 

prazeroso! (ALUNO C). 

E também não podemos esquecer há pessoas que nos ajudam a superar dificuldades! 

Não vencemos sozinhos... ‘uma andorinha só não faz verão’(ALUNO D). 

É muito bom depois de um período de trabalho a gente ir vendo o aluno crescendo 

em aprendizado... fico muito satisfeito! Percebo que o professor tem a 

responsabilidade de ajudar a mudar a vida das pessoas... (ALUNO G). 

O centro do processo educacional não é mais o professor. O principal é a interação 

entre ele e o aluno visando à formação de cidadãos críticos e reflexivos (ALUNO E) 

Precisamos estar sempre avaliando e auto-avaliando também para ver se professor e 

alunos estão atingindo os objetivos propostos. Sempre é possível melhorar! 

(ALUNO F). 

 

Provocava-se a participação de todos os alunos. À medida que eles iam se 

manifestando, registravam-se os depoimentos, nominalmente, em seu caderno-diário, 

esforçando-se para memorizar os nomes de cada um. Era possível perceber também a 

satisfação dos alunos em serem identificados e terem seus discursos valorizados. Ao final, 

fazia-se uma síntese do que haviam dito, mostrando a importância do equilíbrio CSA e 

estabelecendo relação com o primeiro texto a ser estudado, referente à evolução histórica do 

conceito de didática (que também é processo e precisa ser estudado para ser compreendido). 

Nesse momento de reflexão, a ênfase recaía sobre o psicomovimento Dar-Se Conta (DSC).  

No decorrer da explanação sobre os assuntos abordados, os educandos já se 

encontravam mais à vontade, confiantes e motivados para participar. Fizeram vários relatos 

orais sobre as distintas relações entre professor e aluno que vivenciaram. Ia-se montando no 

quadro um fichamento com as informações transmitidas aliadas às contribuições do grupo. 

Essa é uma maneira de Ir às Coisas Mesmas (COI), detendo-se no essencial. Assim, foram 

elaborando coletivamente o conceito de didática. No final da aula solicitou-se que os alunos 

lessem em casa o texto 1 da apostila sobre esse assunto e anunciou-se que, no dia seguinte, 

estudariam a História da Didática. Vale mencionar que os quatro primeiros textos da apostila 

foram elaborados pessoalmente.  

Pela manhã, o encontro se iniciou com o grupo cantando a música “O Caderno”, 

de Toquinho e Vinicius de Moraes (ANEXO C). Em seguida, se procedeu à leitura dramática 

desse texto e se propôs a substituição do “caderno” pelo “professor”, variando (VAR) a 

interpretação e a maneira de trabalhar, ampliando o campo perceptual. Muitos alunos ficaram 

surpreendidos e se pronunciaram acerca do sentido dessa obra (DSC). Estabeleceu-se, então, a 

A relação entre o processo de desenvolvimento pessoal e cultural, com os textos 1 

(já estudado) e 2 da apostila, bem como com “A lição da borboleta”.  
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Alguns relatos merecem destaque: 

 

O papel do professor é de orientador e provocador... deve despertar anseios, vontade 

de aprender, de ser curioso intelectual. Precisa considerar aspectos sociais 

(contexto), psicológicos (conhecer seus alunos, as teorias do desenvolvimento e da 

aprendizagem), filosóficos (pensar sobre, ter visão crítica), didáticos, institucionais, 

curricular, ter conhecimento da disciplina que leciona, estudar, se atualizar... 

(ALUNO G). 

Professor se prende a uma mesma maneira de ensinar e o tempo muda. Ele precisa 

inovar. Por exemplo, a nossa professora começou a aula de uma maneira diferente, 

com texto reflexivo. Isso possibilitou a participação de todos. E ela até se esforçou 

para aprender o nome da gente! Quero até saber qual a técnica que ela utiliza para 

memorizar... (ALUNO H). 

Tanto a gente como o mundo, estamos em constante transformação. Mas não há um 

rompimento com o passado... por isso é importante a gente estudar os aspectos 

históricos (ALUNO I).  

 

No decorrer da apresentação do assunto, houve necessidade de esclarecer dúvidas 

dos alunos, dentre elas: “professora, pode explicar novamente o que Comenius quis dizer 

quando afirmou que a Didática é a arte de ensinar tudo a todos?” “Não entendi o sentido de 

educação ser a própria vida, defendida por Dewey”. As dúvidas eram, então, esclarecidas com 

outras palavras e havia ocasiões em que os próprios colegas ajudavam nesse trabalho. Isso se 

caracteriza como Análise de Linguagem (LIN), ou seja, explicou-se novamente o mesmo 

assunto utilizando vocábulos diferentes.  

Também se fazia perguntas tais como: “Por que se diz que a didática é 

interdisciplinar?” “Quais os ideais da Revolução Francesa que justificam o modo de pensar de 

Jean Jacques Rousseau?”. Então os alunos iam respondendo e algumas colocações que faziam 

precisavam ser retificadas, ou mais bem formuladas por eles. O diálogo que se estabeleceu 

com um aluno em sala de aula, ilustra a ênfase no psicomovimento de Retomar e fazer 

retomar as significações (RET). 

 

Professora: Por que se diz que a didática é interdisciplinar? 

Aluno: Porque todo professor tem que ter didática. 

Professora: Você pode esclarecer melhor essa afirmação? 

Aluno: É que a didática é importante para o professor de qualquer disciplina... daí 

ser interdisciplinar. Tem professor que sabe muito o conteúdo, mas não sabe dar 

aula...  

Professora: Interdisciplinaridade é a relação existente entre duas ou mais disciplinas. 

A didática tem ligação, por exemplo, com a Filosofia da Educação, Psicologia da 

Educação, Sociologia da Educação, História da Educação... (RELATO DA 

PROFESSORA) 

 

Foi realizada avaliação no final do dia (APÊNDICE B), para ser resolvida em 

dupla, com consulta à apostila. Aproveitou-se a ocasião para se esclarecer o sentido de avaliar 

(RET), para que os alunos realizassem a tarefa com tensão baixa, a fim de não interferir no 

resultado (CSA). Propôs-se aos alunos a criação de um texto, utilizando pelo menos cinco dos 
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trinta vocábulos sugeridos. As palavras encontravam-se desordenadamente com relação à 

sequência histórica e às teorias mostradas. Assim, eles foram induzidos à leitura, sem que 

houvesse necessidade de se dar esse direcionamento explicitamente. Eles tiveram a liberdade 

de escolher os termos e elaborar uma redação. Consistiu numa maneira diferente de verificar 

se houve aprendizagem (VAR). Recebeu-se deles esse material para correção. Antes de 

saírem, achou-se por bem anunciar os assuntos que seriam abordados no outro final de 

semana, como continuidade do que haviam visto.  

Passados 14 dias, na sexta-feira à noite, o grupo se reencontrou. Começou-se o 

trabalho devolvendo as atividades corrigidas, tanto no que diz respeito ao assunto quanto à 

gramática (já que estão se preparando para serem educadores/multiplicadores). Nesse 

momento, os educandos foram se dando conta (DSC) de que nem tudo o que haviam feito 

estava correto. Foram retomando (RET) o aprendizado e a eles se disse que a nota lançada era 

referente ao documento, às ideias manifestadas numa situação aqui-agora; que a nota, no final 

da disciplina, poderia ser objeto de alteração, caso investissem em leituras, participação e 

demonstrassem aprendizado. Assim, estava-se Positivando o difícil (POS). Salientou-se, 

também, que não se pontuou o aspecto gramatical.  

Iniciou-se o estudo do texto 3 referente à História da Didática no Brasil. 

Estabeleceu-se relação do novo assunto com o que haviam trabalhado no primeiro final de 

semana. A explanação era feita de maneira dialogal, num processo de valorização e 

formulação de saberes. No final da noite, indagou-se aos educandos: “Para que estamos 

estudando isso?”. Eles responderam que era para perceber que os conceitos mudam de acordo 

como o tempo e o espaço; que a educação é processual. Por isso, o professor precisa estar 

situado no aqui-agora e estar sempre se atualizando, apreendendo e produzindo, para atender 

aos anseios e necessidades pessoais e sociais. Houve nitidamente nesse momento ativação do 

Como e Para quê (CPQ). 

A aula da manhã de sábado começou com a leitura, que se fez, do texto “O 

Menininho”, da autoria de Helen Buckley (ANEXO D). A intenção era provocar os alunos a 

estabelecer ligação entre a situação apresentada e suas vivências, preparando-os para o estudo 

crítico das Tendências Pedagógicas. Percebeu-se a sensação de tristeza e angústia do grupo 

após ouvir a história. Considerando-se que toda relação com o outro (sujeito ou objeto) passa 

primeiro pelos sentidos, a primeira pergunta dirigida a eles foi: “Vocês gostaram do texto?”. 

Todos afirmaram ter gostado, embora estivessem tristes com o final. E, em seguida: “Para 

você, o que mais chamou a atenção?”. Eis alguns relatos. 
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O menininho era criativo e inteligente; era um ser pensante. A professora tolheu a 

imaginação, iniciativa e emoção da criança. Ela não valorizou sua capacidade e o 

prendeu em moldes. É preciso considerar a manifestação do aluno, sua 

subjetividade, autenticidade e criatividade. O menino terminou sem pensar por ele... 

perdeu a identidade. Só fazia o que os outros queriam Não somos bolo para 

precisarmos de forma! Desde a infância a gente aprende a esperar e obedecer... 

(ALUNO J). 

Houve uma supervalorização do conteúdo e menosprezo do prazer. Há educadores 

que só adestram, condicionam. Sua preocupação principal é com a aprovação do 

aluno no vestibular. Nosso sistema educacional é contraditório: os PCN’s propõe 

valorização do ser integral, mas o que importa mesmo é a aprovação no processo 

seletivo para ingresso no ensino superior (ALUNO K).  

 

A manifestação dos alunos transcendeu o contexto apresentado no texto e eles 

espontaneamente fizeram análise desse tipo de educação no ensino superior. É possível 

observar que os relatos são predominantemente oriundos de suas vivências.  

 

A universidade é ambiente diversificado tanto de interesses, de cursos, quanto de 

faixa etária. Mas há professores que não valorizam essa pluralidade, buscam a 

massificação. Não estimulam o pensamento crítico e nem a criatividade. A cobrança 

é de pensar como ele. O aluno tem medo de discordar. Existe autoritarismo docente 

(ALUNO L). 

Quando a gente chega à universidade, temos dificuldade de criar textos, artigos e 

projetos porque fomos condicionados a não produzir (ALUNO M).   

É mais fácil e cômodo padronizar e procurar massificar os alunos. Há professores 

que utilizam os mesmos planos de aula, slides e provas! Além de não se atualizar, 

fazem  com que alunos de outros semestres tenham acesso ao material de forma 

antecipada e violem os resultados nas provas. É preciso observar as características 

do grupo: o semestre em que se encontra, qual o dia da semana que o professor dá 

aula, o turno, o horário... Professor precisa fazer empatia, preocupar-se com o 

aprendizado do aluno. Perguntar para si e para a turma: ‘O que está faltando para 

que a aula melhore?’ Ele precisa ter conhecimento de gente e de conteúdo; ter 

sensibilidade e saber para que e  para quem está realizando seu trabalho pedagógico 

(ALUNO N). 

Isso não é fácil porque na realidade, na instituição e no emprego as pessoas têm que 

se submeter a regras e padrões estabelecidos (ALUNO O). 

Mas o professor pode melhorar a qualidade do trabalho pedagógico dentro do espaço 

disponibilizado. Trabalhar de forma coletiva, ouvir os alunos e colegas de trabalho; 

admitir limitações pessoais e sociais, mas fazer o que puder! Procurar aprender cada 

vez mais! Ter consciência de que é multiplicador! (ALUNO P).  

 

Ante o exposto, acrescentou-se que “[...] educar não consistia em formar, no 

sentido de moldar, mas em considerar a essência e plenitude da existência humana, 

constituída das dimensões CSA”. No restante da manhã, deu-se continuidade ao estudo da 

História da Didática no Brasil. Ficou mais fácil compreender esse assunto após a análise do 

texto “O Menininho”, em razão do fortalecimento da IMS e das situações práticas expressas. 

A maioria dos alunos desconhecia esse conteúdo da disciplina, mas sabiam da História do 

Brasil. Então, estabeleceu-se ligação entre elas (EXP), lançando perguntas para o grupo, num 

ambiente prazeroso de redescoberta e retomada (RET) de informações guardadas na mente. A 

participação dos alunos denotava que eles estavam se dando conta (DSC) do caráter 

interdisciplinar da Didática e da influência de fatores políticos e econômicos na educação no 
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curso dos anos. Concluído o estudo, assim se expressou: “Hoje encerramos esse assunto. 

Entenderam porque é importante saber disso?” De tqal modo se fazia uso do psicomovimento 

Fruir (FRU).  

À tarde realizou-se estudo sobre o texto 4 da apostila, referente às Tendências 

Pedagógicas. Após a explanação de cada uma delas, solicitou-se aos alunos que 

identificassem a época em que elas estiveram em evidência no Brasil (CPQ). No final do 

encontro foi proposta atividade em dupla (APÊNDICE C), em que os alunos deveriam 

observar e justificar a tendência pedagógica de acordo com o que viam nas imagens. A 

relevância dessa proposta consistiu em não apresentar gabarito para as respostas. Considerou-

se a coerência entre a imagem e a justificativa dada pelos estudantes. Ressaltou-se que o 

educador precisava ter bem claro seu posicionamento em relação à atitude adotada em sala de 

aula e que isso se refletia na elaboração de planos e projetos. Recebeu-se o trabalho para 

correção e lembrou-se a eles da necessidade de se fazer leitura dos textos 5 e 6 da apostila 

para o encontro seguinte.  

Nessa ocasião, os alunos solicitaram que se fizesse explanação sobre elaboração 

de plano de aula e se esclarecessem aspectos referentes à prova didática em concursos 

públicos. Prontificou-se a atender ao pedido deles e já que haviam mencionado interesse em 

processo seletivo, ela perguntou ao grupo se todos tinham currículo lattes. Como alguns não 

possuíam e outros exprimiram dúvidas em inserir dados, comprometeu-se a falar desses 

assuntos. Houve também pedidos de indicações bibliográficas específicas, tais como 

referentes a avaliação, educação inclusiva, afetividade e educação.  

Na sexta-feira do último final de semana da disciplina, devolveu-se o conjunto 

dos trabalhos corrigidos e teceu-se comentário sobre eles, mormente sobre as distintas 

percepções que eles tinham tido ao analisarem as imagens. Assim, uma mesma imagem foi 

interpretada como sendo Tendência Liberal Tradicional ou Tendência Liberal Tecnicista - 

dependendo dos argumentos utilizados na justificativa. Foram feitas indicações bibliográficas 

e levou-se livros, atendendo a solicitação dos alunos. Em seguida exibiu-se em data-show um 

filme de curta-metragem, produzido em 1985, para a EXPO do Canadá, com 20 minutos de 

duração, denominado “A Guerra do Arco-Iris”. Era uma metáfora em que os Reinos Azul, 

Vermelho e Amarelo (cores primárias), a princípio, eram distantes um do outro. Quando, 

porém, se encontraram, o interesse dos monarcas era de dominação. Com a guerra de tintas, 

descobriram a beleza da mistura de cores. Eis alguns relatos feitos após a exibição: 
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Mesmo que as instituições de ensino não estimulem novas ideias, é impossível 

manter a mente sob controle (ALUNO Q). 

O novo provoca medo (ALUNO R). 

O povo é quem faz acontecer; é o responsável pelas mudanças (ALUNO S). 

É preciso estar alerta porque a ciência e a tecnologia não são neutras... são feitas por 

homens com intencionalidade (ALUNO T).  

Uma cor (tese) que se alia a outra (antítese) e produz nova cor (síntese)... isso é 

dialética! (ALUNO U). 

A didática nos ensina a refletir sobre nossa postura de educadores. Devemos ouvir 

nossos alunos e procurar compreende-los para juntos melhorarmos as condições 

sociais (ALUNO V). 

Cada instituição de ensino superior é um “reino”. Precisamos nos unir para 

transmitir, construir e compartilhar saberes (ALUNO W). 

Somos limitados, imperfeitos. Precisamos ser humildes para respeitar e compartilhar 

conhecimentos (ALUNO X). 

 

Finalizando os depoimentos, evidenciou-se a necessidade de o educador ter 

conhecimento técnico, científico, humano, bem como ser criativo e produtivo; em outras 

palavras, buscar o equilíbrio entre o conhecimento (C), o sentimento (S) e a Ação (A). 

Estabeleceu-se relação entre esse discurso e o texto 5 da apostila, “A eficácia da didática do 

ensino superior”, de Júlio Moreira dos Santos Neto. Cuidava da função e valores dos 

elementos integrantes do ensino superior e também da distinção entre Pedagogia e 

Andragogia, voltados para o público-alvo desse nível educacional. Muitos alunos haviam feito 

leitura desse material, facilitando a compreensão sobre o assunto. Nessa ocasião, mencionou-

se também aspectos pertinentes à legislação do ensino superior e documentos institucionais, 

como Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

Ao final da explanação, eles formaram grupos constituídos de três integrantes e 

cada um recebeu imagem ampliada, retirada do livro “A vida na escola e a escola da vida”, de 

autoria de Claudius Ceccon, Miguel Darcy de Oliveira e Rosiska Darcy de Oliveira 

(APÊNDICE D). A atividade consistia em responder oralmente a três questões: 1 o que a 

imagem representa? 2 qual a relação entre a imagem e a educação? Procedeu-se, então, à 

apresentação dos critérios de avaliação: fidelidade aos pontos propostos; envolvimento dos 

integrantes durante a realização do trabalho e apresentação; e respeito ao tempo máximo para 

exposição das ideias (dez minutos). Foram estabelecidos 20 minutos para a turma sistematizar 

a atividade. Eis alguns depoimentos feitos pelos grupos: 

 

A educação é um processo complexo. Há vários fatores intervenientes. A imagem 

revela aspectos técnicos e políticos; não cita os humanos... (GRUPO 1). 

Todos nós estamos envolvidos e precisamos assumir responsabilidades. A gente tem 

a tendência de colocar a culpa no outro: sistema, instituição, pais, alunos... mas nós 

também fazemos parte dessa estrutura (GRUPO 2). 

Essa imagem refere-se à dualidade do ensino brasileiro: preparação para o ensino 

superior e outra para o ensino técnico. Mas é preciso estar atento porque o professor 

do ensino superior pode contribuir para que o aluno desista e abandone o curso 

(GRUPO 3). 
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O professor de ensino superior precisa ter conhecimentos de andragogia para fazer 

empatia com o aluno e saber como motivá-lo apesar do cansaço após jornada de 

trabalho. Principalmente para os que estudam no turno da noite, onde há grande 

número de trabalhadores (GRUPO 4). 

É preciso estar atento para as regras do professor ou da instituição não se 

sobreporem ao fundamental, que é o processo de ensino e aprendizagem. Esse 

quadro revela ênfase tecnicista (GRUPO 5). 

Há professores que exigem mais de um aluno do que dos outros. Não deixam claros 

os objetivos da disciplina e nem apresentam de forma explícita os critérios de 

avaliação. Às vezes até ‘perseguem’ alunos que divergem de seus posicionamentos. 

Falamos desse autoritarismo docente quando analisamos o texto do “Menininho”... 

(GRUPO 6). 

A função do professor não é proteger o aluno, mas favorecer seu aprendizado. Na 

imagem a professora não segura o peso; ela oferece a lima para aliviar a carga 

excessiva (GRUPO 7). 

Essa imagem diz respeito ao professor que tem muito conhecimento teórico, mas 

não sabe transmitir... não consegue estabelecer diálogo com o aluno. Aconteceu isso 

com minha turma na faculdade... a gente estava no segundo semestre... o professor 

era até doutor e utilizava termos muito difíceis da gente compreender. Não ocorreu 

processo de ensino e aprendizagem. Só aprendemos o assunto no semestre seguinte, 

com outra professora, que fez uma revisão do assunto porque essa disciplina era pré-

requisito da outra (GRUPO 8). 

Nessa escola todos querem ir! Ela não se descuidou do assunto: apresentou de forma 

agradável, atrativa e foi coerente com os interesses e desenvolvimento psicológico 

dos alunos (GRUPO 9). 

Há professores que cortam o discurso do aluno e isso inibe e impede o aluno de ser 

autêntico... gera medo e insegurança. Além disso, a gente sente como se só o que 

tem valor é o que o professor diz. Ele não considera o saber dos alunos. A 

andragogia defende que é preciso considerar a experiência do educando adulto 

(GRUPO 10).  

 

Após a apresentação de cada grupo foram destinados cinco minutos para os demais 

alunos manifestarem opiniões sobre as ideias expostas. No momento de encerramento do 

trabalho, um dos estudantes demonstrou a ligação entre as imagens analisadas. Disse que a 

educação precisava deixar de procurar culpados; e cada um dos envolvidos precisava 

reconhecer suas limitações e identificar aspectos positivos e negativos em busca de melhoria 

da qualidade do trabalho pedagógico. Todos deveriam procurar assumir e desempenhar seu 

papel com responsabilidade e competência, tendo humildade para perceberem-se incompletos, 

em contínua aprendizagem, porque o contexto espaço temporal era dinâmico.  

Outro aluno acrescentou que faltava política séria com projetos e programas eficazes 

para a educação brasileira. Teceu comparação entre o Brasil e o Japão, ressaltando que o 

segundo sofreu danos severos por ocasião da Segunda Guerra e, apesar disso, tornou-se 

grande potência, em razão do alto investimento feito em educação, que resultou em 

desenvolvimento econômico e tecnológico.  

Considerando o que foi exposto, começou-se a aula no sábado, solicitando que os alunos 

se organizassem em grupos de, no máximo, três integrantes. Entregou-se para cada equipe um 

envelope lacrado contendo o texto “Você já ouviu falar de Procusto?”, da autoria de Marcos 
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Bagno (ANEXO E), recortado em cinco partes (título e quatro parágrafos), embaralhadas e 

dispostas da mesma maneira para todos. Deu-se o sinal para que eles abrissem ao mesmo 

tempo e procurassem colocar esse documento na ordem original. Eles ficaram ansiosos para 

serem os primeiros a concluir a tarefa. Falou-se para eles que o objetivo não era esse, pois 

consistia em exercitar a coerência linguística. Após a conclusão da atividade, todos leram 

conjuntamente e teceram considerações: 

 

Esse texto complementa o do ‘Menininho’. Cada um precisa aceitar a si mesmo e 

aos outros, com suas potencialidades e limitações. E perceber o que pode ser 

modificado. Por isso temos que ter cuidado e responsabilidade com julgamentos 

(ALUNO Y). 

O Procusto pode ser comparado ao sistema no qual temos que nos adaptar. Isso 

dificulta o desenvolvimento do senso crítico, da autenticidade, da identidade... 

precisamos estar vigilantes para não nos anularmos como pessoa porque padrões e 

regras precisam existir para não virar caos (ALUNO Z).  

Há professor e aluno Procusto que não sabem fazer empatia. O mundo parece girar 

em torno deles. Eles querem ser os detentores da verdade. É preciso combater a 

intolerância, o desrespeito, para aceitar as diferenças. É preciso desenvolver a 

percepção e fazer leituras de mundo, de livros e de vivências. A gente também 

aprende com pessoas autoritárias: a não considerá-las modelo! (ALUNO AA). 

Qual o papel do professor: doutrinar ou ensinar a pensar? Fanatismo é resultado de 

doutrina! É preciso valorizar mais a qualidade do processo do que resultados, 

números, notas dos trabalhos (ALUNO BB).  

A profissão de professor exige responsabilidade. Há os que não se identificam com o 

trabalho e, insatisfeitos, podem causar danos a si próprios e aos alunos. Tudo 

começa com a satisfação, com o bem-estar pessoal. Assim a aprendizagem flui 

melhor. Por isso há especialistas que dão melhores aulas que doutores. Não é só o 

conhecimento que deve ser considerado. (ALUNO CC). 

 

O último texto “Docência no ensino superior: construindo caminhos”, de Selma 

Garrido Pimenta, Léa das Graças Camargos Anastasiou e Valdo José Cavallet, foi escolhido 

para integrar essa apostila porque trata a universidade e o trabalho docente como processo 

permanente de transformação e formação. Expôs-se no quadro as principais ideias retiradas 

desse documento, também por parte dos alunos (COI). Destacou-se que essa instituição tem as 

funções de ensino, pesquisa e extensão e foram esclarecidas atribuições de cada uma delas.  

No turno da tarde, orientou-se os alunos na elaboração do plano de aula, coerente 

com o que haviam estudado. Isso se evidenciou nomeadamente, na definição de cabeçalho 

(para quem?), objetivos (para quê?), conteúdo (o quê?), metodologia (como?), recursos (com 

o quê?) e avaliação (os objetivos foram atingidos?). Chamou-se a atenção para a organização 

e mostra desse documento à Banca Examinadora em concurso para professores. Em seguida, 

falou-se da postura do educador no momento da prova, principalmente no que diz respeito à 

profundidade de conhecimentos, clareza na forma de se expressar e nível de utilidade do 

assunto abordado. Aproveitou-se esse momento também para listar com os alunos diferentes 



57 

 

ideias de estratégias pedagógicas e avaliações utilizadas nessa disciplina, identificando os 

objetivos de cada uma. Além delas, também foram mostradas outras, sugeridas pelo grupo. 

Em seguida, entregou-se estrutura do currículo lattes, mostrando como acessar e 

inserir dados. Falou-se da importância de produzir e participar de eventos como condição de 

ampliar conhecimentos e possibilitar desenvolvimento pessoal e profissional. Terminada a 

explanação, indagou-se se havia ficado alguma dúvida com relação à disciplina e agradeceu-

se pela oportunidade de trocar conhecimentos com eles. Desejou-se a todos sucesso e 

salientou-se que eles estavam concluindo mais uma etapa do curso e isso era motivo de 

satisfação. Eles elogiaram o trabalho pedagógico realizado com a turma e gostariam que 

houvesse mais encontros. Justificaram o fato de se haver, como educadora, valorizado o 

discurso de cada um e que se preocupava com o aprendizado deles; as aulas eram dinâmicas e 

eles não sentiram o tempo passar (CSA). Até perguntaram se não se poderia lecionar outra 

disciplina do curso! Solicitaram também que se divulgasse seus contatos (número de telefone, 

whatsapp e e-mail) e foram atendidos. Esse momento revelou sensação de tarefa cumprida 

(FRU).  

Depois, se procedeu à avaliação final, utilizando-se o teste TSIN(ql), com as 

seguintes questões respondidas individualmente pelos alunos: 1. O que você mais gostou 

nessa disciplina? 2. O que você menos gostou? 3. O que aprendeu? Eles encontravam-se 

tranquilos e concentrados por ocasião dessa atividade. Interessante é o fato de que não foi 

preciso se mencionar que eles não podiam utilizar material de pesquisa para responder às 

perguntas; nenhum deles manifestou essa necessidade. No momento da entrega desse 

documento, eles receberam um texto final “A menina do vestido azul”, de Gardel Costa 

(ANEXO F). A maioria leu o texto e se emocionou. Recebeu-se, antes de saírem, o abraço de 

todos, se referindo a cada um, nominalmente.  

Os testes foram corrigidos e os dados tabulados no caderno-diário. Eles foram 

entregues à Coordenação do curso e devolvidos aos alunos As duas primeiras questões 

serviram para avaliar o trabalho pedagógico que se desenvolveu. A terceira se referia à 

avaliação do aluno. O resultado da correção dessa questão juntamente com outras atividades 

realizadas por eles resultou na nota de cada um nessa disciplina.  

Esse foi o relato de trabalho com uma das 12 turmas da disciplina Didática do 

Ensino Superior. Embora o conteúdo fosse o mesmo, o processo foi diferente para cada uma 

delas. E isso foi maravilhoso! Foi o caso de o professor se sentir desafiado a variar 

instrumentos, dinâmicas, bem como estudar e pesquisar para atender aos objetivos propostos e 

aos anseios do grupo. 
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4.4 Procedimentos de análise 

 

A análise dos dados limitou-se aos aspectos mais significativos do estudo, a saber, 

a relação entre as dimensões CSA e o teste TSIN (ql).  

A partir do exposto, realizou-se a análise dos testes assim: inicialmente, se 

observou em cada um a coerência entre agrado (S/o que mais gostou), desagrado (T/o que 

menos gostou) e a aprendizagem significativa (I e N). Em nenhuma das turmas se evidenciou 

caso de desequilíbrio tensional (S, I e N com relação a T). As respostas às questões foram 

tabuladas e registradas no caderno-diário, de acordo com as categorias “o que mais gostou”; 

“O que menos gostou”; e “o que aprendeu”. Vale ressaltar que todos os sujeitos foram 

mantidos no anonimato.  

Com base nesses dados e coerente com a teoria defendida (MCE), foram 

estabelecidas categorias temáticas com suporte nas respostas ao teste TSIN(ql), referentes ao 

agrado (o que mais gostou); ao desagrado (o que menos gostou) e ao que aprendeu. 

Organizaram-se as categorias em tabela, da seguinte maneira: 1 do que mais gostou na 

disciplina (S) com relação a si mesmo, ao conteúdo e ao professor; 2 do que menos gostou (T) 

referente a si próprio, à instituição e ao professor; e o que e para que aprendeu (I e N) sobre o 

conteúdo da disciplina estudada, as relações afetivas e atuação profissional.  

 

Figura 4 – Categorias de análise da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A análise dessas informações foi fundamental para validar o teste TSIN(ql) como 

instrumento de identificação dos sucessos e problemas da relação entre sujeitos e elementos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Revelaram, também, a busca do equilíbrio 

CSA e forneceram dados para melhoria da qualidade do trabalho pedagógico. Os resultados 

da tabela são em número superior à quantidade de alunos, porque foi contabilizada a 

quantidade de aspectos citados por eles.  
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5 RESULTADOS  

 

O teste TSIN(ql) foi aplicado após o trabalho com os psicomovimentos que 

consistem no método para busca do equilíbrio CSA. Com base na observação docente, nos 

relatos orais e envolvimento dos alunos, é possível afirmar que eles denotaram tensão baixa, 

concedendo respostas autênticas, com resultados válidos. Esse teste poderia ser realizado no 

decorrer do ensino e aprendizagem, contudo, nesse caso específico, foi utilizado somente no 

final da disciplina, em razão da carga horária e estrutura modular do curso. 

Antes da apresentação dos resultados, fez-se necessário detalhar as respostas 

dadas pelos alunos às questões do teste. A tabela 3 referiu-se à frequência das respostas no 

nível de agrado (S). Primeiro, aspectos referentes à satisfação com o desenvolvimento 

pessoal: motivou para debates críticos, reflexivos, troca de experiências, interação, 

participação e diálogo entre profissionais de áreas diversas; facilitou concentração e 

entendimento do conteúdo; despertou a necessidade de aprofundar conhecimentos sobre 

Didática e docência; propiciou satisfação, porque os encontros foram prazerosos, proveitosos 

e produtivos; promoveu nova visão de aula sem depender de tecnologia; incentivou para 

continuação de estudos (mestrado); possibilitou descoberta de assunto para trabalho de 

conclusão de curso dessa pós-graduação. 

Quanto ao conteúdo estudado, os discentes gostaram da disciplina Didática do 

Ensino Superior, porque: ela foi de fundamental importância para o trabalho em sala de aula e 

para aprovação em concursos para professores; possibilitou estudo de conceitos teóricos e 

tendências pedagógicas de modo contextualizado, no tempo e no espaço; realizou abordagem 

dos assuntos de maneira interdisciplinar; os alunos aprenderam a elaborar plano de aula; 

estabeleceram relação entre teoria e prática; compreenderam que a educação é um processo 

incessante de descobertas e desafios; perceberam que professor e aluno estão em contínua 

formação; tiveram oportunidade de conhecer e criar atividades e dinâmicas para serem 

utilizadas em sala de aula.  

Relativamente à atuação que se desenvolveu como docente, eles citaram que 

ficaram satisfeitos com: a maneira como os assuntos foram abordados, a metodologia 

utilizada e o modo de iniciar as aulas, estimulando o conhecimento prévio dos alunos; a 

sensibilidade, simpatia, postura dinâmica, criatividade, espontaneidade, motivação e 

sensibilidade; capacidade de comunicação e interação com a turma, ouvindo a opinião de 

todos, com atenção e respeito; a maneira de tratar o outro com afetividade e amor; o prazer, 

como educadora, em ministrar aula; sua organização, cumprimento do plano de curso, postura 
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e domínio de conhecimentos; a forma diversificada de avaliar sem tensão excessiva; sua 

objetividade, utilizando linguagem clara e acessível; preocupação em saber se estavam 

compreendendo; o planejamento das aulas e coerência entre o que fazia e o que falava; o 

esforço em aprender o nome de cada um dos alunos; a pontualidade e assiduidade. 

 

Tabela 3 – Distribuição das respostas ao teste TSIN(ql), da questão referente ao nível de 

satisfação (S) dos alunos, com relação à disciplina Didática, do curso de pós-graduação lato 

sensu. 

Turmas 
Número de 

alunos 

O que mais gostou(S) Total de 

opiniões Aluno Conteúdo Professora 

01 37 24 11 38 73 

02 33 26 10 33 69 

03 26 05 13 24 42 

04 18 02 08 20 30 

05 16 11 11 17 39 

06 15 16 09 14 39 

07 20 07 02 13 22 

08 12 08 11 18 37 

09 24 19 09 35 63 

10 23 07 05 26 38 

11 15 08 04 10 22 

12 14 08 05 15 28 

Total 253 141 98 263 502 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A tabela demonstrou que em qualquer das turmas, houve maior quantidade de 

opiniões com relação à satisfação do que o número de alunos. A menção à metodologia 

(MCE) que se utilizou (263) superou a quantidade de alunos (253). Essa elevada frequência 

de satisfação com o método, decorreu, também, dos psicomovimentos, trabalhados em sala de 

aula, que visavam atingir os objetivos propostos pela disciplina, o conhecimento e 

desenvolvimento de si mesmo em inter-relação com o outro e o mundo. Constatou-se que as 

pessoas gostam de ser vistas e valorizadas. Parece pouco, mas até o esforço de memorizar o 

nome de cada um foi citado. Conquistou-se os alunos e eles, gostando dos encontros, se 

sentiram motivados para aprender, socializar e produzir conhecimentos. Verificou-se uma 

dinâmica incessante: os alunos estavam satisfeitos e aprenderam; e, por aprenderem, ficaram 

satisfeitos e motivados para aprender cada vez mais.  

Também se foi conquistada pelos grupos e sentiu-se satisfeita por ensinar. 

Investiu-se em aprofundamento de estudos, pesquisou-se, adaptou-se e criou estratégia 

pedagógica para atender aos anseios e necessidades das turmas. Por esse motivo, a escolha 

das atividades foi diversificada: oral, escrita, individual ou em grupo. Dentre as estratégias 
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pedagógicas desenvolvidas destacaram-se: textos reflexivos (ricos em metáfora); pesquisas; 

seminários; produção textual; filmes de curta-metragem; poesias; poemas; imagens; músicas; 

e dramatização.  

Os dados referentes ao que o aluno menos gostou (T) foram organizados em 

grupos, considerando o que provocou desagrado com relação: 1 a si mesmo; 2 à instituição; 3. 

à professora; e 4 a não ter sentido insatisfação; gostaram de tudo. Eis os motivos apresentados 

por eles referentes a cada uma dessas categorias: 

1 a si mesmo (aluno) – estava cansado, dormi em sala; tive insônia; debates de 

colegas fugindo do objetivo da aula; comentários longos e repetitivos da turma; pouca 

participação dos alunos; ausência de colegas; precisei me ausentar da aula; não pude vir a 

todos os encontros; postura preconceituosa de alguns do grupo; conversas paralelas; tive 

dificuldade de pronunciar nomes de teóricos; poucos debates; não li o texto recomendado pela 

professora (por isso senti dificuldade de entender a aula). 

2 instituição – carga horária pequena para aprofundamento de estudos e debates; 

muito barulho fora da sala; conteúdo extenso, cansativo; aulas ofertadas em dois finais de 

semana seguidos; só ser uma disciplina com a professora; cadeiras pouco confortáveis; sala 

sem ar-condicionado, calor; faltou comunicação sobre a oferta da disciplina.  

3 professor – maior quantidade de exemplos de atividades e dinâmicas para serem 

utilizadas em sala de aula; aula mais prática, com mais dinâmicas; outras formas de avaliar 

além da escrita; professora fala muito rápido; preenchimento do quadro com fichamento do 

assunto; letra pequena da professora no quadro; não explicou siglas que não conheço; não ter 

apostila; estudo de poucos teóricos; 4. Não houve desagrado – relataram ter gostado de tudo. 

 

Tabela 4 – Distribuição das respostas ao teste TSIN(ql), da questão referente à Tensão (T) ou 

desagrado dos alunos, com relação à disciplina de Didática, do curso de pós-graduação lato 

sensu. 

Turmas 
Número de 

alunos 

O que menos gostou (T) Total de 

opiniões Aluno Instituição Professor Não citou 

01 37 07 12 06 12 37 

02 33 05 10 04 15 34 

03 26 - 12 - 14 26 

04 18 05 04 01 08 18 

05 16 04 02 13 05 24 

06 15 01 06 03 05 15 

07 20 02 06 01 12 21 

08 12 01 04 04 03 12 

09 24 01 12 02 13 28 

10 23 01 14 01 07 23 

11 15 04 05 01 06 16 

12 14 - 06 - 09 15 

Total 253 31 93 36 109 269 

Fonte: Elaboração própria. 
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A quantidade de aspectos mencionados com relação ao agrado (502) foi muito 

superior ao de desagrado (269). E isso porque foram incluídas as opiniões dos alunos que 

relataram ter gostado de tudo. A rigor, a quantidade de aspectos considerados desagradáveis 

foi 160; ou seja, os alunos tiveram mais motivos para ficarem satisfeitos do que insatisfeitos. 

De acordo com o modelo TSIN, isso se caracterizou como indicativo de investimento (I) e 

aprendizagem (N).  

A maior parte dos educandos (109) não citou desagrado; declarou que estava 

satisfeita; que tinha gostado de tudo. Esse dado pareceu tendencioso, contudo, levando-se em 

conta o sentimento de confiança estabelecida com o grupo, bem como a relação entre as 

informações contidas nas tabelas referentes ao “que gostaram” e o “que aprenderam”, foi 

possível confiar na veracidade desse depoimento. Além disso, no decorrer das aulas, 

observou-se manifestação de bem-estar e motivação dos alunos. Outro dado que confirmou 

essa afirmação foi a baixa quantidade de desagrado com relação ao trabalho pedagógico que 

se efetivou. O TSIN(ql) possibilitou a identificação de problemas, visando à solução. Aceitou-

se de bom grado, as críticas e realizou-se mudanças durante o processo, motivo pelo qual, 

houve decréscimo ao longo do tempo, na frequência de desagrado com relação a essa 

categoria.  

Os argumentos de desagrado referentes ao aluno (31) e à instituição (93) não 

disseram respeito ao método utilizado em sala de aula, mas foram fatores que interferiram no 

aprendizado. Portanto, eles não constituíram objeto de análise nesse momento. As críticas 

relacionadas à instituição, no entanto, foram encaminhadas à Coordenação do curso, para que, 

tendo conhecimento das dificuldades, vissem a possibilidade de superá-las (por exemplo, as 

pertinentes ao espaço físico foram resolvidas, tanto nos polos do Crato como de Juazeiro do 

Norte. Ambas mudaram de sede e as salas foram climatizadas). As pessoas que denunciaram 

o pouco tempo para aprofundamento dos assuntos abordados justificaram que não tinham 

estudado esses assuntos no curso de graduação. Daí a dificuldade de apreensão desses 

conhecimentos. 

A pergunta - “O que aprendeu?” - dizia respeito ao investimento (I) e Nível de 

utilidade (N), ou seja, à aprendizagem efetiva. As respostas dos alunos foram organizadas em 

três grupos, revelando o que aprenderam com relação: 1 ao conteúdo; 2 à afetividade; e 3 à 

profissão. Eles descreveram detalhadamente o que compreenderam de cada um dos tópicos a 

seguir.  

1 Conteúdo – História da Didática; História da didática no Brasil; Tendências 

Pedagógicas; Teoria das Inteligências Múltiplas; Conceito de Didática; elaboração de plano 
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de aula; dimensões da didática (Técnica, humana e política); didática contextualizada no 

tempo e espaço (relação com Fordismo e Taylorismo); ideias para dinâmicas em sala de aula; 

a relação entre as dimensões do ensino, pesquisa e extensão na universidade; aspectos legais 

(LDB) e documentos das instituições de ensino superior e dos cursos (PDI, PPC, Regimento); 

Pedagogia X Andragogia; os Pilares da Educação; Importância da didática no Ensino 

Superior; o caráter interdisciplinar da didática; Educação presente em todos os contextos de 

relação humana; analisar contexto do indivíduo na sociedade; importância da motivação, 

flexibilidade e criatividade; o que, como e para que do processo pedagógico; universidade 

local de respeito e construção de conhecimentos; conceito e importância da avaliação; 

educação atrelada aos meios de produção; didática valorizava memorização e hoje é reflexiva 

e crítica; possibilita transformação. 

2 Relações afetivas – necessidade do professor conhecer seu aluno nos aspectos 

psicológico e social; perceber que a importância do docente para o aluno transcende os muros 

da universidade; professor precisa ser sensível porque participa da formação do sujeito, do 

cidadão; importância do professor interagir com o aluno, de ser mediador; ser mais crítico e 

reflexivo; professor precisa estar motivado; ouvir o aluno; vontade de aprofundar 

conhecimentos; momento de reflexão; ficar com o olhar atento; levado repensar sobre minhas 

atitudes com relação ao aluno, fazer auto-avaliação; dinamizar aulas para não ficarem 

cansativas e se tornarem prazerosas; todas as pessoas são importantes e precisam ser 

respeitadas, independente do seu grau de escolaridade; arte de partilhar; empatia com o aluno; 

dialogar; postura dentro e fora de sala;  

3 Profissional – importância da didática para a formação do professor; relação 

entre didática e ética profissional; ler detalhadamente editais para seleção de pós-graduação e 

de concursos para professores; como utilizar recursos técnicos em sala e aula; relação entre 

plano de aula e postura do educador em concursos para docentes; professor tem que estar em 

formação contínua; observar dificuldades e limitações na formação do educador e tentar 

superar; dicas para seleção em concursos; cuidados ao marcar textos nos concursos; postura 

do professor em sala de aula; trabalho aliado ao desenvolvimento tecnológico; muda com o 

tempo e de turma para turma; responsabilidade social do docente; quebra de paradigmas no 

ensino e mudanças na forma de ensinar; papel do professor é estimular o aluno a aprender e 

possibilitar que consiga desenvolver seu potencial;  
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Tabela 5 – Distribuição das respostas ao teste TSIN(ql), referente ao que os alunos 

aprenderam (I e N), com relação à disciplina de Didática, do curso de pós-graduação lato 

sensu. 

Turmas 
Número de 

alunos 

O que aprendeu (I e N) Total de 

opiniões Conteúdo Relações Afetivas Profissional 

01 37 83 16 14 113 

02 33 41 12 13 66 

03 26 38 04 05 47 

04 18 31 08 10 49 

05 16 24 07 09 40 

06 15 26 04 04 34 

07 20 38 04 04 46 

08 12 25 05 06 36 

09 24 55 05 20 80 

10 23 39 08 10 57 

11 15 27 06 06 39 

12 14 24 04 05 33 

Total 253 451 83 106 640 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Foram evidenciadas, com base nas respostas a essa questão, as dimensões CSA, a 

saber: Conteúdo (C); Relações afetivas (S) e Profissional (A). Comprovou-se que o método 

foi percebido pelos alunos, embora não tivesse sido nomeado, em razão do pouco tempo 

destinado para a disciplina. Essa evidência se caracterizou como grande conquista, porque a 

apreensão de conteúdo não foi aprendizagem única, embora a ênfase do que aprenderam ainda 

tenha recaído sobre a aquisição de conhecimentos historicamente sistematizados (451).  

Os dados confirmaram também, a inter-relação das dimensões T (tensão baixa); S 

(satisfação elevada); o que resultou em aprendizagem com sentido (I e N) para o 

desenvolvimento pessoal e profissional. Os alunos se sentiram valorizados e investiram 

participando e realizando atividades que resultaram em aquisição de conhecimentos. A 

motivação deles também pode ser evidenciada pela frequência aos encontros: não houve 

nenhuma reprovação por falta.  

A Metodologia da Compreensão Existencial considera o ser em sua totalidade: o 

estado de agrado ou desagrado (S) do ser humano como condição necessária à aprendizagem 

(C) e ao sentido dado ao fazer (A). Essa relação ocorre em espiral, num crescimento e 

ressignificação contínuos. Assim, o aprendizado prazeroso, enseja uma ação com sentido, que 

produz satisfação e motivação para um novo aprendizado.  

Valorizou-se o diálogo como condição necessária para a Interação Mútua e 

Simultânea (IMS), que possibilitou a socialização de experiências, momentos de reflexão 

crítica, relação com as teorias e concepções historicamente sistematizadas e elaboração 
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individual e coletiva de conhecimentos. Eles viam sentido naquilo que estudavam. Quando as 

pessoas se sentem bem e estão satisfeitas, há inter-relação com o outro, socialização de 

experiências e as concepções e teorias estudadas têm sentido para sua formação e atuação 

profissional.  

Foram utilizados no processo de ensino e aprendizagem os psicomovimentos, de 

acordo com a necessidade do momento aqui-agora. Eles viabilizaram a busca de equilíbrio 

CSA e possibilitaram maior coerência e autenticidade às respostas ao teste TSIN(ql). Os 

alunos manifestaram aprendizados referentes às teorias estudadas, de maneira 

contextualizada, situadas no tempo e no espaço; à importância de se considerar a afetividade 

no trabalho educativo; à valorização das dimensões cognitiva, afetiva e da ação, 

compreendidas de maneira inter-relacionada nas situações vivenciais e educacionais; e à 

coerência entre o discurso, o sentimento e a prática pedagógica. 

Nesse processo, professor e educando envolveram-se e desenvolveram-se juntos. 

Também se teve a oportunidade de vivenciar os psicomovimentos, quando, por exemplo, se 

considerou o conjunto de experiências próprias, ao se planejar aulas, citar exemplos referentes 

à vivência pessoal (EXP); o esforço que se fez para direcionar as discussões do grupo para o 

objetivo proposto (COI); o contínuo dar-se conta na percepção e avaliação da aula em 

processo (DSC); a motivação para criar modos de abordar o saber (VAR); a reelaboração do 

discurso com a preocupação em se ser compreendida (LIN); a busca de articulação entre o 

trabalho realizado e sua utilidade (CPQ); o exercício da empatia e busca de esclarecimentos 

junto aos alunos sobre os posicionamentos como pessoa e como docente (RET); a aceitação 

de críticas feitas e capacidade de superação visando à melhoria pessoal e profissional (POS); 

o empenho em equilibrar o Conhecimento, o Sentimento e a Ação, quando no processo de 

formação que se de desenvolveu, a ênfase e valorização eram na aquisição de conteúdo 

(CSA); a satisfação em concluir o trabalho e motivada para próximos encontros (FRU). 

Vale salientar também que se rompeu com a atitude de elaboração e cumprimento 

de modelos rígidos de planos de aula, centralizados em interesses próprios. Foi-se dando 

conta de que educar é um continuum de troca de saberes, contextualizadamente e, por isso, era 

preciso atender os anseios do grupo. E assim, foi-se elaborando e reelaborando as aulas, 

dando sequência e sentido ao trabalho pedagógico. 

Enfim, restou-se consideradas as dimensões CSA, exercendo autonomia e 

autoridade em sala de aula. Agiu-se assim, assumindo a responsabilidade de se trabalhar como 

multiplicadora, orientando o aprendizado dos alunos para que fossem cidadãos responsáveis, 

criativos, críticos, independentes e satisfeitos consigo mesmos; e, assim, fossem capazes de 
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conhecer a si próprios, em interação com os outros e o mundo, contribuindo para consolidar 

uma sociedade mais justa e fraterna. 

Diante do exposto, é possível perceber que esta pesquisa se caracterizou como 

avaliação formativa e somativa, proposta por Scriven, porque considerou aspectos referentes 

ao processo e produto, mostrando que os objetivos estabelecidos a priori foram sendo 

modificados de acordo com as necessidades do momento. Os resultados de cada etapa foram 

importantes para validar o teste TSIN(ql).  

Os resultados revelaram que o ensino e aprendizagem fundamentados pela 

Metodologia da Compreensão Existencial, ocorrem de maneira significativa.  
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6 CONCLUSÃO  

 

6.1 Validade do teste 

 

O estudo mostrou a validade do TSIN(ql), teste que se constituiu para aplicação 

acadêmica, tendo-se neste experimento, comprovado que o método, quando bem aplicado, 

não se desvia dos objetivos estabelecidos para o ensino e aprendizagem. 

As respostas ao teste revelaram coerência entre as dimensões do instrumento, 

indicando que os alunos estavam com tensão baixa, elevada satisfação, resultando em 

aprendizagem com sentido. Indica os sucessos e dificuldades dos alunos, possibilitando 

avaliação do processo educativo. Essa característica, própria da avaliação formativa, permitiu 

análise crítica e melhoria do trabalho pedagógico no decorrer de sua execução. Eis o grande 

mérito desse instrumento inédito de avaliação.  

Foi possível evidenciar também processo de auto avaliação, notadamente quando 

os educandos foram estimulados a descrever as questões propostas no teste TSIN(ql). Eles 

tiveram oportunidade de pensar sobre o seu aprendizado com relação às dimensões CSA.  

Concluiu-se que o teste TSIN(ql) é válido, porque mediu aquilo que se pretendia 

medir.  

 

6.2 Relação entre CSA e Psicomovimentos 

 

Destaque-se, em particular, o fato de que o teste explicitou a relação entre as 

dimensões CSA, os psicomovimentos e o teste TSIN(ql) no ensino e aprendizagem.  

A descrição da utilização dos psicomovimentos em sala de aula durante os 

encontros, favoreceram a valorização e interação entre os aspectos cognitivos, afetivos e 

motores, como condição para aprendizagem com sentido.  

As respostas ao teste TSIN(ql) evidenciaram essa relação.  

 

6.3 Formação humanista do educador versus relação EU-OS-OUTROS-E-O-MUNDO 

 

A análise do conjunto de dados mostrou que a sala de aula se transformou em 

ambiente de reflexão; de valorização de vivências; desenvolvimento da criatividade; de 

manifestação de sentimentos; aquisição, socialização e produções individuais e coletivas que 

respeitavam a identidade de cada um. Foi possível identificar manifestações de interesse pelos 
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assuntos abordados, maior integração do grupo e participação nas aulas com amparo nos 

diálogos, atividades, dinâmicas e avaliações. Assim, evidenciou-se a importância da formação 

humanista do educador que viabiliza o conhecimento e inter-relação do EU-OS-OUTROS-E-

O-MUNDO.  

Finalmente, é necessária ampla divulgação do trabalho, utilizando-se, inclusive, 

dos instrumentos proporcionados pela internet, para que pesquisadores possam dar 

continuidade a esta pesquisa e utilizar o teste TSIN(ql) em outros contextos, enfatizando-se 

que este ensaio que recorreu ao método do estudo de caso, tem seus resultados aceitos apenas 

para a realidade estudada.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DAS AULAS DA DISCIPLINA DE DIDÁTICA DO 

ENSINO SUPERIOR NA TURMA X 

 

ENCONTRO 1 (data) – O PREVISTO: 

- Apresentação inicial. 

- Entrega das apostilas. 

- Leitura do plano de curso da disciplina. 

- Apresentação de livros da disciplina. 

- Análise do texto reflexivo: “A lição da borboleta”. 

- Estudo do texto 1 da apostila: Conceito de Didática. 

 

ENCONTRO 2 (data) – O PREVISTO: 

- Análise da música “O Caderno”, de Toquinho e Vinicius de Moraes. 

- Estudo do texto 2 da apostila: História da Didática. 

- Avaliação (atividade para ser realizada em dupla). 

 

ENCONTRO 3 (data) – O PREVISTO: 

- Devolução dos trabalhos corrigidos. 

- Estudo do texto 3 da apostila: História da Didática no Brasil. 

 

ENCONTRO 4 (data) – O PREVISTO: 

- Análise do texto reflexivo “O Menininho”, de Helen Buckley. 

- Estudo dos textos 3 e 4 da apostila: História da Didática no Brasil e Tendências 

Pedagógicas. 

- Avaliação (atividade para ser realizada em dupla). 

 

ENCONTRO 5 (data) – O PREVISTO: 

- Devolução dos trabalhos corrigidos. 

- Apresentação de livros (solicitados pelos alunos). 

- Exibição do filme (curta-metragem) “A Guerra do Arco-íris” 

- Estudo do texto 5 da apostila: A eficácia da Didática do Ensino Superior 

- Avaliação (atividade em grupo). 

 

ENCONTRO 6 (data) – O PREVISTO: 

- Montagem do texto: “Você já ouviu falar de Procusto?”. 

- Estudo do texto 6 da apostila: Docência no ensino superior: construindo caminhos. 

- Didática e seleção para professores: plano de aula, prova didática, currículo lattes, 

estratégias pedagógicas e tipos de avaliação. 

- Avaliação final  

- Encerramento 
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APÊNDICE B – ATIVIDADE PROPOSTA REFERENTE AO ESTUDO DA 

HISTÓRIA DA DIDÁTICA 

 

Atividade (em dupla): Escolha pelo menos 5 (cinco) dos 30 termos apresentados e escreva um 

texto demonstrando que aprendeu o assunto abordado. 

 

1. Dimensão técnica 

2. Pedagogia 

3. Instrução 

4. Idade Média 

5. Herbart 

6. Dimensão Humana 

7. Didática 

8. Século XVIII 

9. Dimensão Política 

10. Século XVII 

11. Ordenação e Sistematização 

12. Dewey 

13. Rousseau 

14. Neutralidade da educação 

15. Clareza 

16. Montessori 

17. Comenius 

18. Associação 

19. Claparède 

20. Aplicação ou Método 

21. Pedagogia Científica 

22. Pestalozzi 

23. Escola Nova 

24. Ensino 

25. Enfoque técnico 

26. Educação Tradicional 

27. Didática “difusa” 

28. Contextualização 

29. Didática Magna 

30. Ensino Superior 
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APENDICE C – ATIVIDADE PROPOSTA REFERENTE AO ESTUDO DAS 

TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

 

Atividade: Observem as imagens e identifiquem as Tendências Pedagógicas a que se referem.  

 

 

Tendência Pedagógica: 

_________________________________________ 

Justificativa: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

Fonte: paulamardidaticadastic.blogspot.com 

 

Tendência Pedagógica:  

_________________________________________ 

Justificativa: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Fonte: representacaosocial.blogspot.com 

 

Tendência Pedagógica: 

_________________________________________ 

Justificativa: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Fonte: www.reacaoambiental.com.br 

 

http://www.reacaoambiental.com.br/
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Tendência Pedagógica: 

_________________________________________ 

Justificativa: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

Fonte: foconaavaliacaodaaprendizagem.blogspot.com 

 

 

Tendência Pedagógica: 

_________________________________________ 

Justificativa: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

Fonte: claudilsonpezao.wordpress.com 
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APÊNDICE D – ATIVIDADE PROPOSTA REFERENTE AO ESTUDO DA 

EFICÁCIA DA DIDÁTICA NO ENSINO SUPERIOR 

 

 Analisem a imagem entregue ao grupo e respondam: 

1. O que a imagem representa? 

2. Qual a relação entre a imagem e a Educação? 

 

Grupo 1 

 

(CECCON; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008, p. 15) 
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Grupo 2 

 

(CECCON; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008, p. 10 e 11) 

 

Grupo 3 

 

(CECCON; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008, p. 30 e 31) 
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Grupo 4 

 

(CECCON; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008, p. 38 e 39) 

 

Grupo 5 

 

(CECCON; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008, p. 42 e 43) 
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Grupo 6 

 

(CECCON; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008, p. 46 e 47) 

 

Grupo 7 

 

(CECCON; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008, p. 48 e 49) 
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Grupo 8 

 

(CECCON; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008, p. 60 e 61) 

 

Grupo 9 

 

(CECCON; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008, p. 88 e 89) 
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Grupo 10 

 

(CECCON; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008, p. 64 e 65) 

 

REFERÊNCIA 

CECCON, Claudius; OLIVEIRA, Miguel Darcy de; OLIVEIRA, Rosiska Darcy de. A vida 

na escola e a escola da vida. 40ª. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.  

 

 

  



82 
 

ANEXO A – APOSTILA DA DISCIPLINA DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 

Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Modalidade Presencial 

 

PLANO DE CURSO 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

PROFESSOR(A): Josemeire Medeiros Silveira de Melo 

 

DISCIPLINA: Didática do Ensino Superior 

CARGA HORÁRIA: 40h 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:       

 

1. EMENTA:  
Contextualização da didática: história, objetivos, campo e finalidade. História da Didática no Brasil. Pedagogia, 

Prática e Didática no ensino superior. Planejamento didático na Educação Superior e seus componentes: objetivos, 

conteúdos, métodos e avaliação. A formação profissional do professor de nível superior. O perfil do professor e do 

aluno universitário. Processo e componentes de ensino superior. Relações e dinâmicas entre professor e aluno na 

educação superior. O repensar a aula universitária e a docência no ensino superior. 

 

2.   OBJETIVOS:   

2.1. Conhecer os diferentes conceitos de didática apresentados ao longo da história. 

2.2. Estudar a história da didática no Brasil. 

2.3. Perceber a importância da didática no processo educativo do Ensino Superior. 

2.4. Identificar os componentes do planejamento didático. 

2.5. Fazer análise crítica do trabalho docente no Ensino Superior. 

2.6. Compreender a dinâmica da inter-relação entre professor, aluno e objeto de estudo.  

 

3.   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

3.1. Didática - Conceito 
3.2. História da Didática. 
3.3. A Didática no Brasil 
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3.4. Tendências Pedagógicas 
3.5. A eficácia da Didática do Ensino Superior 

 

4.   METODOLOGIA: METODOLOGIA APOIADA EM TECNOLOGIA E INTERATIVIDADE  

 Discurso oral. 

- Estudo e análise de textos. 

- Jogos e dinâmicas de grupo. 

- Seminários apresentados por grupos de alunos. 

- Estudo dirigido e debates.  

 

5.   AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação será contínua e cumulativa e realizar-se-á mediante a participação dos alunos nas atividades propostas. 

Serão consideradas também a pontualidade e assiduidade às aulas.  

 

6.   REFERENCIAS: 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

 

CANDAU, Vera Maria (org). A didática em questão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.  

 

CANDAU, Vera Maria (org). Rumo a uma nova didática. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.  

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.  

 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação: São Paulo: Cortez, 1994. 
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MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986.  

 

PIMENTA, Selma Garrido. Didática e Formação de Professores. São Paulo: Cortez, 2000. 

 

PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos; CAVALLET, Valdo José.  Docência no Ensino 
Superior: construindo caminhos. Disponível em 
<http://content.metasys.com.br/arquivos/content/dominiopublico.gov.br/gid-10414/up000019.pdf#page=256> 
Acesso em 15 de junho de 2012. 

 

SANTOS NETO, Julio Moreira dos. A eficácia da Didática no Ensino Superior. Disponível em 
<http://meuartigo.brasilescola.com/educacao/a-eficacia-didatica-ensino-superior.htm> Acesso em 15 de junho de 
2012.  

 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org). Repensando a didática. Campinas, SP: Papirus, 2004.  

 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org). Técnicas de ensino: por que não?. Campinas, SP: Papirus, 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meuartigo.brasilescola.com/educacao/a-eficacia-didatica-ensino-superior.htm
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Texto 1 – Didática – Conceito 

Josemeire M. S. de Melo 

 

Introdução 

 

Provavelmente, durante sua trajetória de estudante, você tomou conhecimento das 

seguintes situações:  

 Há professores que sabem muito e não sabem transmitir; 

 Há professores que são dinâmicos, engraçados, mas parecem não possuir 
conhecimento científico, embasamento teórico; 

 Há professores que sabem muito, sabem transmitir, mas não ouvem seus 
alunos e são tão impacientes durante o curso; 

 E há também aqueles que sabem do conteúdo, são pacientes, atenciosos, 
carinhosos e é sempre muito prazeroso assistir a suas aulas.  

Estas e outras questões serão discutidas e trabalhadas nessa disciplina de Didática do 

Ensino Superior. 

A Didática Educacional ocupa-se do estudo de aspectos que, embora compreendam 

áreas distintas, são interdependentes, a saber: aspectos técnicos, humanos e político-

sociais do processo educativo. 

A dimensão técnica diz respeito ao conhecimento sistematizado (C); a humana refere-

se ao afetivo, ao sentimento (S); e a político-social enfatiza o agir (A).  

Nesta disciplina, você pode estudar os assuntos apresentados e estabelecer relação 

entre eles e sua história de vida, considerando suas experiências como educando e como 

educador. Vá fazendo, então, uma avaliação do processo educativo de seu curso e vendo 

como ele pode melhorar e em que você pode contribuir para isso. Lembre-se: quando você 

manifesta suas idéias e conhecimentos, elas favorecem o crescimento individual e do grupo. 

Você é muito importante neste processo de socialização! Portanto, seja autêntico e 

participe! Acredite no seu potencial e valorize suas vivências! 

 

Didática: Conceito 

 

A palavra didática (didáctica) vem da expressão grega Τεχνή διδακτική (techné 

didaktiké), significa arte ou técnica de ensinar. É uma disciplina da Pedagogia (ciência que 

estuda o processo educativo em interação com a prática social global), cujo enfoque central 

é o processo de ensino e aprendizagem. 

A didática é a disciplina que propicia o estudo crítico – através da problematização, 

contestação e identificação de aspectos positivos e negativos - dos elementos presentes na 

prática pedagógica (professor, aluno, conhecimentos, objetivos, metodologia, recursos), em 

interação com a sociedade (LIBÂNEO, 1994). A ela cabe o desenvolvimento de 
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competências técnico-pedagógicas aliado ao compromisso político-social, viabilizando, 

assim, a transformação do indivíduo e do meio que o cerca. Perceba que o processo de 

ensino e aprendizagem não pode ser restrito ao espaço da sala de aula! 

A didática defende a superação da dicotomia entre teoria e prática de ensino, 

estabelecendo relação entre o conhecimento formalizado (instrumentalização teórica e 

técnica), as diversas maneiras de utilizá-lo e a possibilidade de socializar e ampliar 

experiências conforme o contexto em que está inserida. Ela ocupa-se portanto, do o que, 

como, porquê e para que do processo pedagógico.  

Os elementos estudados pela didática são: o professor, o aluno, a disciplina, o 

contexto escolar, o objetivo e finalidade do processo educativo, e as estratégias e métodos 

de ensino. Ao professor cabe a tarefa de nortear, organizar e estimular a aprendizagem dos 

alunos; o educando, por sua vez, deve ser motivado a aprender, compreendendo a 

importância do saber como condição indispensável para o desenvolvimento e transformação 

pessoal e social; já a disciplina diz respeito aos conteúdos a serem estudados; o contexto da 

aprendizagem refere-se aos aspectos sociopolíticos, sociais e culturais intervenientes na 

educação; o objetivo e finalidade da educação, por seu turno, determinam a razão, a 

necessidade e a utilidade do estudo programado; e, finalmente, as estratégias e métodos 

constituem-se na maneira como serão trabalhados os conhecimentos escolares.  

 

A didática é uma área do conhecimento que tem como objeto de estudo o 

ato de ensinar (...). De um lado, constitui-se em um conteúdo técnico, 

relativo à forma de organizar, desenvolver e avaliar a transmissão, direta e 

indireta, do conteúdo objeto do ensino. De outro lado, o ato de ensinar 

vivencia dimensões colocadas como sua finalidade e também um 

conteúdo, aqui, denominado de pedagógico. Esse conteúdo é relativo às 

concepções de homem, de educação, de sociedade e de mundo 

vivenciadas pelos conhecimentos, valores e habilidades desenvolvidos 

como finalidades específicas pelo professor e compreendidos no interior de 

finalidades mais amplas para a escola como instituição social (VEIGA, 

2004, p. 30).  

 

A didática é uma disciplina de integração interdisciplinar porque ela organiza e utiliza 

em seus estudos diversas ciências pedagógicas, tais como a Filosofia da educação, 

Psicologia da educação e Sociologia da educação, bem como metodologias específicas 

presentes no currículo escolar. A contribuição entre a didática e essas ciências é recíproca: 

são matérias distintas (têm objeto de estudo próprio), mas interdependentes (cada uma 

interfere nas outras). 

A educação está presente em todas as sociedades. Ela é responsável pela 

disseminação e produção de conhecimentos, dando condições às pessoas de interferirem e 

transformarem a sociedade. A educação é um fenômeno social; “é parte integrante das 

relações sociais, econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade” 

(LIBÂNEO, 1994, p. 18). A relação entre a ação educativa e o meio social é, pois, dialética, 

ou seja, uma exerce influência sobre a outra e ambas se modificam.  
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Num sentido amplo, a educação pode ser entendida como processo formativo 

intrínseco às relações sociais e que ocorre em diversas instituições: familiar, religiosa, 

política, econômica etc. Educação, num sentido estrito, é a que ocorre “com finalidades 

explícitas de instrução e ensino mediante uma ação consciente, deliberada e planificada, 

embora sem separar-se daqueles processos formativos gerais” (LIBÂNEO, 1994, p. 18). Um 

exemplo deste tipo de educação é a que acontece nas escolas.  

A educação escolar é um sistema de instrução e ensino com finalidades e objetivos 

definidos, práticas organizadas, sistematização e veiculação de conhecimentos e 

experiências acumulados pelas gerações anteriores, em interrelação com as demais áreas 

sociais. Nessa perspectiva, é preciso estabelecer de forma clara o tipo de homem que se 

deseja formar e que sociedade se deseja construir. 

A instrução diz respeito à formação e ao desenvolvimento intelectual, à capacidade de 

aquisição de conhecimentos formalizados. Já o ensino consiste no planejamento das ações, 

direção, métodos, avaliação das atividades didáticas. Fornece, assim, condições para a 

realização da instrução, estabelecendo meios para viabilizar o processo de transmissão e 

assimilação de conhecimentos e possibilitando o entendimento crítico das relações sociais. 

 

O processo de ensino e aprendizagem, por sua vez, diz respeito ao 

desenvolvimento integral do ser humano, considerando-se as dimensões 

físicas, morais, intelectuais, estéticas do educando, de forma a possibilitar 

o conhecimento e a compreensão de si mesmo, dos outros e do mundo 

que o cerca, “implicando uma concepção de mundo, idéias, valores, modos 

de agir, que se traduzem em convicções ideológicas, morais, política, 

princípios de ação frente a situações reais e desafios da vida prática” 

(LIBÂNEO, 1994, p. 22) 

 

Cabe, então, à didática estabelecer vínculos entre ensino e aprendizagem, 

transformando objetivos sócio-políticos e técnico-pedagógicos em práticas de ensino, tendo 

em vista o desenvolvimento integral do educando.  
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Texto 2 - História da Didática 

Josemeire M. S. de Melo 

 

As formas de ação pedagógica remontam à Grécia antiga e referiam-se ao ensino. 

Contudo não eram entendidas como estudo sistematizado; diziam respeito ao trabalho 

educativo realizado nas academias e no lar, de forma intuitiva, seguindo o modelo cultural 

da época. Foi esta a compreensão de didática – denominada “difusa” – que perdurou desde 

este período, até o século XVII.  

 

Século XVII: surgimento da Didática 

 

O educador Juan Amós Komenský (1592 – 1670), mais conhecido por Comenius, é 

reconhecido como o pai da Didática Moderna.  

Influenciado pelas idéias da Reforma Protestante, Comenius escreveu, entre outras 

obras, o livro denominado Didática Magna, que defendia esta disciplina como "arte de 

ensinar tudo a todos". Na verdade sua intenção era encontrar um método mais eficaz e 

prazeroso de disseminar idéias religiosas, notadamente as referentes à Reforma Protestante 

– em contraposição ao ensino veiculado pela Igreja Católica Medieval. Surge, assim a 

necessidade de sistematizar o pensamento didático caracterizado como estudo científico 

das formas de ensinar. 

 

O termo “Didática” aparece quando os adultos começam a intervir na 

atividade de aprendizagem das crianças e jovens através da direção 

deliberada e planejada do ensino, ao contrário das formas de intervenção 

mais ou menos espontâneas de antes. (LIBÃNEO, 1994, p. 58) 

 

Século XVIII e as novas concepções de Didática 

 

As práticas escolares da Idade Média, que defendiam o ensino conteudista, 

mecanicista, intelectualista, verbalista e dogmático foram, aos poucos, cedendo lugar às 

novas formas de ensino. Estas mudanças decorreram em grande parte devido às profundas 

transformações políticas, econômicas, sociais e culturais da época, tais como a implantação 

do sistema capitalista; ascensão da burguesia e declínio do poder da nobreza e clero; 

valorização da razão; e desenvolvimento da ciência. 

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) foi pioneiro no enfoque do tema da infância na 

educação. Defendia que a criança nasce boa, mas o adulto, com sua falsa concepção de 

vida, a corrompia. O ensino, por conseguinte, deveria promover o contato direto da criança 

com a natureza, permitindo a livre aprendizagem, sem a obrigatoriedade do cumprimento de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comenius
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um currículo preestabelecido e de estudos propostos nos livros. “A educação não deveria 

apenas instruir, mas permitir que a natureza desabrochasse na criança; não deveria reprimir 

ou modelar” (GADOTTI, 1993, p. 88).  

Rousseau escreveu entre outras obras: “Sobre a desigualdade entre os homens”, “O 

contrato social” e “Emílio”. Contudo não sistematizou uma teoria de ensino e nem colocou 

em prática suas ideias. É considerado o precursor dos ideais da Escola Nova, difundidos no 

século XIX e início do século XX. Influenciou grandes educadores, entre eles Pestalozzi, 

Herbart e Froebel. 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827) dedicou-se à educação das crianças órfãs 

das classes populares. Acreditava que a educação perfeita decorria do desenvolvimento 

harmonioso dos aspectos morais, intelectuais e práticos inerentes ao aluno. O currículo 

centrava-se em atividades, baseado no método intuitivo.  

Johann Friedrich Herbart (1776 – 1841) é considerado um dos pioneiros da Pedagogia 

Científica. Defendia que através da instrução educativa, o aluno era disciplinado e 

desenvolvia aspectos morais. Para ele, o educador é o responsável pela organização e 

introdução de ideias sistematizadas na mente dos educandos. Apresenta quatro passos 

formais indispensáveis ao processo de ensino, a saber: 

1. Clareza - preparação e apresentação do conteúdo; 
2. Associação – relação e comparação entre o novo conhecimento e o anterior; 
3. Ordenação e Sistematização – generalização dos conceitos; 
4. Aplicação ou método– utilização dos conhecimentos em situações concretas. 

 

O sistema pedagógico de Herbart (...) trouxe esclarecimentos válidos para 

a organização da prática docente, como por exemplo: a necessidade de 

estruturação e ordenação do processo de ensino, a exigência de 

compreensão dos assuntos estudados e não simplesmente memorização, 

o significado educativo da disciplina na formação do caráter. (LIBÂNEO, 

1994, p. 61) 

 

A Escola Nova 

 

O movimento de renovação da educação intitulado Escola Nova (também denominado 

Educação Nova, Escola do Trabalho, Renovada, Ativa ou Progressista), foi baseado nas 

ideias de Rousseau e visava à auto formação e a atividade espontânea da criança. Surgiu 

em meio as transformação sociais, políticas e econômicas da época dentre as quais a 

propagação dos ideais liberalistas, a ascensão do capitalismo, a valorização do 

conhecimento científico, a industrialização e urbanização. 

Há uma diversidade de ideias e teorias educacionais, notadamente as de caráter 

liberal e socialista. Evidencia-se maior pressão da população sobre o poder público, no que 

diz respeito à democratização do saber escolar. Registram-se debates sobre a escola laica 

e da confessional; entre os representantes das instituições de ensino protestantes e 
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católicas (principalmente nos países europeus atingidos pela Reforma); e entre os 

defensores da educação pública e particular. 

O processo de ensino e aprendizagem também recebe forte influência da psicologia, 

voltada especialmente ao processo de desenvolvimento infantil.  

O que se evidencia neste momento é a efervescência de pensamentos criativos, 

críticos, e revolucionários. Contrapõe-se, pois, a concepções consideradas antigas, 

tradicionais, voltadas para o passado. Apresenta-se com tonalidade crítica, contestadora, 

revolucionária.  

 

O movimento declara, como precursores, todos aqueles que mesmo em 

outras eras atendem às condições da infância e poderiam entrar na fórmula 

consagrada de atender às crianças conforme seus Interesses, por meio 

de suas atividades e de um ambiente de liberdade, com valorização das 

realizações práticas (projetos) ou intelectuais (problemas) etc.. (CASTRO, 

1991) 

 

Nos Estados Unidos, o principal representante dos ideais da Escola Nova foi John 

Dewey (1859 – 1952). Ele contesta a teoria que defende a educação pela instrução, de 

Herbart, e propõe uma educação ativa, como um learning by doing (aprender fazendo), 

refletindo o ideal democrático americano. Colocou suas ideias em prática, na escola-

laboratório da Universidade de Chicago.  

A fundamentação psicológica e filosófica da sua teoria baseia-se no pragmatismo de 

William JAMES, que valoriza a experiência concreta e considera o conhecimento como 

norteador da ação. Para Dewey  

 

A escola não é uma preparação para a vida, é a própria vida; a educação é 

o resultado da interação entre o organismo e o meio através da experiência 

e da reconstrução da experiência (LIBÂNEO, 1994, p. 62). 

 

A educação enfatizava, pois o processo e não produto. Valorizava a experiência e 

preocupava-se com a melhoria permanente da eficiência individual, confundindo-se com o 

aprendizado cotidiano. O objetivo desta teoria servia aos interesses da burguesia, porque 

visava o preparo para o trabalho, para a ação e para a competição (ou seja, a vitória 

depende do esforço de cada um) (GADOTTI, 1993, p.144). 

O movimento da Escola Nova também se faz presente na Europa, através das teorias 

apresentadas por: Maria Montessori (1870 – 1952) – médica italiana criando e utilizando 

jogos e materiais pedagógicos para a pré-escola com o intuito de promover a aprendizagem; 

Édouard Claparède (1873 – 1940) – propôs uma educação funcional: onde a ação 

educativa fosse individualizada e não individualista; Roger Cousinet (1881 – 1973) – 

apresentou o método de trabalho por grupos, defendeu a liberdade no ensino e valorização 
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do trabalho coletivo. Estas teorias predominaram em muitas escolas no período 

compreendido entre o período de 1920 a 1950. Os adeptos ao movimento da Escola Nova, 

contrários à Educação Tradicional (que considera a criança como um adulto em miniatura), 

defendiam um ensino centrado nos interesses das crianças, valorizando a experiências, a 

ação, a individualidade e a liberdade. 

Nas décadas de 60 a 80 o processo de ensino e aprendizagem passa a enfatizar a 

dimensão técnica. A educação passa a privilegiar aspectos objetivos, racionais, sistêmicos e 

mecanicistas, admitindo também a neutralidade científica. A necessidade de pessoas 

treinadas para assumir funções na indústria é a grande responsável por essa modificação. 

Acentua-se a dicotomia entre teoria e prática, a valorização entre os que pensam em 

detrimento dos que executam. A Didática centra-se em objetivos instrucionais, na 

organização dos conteúdos, na utilização de estratégias de ensino, considerando a 

produtividade, a eficiência, a eficácia, a racionalização, a operacionalização e o controle. 

Da década de 70 surgiram críticas severas ao modelo tecnicista, denunciando a falsa 

neutralidade da educação e da ciência. Esta nova abordagem tratava de forma crítica e 

contextualizada o processo de ensino e aprendizagem, considerando sua inter-relação com 

os aspectos políticos, econômicos e sociais. 

Dos anos 90 à atualidade a didática vem se caracterizando como um instrumento de 

cooperação entre os agentes do processo educativo, considerando a diversidade e 

multifuncionalidade presente nas dimensões técnica, humana e política.  
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Texto 3 - A Didática no Brasil 

Josemeire M. S. de Melo 

 

O ano de 1549 marca o início da educação formal no Brasil, por ocasião da chegada 

dos jesuítas. O plano de ensino era baseado no documento denominado Ratio Studiorum 

que defendia a formação do homem universal, humanista e cristão. Valorizava-se o 

intelecto, atividades de memorização do conteúdo e desenvolvimento do raciocínio lógico. A 

didática é “entendida como um conjunto de regras e normas prescritivas que visam à 

orientação do ensino e do estudo” (VEIGA, 2006, p. 35).  

Em 1890 é aprovada a Reforma Benjamin Constant, influenciada pelas idéias 

positivistas. O ensino religioso nas escolas deixa de ser obrigatório. O Estado defende a 

idéia da escola pública, laica, universal e gratuita. Estes aspectos marcam a presença da 

pedagogia tradicional. 

 

A essa teoria pedagógica corresponderiam as seguintes características: a 

ênfase no ensino humanístico de cultura geral, centrado no professor, que 

transmite a todos os alunos, indistintamente, a verdade universal e 

enciclopédica; a relação pedagógica se desenvolve de forma hierarquizada 

e verticalista, onde o aluno é educado para seguir atentamentea a 

exposição do professor; o método de ensino, calcado nos cinco passos 

formais de Herbart (preparação ou apresentação, comparação, 

assimilação, generalização e aplicação) (VEIGA, 2006, p. 36). 

 

A didática caracterizava-se como uma disciplina presente no currículo das Escolas 

Normais (desde sua criação, em 1835), e consistia num conjunto de regras e orientações 

para a realização da atividade docente, dissociadas do contexto político, econômico e social 

em que estavam inseridas. 

A Revolução de 1930 põe fim à República Café-com-Leite, e Getúlio Vargas assume a 

presidência do Brasil. Neste mesmo ano é criado o Ministério de Educação e Saúde Pública. 

Em 1932 foi apresentado o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, defendendo as 

seguintes idéias: valorização da criança e de seus interesses; individualismo; liberdade; e 

atividade. 

Nesse momento,  

 

A didática é entendida como um conjunto de idéias e métodos, 

privilegiando a dimensão técnica do processo de ensino, fundamentada 

nos pressupostos psicológicos, psicopedagógicos e experimentais, 

cientificamente validados na experiência e constituídos em teoria, 

ignorando o contexto sociopolítico-econômico (VEIGA, 2006, p. 38). 
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O período de 1945 a 1960 foi marcado pelo aumento das importações e entrada de 

capital estrangeiro, sob a alegação de democracia liberal. Registram-se conflitos entre 

grupos adeptos da política populista e da política antipopulista. 

Houve também muitas manifestações e modificações na educação, tais como a luta 

entre os defensores da escola particular e os da escola pública; a decisão das escolas 

católicas de adotar o método de Montessori e Lubienska (VEIGA, 2006, p. 39). 

O ensino da didática, fundamentado no liberalismo, no pragmatismo e nos ideais da 

Escola Nova, recebeu a denominação de enfoque renovador-tecnicista porque valorizava as 

metodologias de ensino em detrimento do conhecimento. Não havia estudo sobre a 

interrelação entre esta disciplina e o contexto político e social em que estava inserida. 

O movimento político de 1964 alterou a forma de governo, instalando-se a ditadura 

militar.  

O processo de ensino e aprendizagem assumiu caráter tecnicista, fundamental para a 

preparação de mão-de-obra para as empresas multinacionais. A educação recebeu 

financiamento dos Estados Unidos, através do acordo MEC/USAID. Isso justifica a forte 

influência do modelo educacional norte-americano no sistema de ensino brasileiro.  

A escola apresentava características de trabalho fabril, legitimando a divisão e 

fragmentação do trabalho pedagógico com argumentos baseados nos critérios de 

produtividade, objetividade, neutralidade, racionalidade, eficácia e eficiência.  

A preocupação central da didática dizia respeito aos elementos constituintes do 

planejamento pedagógico, na elaboração de materiais instrucionais, nos conteúdos dos 

livros didáticos, nas estratégias de ensino, na avaliação como instrumento de verificação e 

controle.  

Iniciou-se em 1974, uma investigação crítica sobre a função da educação, conhecida 

como teoria crítico-reprodutivista, porque identifica as relações e forças que interferem no 

processo educativo, considerando a escola como espaço de reprodução social. 

Somente na década de 80, com a instalação da Nova República, que pôs fim à 

ditadura militar. A educação assume uma dimensão crítica, centrada na formação do 

homem e possibilita maior participação das pessoas nas decisões políticas e educacionais.  

 

Assim, o enfoque da didática, de acordo com os pressupostos de uma 

pedagogia crítica, é o de trabalhar no sentido de ir além dos métodos e das 

técnicas, procurando associar escola-sociedade, teoria-prática, conteúdo-

forma, técnica-política, ensino-pesquisa, ensino-avaliação, professor-aluno 

(VEIGA, 2006, p. 44) 

 

Ela propicia ao educador a análise crítica das dimensões didático-pedagógicas e da 

realidade educacional, considerando a influência mútua que uma exerce sobre a outra. Em 

suma, a função da diática é democratizar o ensino, compreendido “como um processo 
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sistemático e intencional de transmissão e elaboração de conteúdos culturais e científicos” 

(VEIGA, 2006, p. 45). 

Tem-se evidenciado desde a década de 90 aos dias atuais, a forte influência de idéias 

neo-liberais em diversos âmbitos da sociedade, inclusive no pensamento técnico-científico. 

 

A globalização, as novas tecnologias da informação e da comunicação e os 

processos que desenvolvem estão provocando uma reorganização do 

trabalho, uma transformação na produção de bens e serviços, nas relações 

entre as nações e até mesmo na cultura local (VEIGA, 2006, p. 45). 

 

A concepção de didática na atualidade está centrada na valorização do processo 

construtivo como condição para a emancipação do ser humano; na busca da 

democratização e socialização do saber historicamente acumulado; na formação do 

educador como agente de transformação social; e na metodoloia de pesquisa, indispensável 

ao aprofundamento e atualização de conhecimentos.  

Está claro que a didática está assumindo novas configurações que apontam para o 

avanço teórico na problematização, na compreensão e na sistematização de conhecimentos 

de seu objeto de estudo: o ensino como prática social concreta. As novas configurações da 

didática a partir da investigação qualitativa modificam significativamente a atríplice ação 

pedagógica: o professor (ensinar), aluno (aprender), conhecimento (produzir/investigar) 

(VEIGA, 2006, p. 51).  
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Texto 4 - Tendências Pedagógicas 

Josemeire M. S. de Melo 

 

Vamos organizar as tendências pedagógicas, presentes no discurso sobre a história 

da didática. As tendências pedagógicas foram classificadas em liberais e progresistas, 

conforme apresentado a seguir:. 

 

1. Pedagogia liberal 
1.1. Tradicional 
1.2. Renovada Pragmática ou Progressivista 
1.3. Renovada não diretiva 
1.4. Tecnicista 
 

2. Pedagogia progressista 
2.1. Libertadora 
2.2. Libertária 
2.3. Crítico-social dos conteúdos 

 

A pedagogia liberal é baseada em ideais democráticos, de liberdade e dos interesses 

individuais. O surgimento do liberalismo está intimamente relacionado com a ascensão do 

capitalismo, tendo como um de seus principais objetivos, a legitimação da estrutura de 

classes sociais, justificando que o sucesso depende do esforço de cada um (não leva em 

conta as desigualdades de condições e oportunidade).  

A pedagogia tradicional é centrada no professor, ou seja, ele é o detentor do saber e 

tem a incumbência de transmiti-lo ao aluno. O aprendizado decorre da ação de agentes 

externos (palavra do educador ou observação sensorial) e cabe ao educando memorizar as 

informações e conhecimentos. Os conteúdos são desvinculados dos interesses dos 

estudantes e do contexto social em que a escola se encontra.  

A pedagogia renovada opõe-se à pedagogia tradicional: é centrada no aluno e defende 

a valorização da criança como um ser “dotado de liberdade, iniciativa e interesses próprios 

e, por isso mesmo, sujeito da sua aprendizagem e agente do seu próprio desenvolvimento” 

(LIBÂNEO, 1994, p. 62); apresenta organização científica dos aspectos psicológico e 

biológico envolvidos no processo de ensino; defende o “respeito às capacidades e aptidões 

individuais; e rejeita modelos adultos em favor da atividade e da liberdade de expressão da 

criança” (LIBÂNEO, 1994, p. 62). 

A tendência pedagógica Renovada Pragmática ou Progressivista considera o aluno 

como sujeito da aprendizagem porque é a partir de suas necessidades e interesses 

valorizando seus conhecimentos e experiências. Incluem-se neste grupo os adeptos ao 

movimento da Escola Ativa, da Escola Nova. John Dewey, Decroly, Montessori, Jean Piaget 

e o brasileiro Anísio Teixeira (um dos líderes do Movimento dos Pioneiros da Escola Nova) 

são alguns dos representantes desta tendência. 
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Não se trata apenas de aprender fazendo, no sentido de trabalho manual, 

ações de manipulação de objetos. Trata-se de colocar o aluno em 

situações em que seja mobilizda a sua atividade global e que se  manifesta 

em atividade intelectual, atividade de criação, de expressão verbal, escrita 

plástica ou outro tipo (LIBÂNEO, 1994, p. 65).  

 

Cabe ao professor motivar, orientar e organizar as situações deaprendizagem, 

adequando-as às capacidades e interesses individuais dos alunos.  

A tendência Renovada não diretiva visa atender os objetivos referentes à auto-

realização (desenvolvimento pessoal) e às relações interpessoais. O principal representante 

desta forma de pensar é o psicólogo norte-americano Carl Rogers. 

A tendência Liberal Tecnicista entende que a educação é produto do meio. Tem como 

meta a preparação, treinamento e ajustamento da mão de obra para o trabalho, em especial 

para as indústrias. O desenvolvimento da tecnologia, compreendido como aproveitamento 

de recursos através do método científico, é o caminho para o aumento quantitativo e 

qualitativo da produção. Essa é uma tarefa intrínseca ao processo de ensino e 

aprendizagem, que utiliza o enfoque sistêmico, a análise experimental e as teorias 

comportamentalistas (behavioristas). A didática caracteriza-se como uma disciplina de 

caráter instrumental, interessada na racionalização do ensino, no uso de meios e técnicas 

mais eficazes. O professor é um administrador e executor do planejamento, rigorosamente 

organizado em etapas, constituído de: objetivos, conteúdos, estratégias e avalaição. Os 

livros didático-pedagógicos enfatizavam a instrução. 

A pedagogia progressista caracteriza-se como um conjunto de idéias educacionais 

voltadas para os interesses da maioria da população.  

A tendência pedagógica progressista libertadora manifestou-se no Brasil na década de 

60, através dos movimentos de educação popular. Caracteriza-se pela crítica e denúncia da 

escola como Aparelho Ideológico do Estado (AIE), como reprodutora das desigualdades 

sociais presente no sistema capistalista. Defende a educação articulada com os interesses 

concretos do povo, centralizando suas discussões em torno de “temas geradores”, de 

caráter sócio-político, inerentes à realidade vivenciada pelos educandos. Paulo Freire, 

educador braasileiro, é um dos precursores desta pedagogia eutilizou o diálogo como 

método básico para desenvolver o processo de vivência grupal. 

  

A pedagogia libertadora não tem uma proposta explícita de Didática e 

muitos dos seus seguidores, entendendo que toda didática resumir-se-ia ao 

seu caráter tecnicista, instrumental, meramente prescritivo, até recusam 

admitir o papel dessa disciplina na formação dos professores. No tentanto, 

há uma didática implícita na orientação do trabalho escolar, pois, de 

alguma forma, o professor se põe diante de uma classe com a tarefa de 

orientar a aprendizagem dos alunos. (...) Professor e alunos analisam 

problemas e realidade do meio sócio-econômico e cultural da comunidade 
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local, com seus recursos e necesssidades, tendo em vista a ação coletiva 

frente a esses problemas e realidades (LIBÂNEO, 1994, p. 69).  

 

A pedagogia progressista libertária defende a autogestão pedagógica. Alia-se às idéias 

defendidas pelos anarquistas e psicanalistas que justificam o crescimento a partir da 

vivência grupal, considerando as especificidades de cada comunidade.  

Inspirada no materialismo histórico – dialético, a tendência crítico-social dos 

conteúdos, tem como objeto de estudo a educação popular, a melhoria qualitativa da escola 

pública e do trabalho do professor, valorizando os conteúdos científico, habilidades e 

capacidades como condição necessária para a participação efetiva do povo nas lutas 

sociais. Assim, os alunos terão condição de organizar, interpretar e reelaborar as suas 

experiências de vida em função dos interesses de classe.  

 

O que importa é que os conhecimentos sistematizados sejam confrontados 

com as experiências sócio-culturais e a vida concreta dos alunos como 

meio de aprendizagem e melhor solidez na assimilação dos conteúdos. Do 

ponto de vista didático, o ensino consiste na mediação de objetivos-

conteúdos-métodos que assegure o encontro formativo entre os alunos e 

as matérias escolares, que é o fator decisivo da aprendizagem” (LIBÂNEO, 

1994, p. 70).  

 

A didática assume grande importância, visto que é responsável pelo processo de 

ensino nas suas relações entre a prática social concreta e as situações de aprendizagem. 

As ações de ensinar e aprender são compreendidas como momentos distintos, mas 

interdependentes. Cabe à escola mediar o conhecimento individual e social, possibilitando o 

estudo ativo dos conteúdos pelo aluno, como um ser inserido num contexto de relações 

sociais, capaz de reelaborar de forma crítica o saber historicamente acumulado.  
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Texto 5 – A eficácia da Didática do Ensino Superior 

 

Julio Moreira dos Santos Neto 

 

Introdução  

 

As relações entre o corpo docente e discente no âmbito de ensino-aprendizagem nas 

escolas de Ensino Superior do Brasil vêm se aperfeiçoando de acordo às exigências dos 

novos tempos. O aprendizado está tomado novas dimensões no que diz respeito à ciência 

da educação (Pedagogia) e a arte de ensinar (Didática).  

Há muito tempo prevaleceu no âmbito do Ensino Superior a crença de que, para tornar 

um bom professor, bastaria ter boa comunicação e arraigados conhecimentos relacionados 

à matéria que se quer lecionar. A justificativa para essa afirmativa é que o corpo discente 

das universidades e faculdades, em sua maioria, é constituído por adultos, que, 

diferentemente do corpo discente do ensino básico, integrado por crianças e adolescentes, 

jamais necessitaria de auxilio pedagógico. Por essa razão, é que até recentemente não se 

verificava preocupação explicita das autoridades educacionais com a preparação dos 

professores para o Ensino Superior. Ou melhor, a preocupação existia, mas só com a 

preparação de pesquisadores, subtendendo que quanto melhor o pesquisador, mais 

competente professor seria.  

Na realidade de hoje, as escolas de Ensino Superior, em relação às questões 

educacionais, não admite mais justificativas desse tipo. Para qualquer professor agora é 

necessário não apenas firmes conhecimentos na área que pretende lecionar, mas também 

de astúcia na área pedagógica para tornar o aprendizado mais eficaz. Além disso, é 

necessário que o professor universitário tenha conhecimento de mundo, de ser humano, de 

ciência e de educação, compatível com as características de sua função.  

As falhas na formação do professor universitário ficam bem óbvias nos levantamentos 

que se realizam com o corpo discente ao longo do curso. Assim, é comum verificar que a 

maioria dos julgamentos negativos direcionados aos professores concerne-se a falta de 

didática. Nesse aspecto, é que muitos educadores universitários vem realizando cursos de 

Didática do Ensino Superior, que são oferecidos em nível de pós-graduação com uma 

frequência cada vez maior por instituições de Ensino Superior 

 

Ensino-aprendizagem  

 

Uma dos questionamentos relacionados com a ação do professor universitário refere-

se à relação entre ensino e aprendizagem. Esse assunto é bastante controverso, apesar de 

alguns autores considerarem uma falsa polêmica.  
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Uma das opções feitas pelo professor é dada entre o ensino ministrado e a 

aprendizagem adquirida pelo aluno. Muitos professores ao se colocarem a frente da sala de 

aula, tendem a se ver como especialistas na disciplina que ministram a um grupo de alunos 

interessados em assistir suas aulas. As atividades desses professores que faz a reprodução 

dos processos pelos quais passaram ao longo da sua formação, concentram-se em suas 

qualidades e habilidades.  

Entretanto, há educadores que veem os alunos como os principais agentes do 

processo educativo. Verificam como estão suas aptidões, suas necessidades e interesses, 

para que possam buscar as melhores informações e auxiliá-los no desenvolvimento de suas 

habilidades, na modificação de atitudes e comportamentos e na busca de novos significados 

das coisas e dos fatos. Os educadores progressistas, preocupados com uma educação para 

mudança, constituem os exemplos mais claros de adoção desta postura. Nessa ótica, os 

discentes são incentivados a expressar suas próprias ideias, a investigar com 

independência e a procurar os meios para o seu desenvolvimento individual e social.  

Segundo Freire (2002, p.86): 

 

(...) a narração de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à 

memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, os transformam 

em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto 

mais vai enchendo os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor 

educador será. Quanto mais se deixarem totalmente “encher”, tanto 

melhores educandos serão.  

 

De certo que as expectativas educacionais de hoje estão em concorrência para 

valorizar a ênfase na aprendizagem dos discentes sobre os ensinos de seus professores. O 

que mais interessa é a obtenção de uma consciência científica, desenvolvimento da 

capacidade de análise, síntese e avaliação, bem como aprimoramento da imaginação 

criadora. O educador do Ensino Superior tem um papel muito importante na sociedade, 

passando a ser, entretanto, o formador de pessoas, preparando-as para vida e para 

cidadania e treinando-as como agentes privilegiados do progresso social.  

Há educadores que exageram na tensão quando são colocadas às qualidades 

pessoais de amizade, carinho compreensão, amor, tolerância, abnegação e simplesmente 

excluem a tarefa de ensinar de suas reflexões funcionais. Arraigados nos preceitos de que 

“ninguém ensina ninguém”, muitos professores simplesmente se eximem da obrigação de 

ensinar. Na verdade, o que passam a fazer é dissimular sua competência técnica. Contudo, 

de acordo que cresce o desprezo desses professores pelo ensino, “entram no jogo das 

classes dominantes, pois a estas interessa um professor bem comportado, um missionário 

de um apostolado, um abnegado; tudo, menos um profissional que tem como função 

principal o ensino” (ALMEIDA apud GIL, 2007).  

No pensamento de muitos professores universitários, essa controvérsia não existe. 

Boa parte desses educadores aprendeu sua profissão como os antigos aprendiam: fazendo. 

Os professores das universidades jamais recebem uma preparação pedagógica específica e 

mesmo ao longo da sua vida profissional raramente tem a oportunidade de participar em 
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cursos, seminários ou reuniões sobre métodos de ensino e avaliação da aprendizagem. A 

pedagogia fica, portanto, ao bel-prazer dos dons de cada educador.  

Ocorre que a grande maioria dos professores universitários ainda vê o ensino, 

principalmente como transmissão de conhecimento, através das aulas expositivas. Muitos 

estão, certamente, atentos às inovações pedagógicas, sobretudo no que se concerne à 

tecnologia material de ensino. Entretanto, muitos mantêm uma atitude conservadora. Não 

significa que a maior parte dos professores tenha práticas indolentes quanto à qualidade do 

ensino que são devotados, mas sabem que, de modo geral, não conseguem muito estímulo 

na realização de sua capacidade pedagógica e que, muitas das vezes nem dispõe de 

informação sobre a evolução da pedagogia universitária.  

Entretanto, houve progressão em relação à pedagogia do Ensino Superior com novos 

conceitos e novos métodos. O discente que antes era visto como sujeito passivo é hoje 

substituído pelo sujeito ativo da aprendizagem. Portanto, o ensino passa a ser mais do que 

uma mera transmissão de conhecimento, exigindo que haja fornecimento de métodos e de 

ferramentas para desempenho desse papel ativo: fica mais fácil constatar que a maneira de 

ensinar torna-se muito mais eficaz quando os alunos de fato participam. As aulas tornam-se 

muito mais ativas e atraentes quando são entrecortadas com perguntas feitas aos alunos. 

Os alunos passam a enxergar outros rumos diferentes, conforme vão respondendo e se 

interagindo. As respostas fomentam novas informações adicionais que, por sua vez, 

suscitam outras perguntas, e consequentemente, outra resposta, obtendo uma 

retroalimentação positiva. É assim que as aulas passam geralmente a requerer uma breve 

revisão, que é feita in loco com a participação dos alunos.  

O professor passa agora a ter um papel mais difícil. Não pode limitar-se somente a 

explanar a matéria; tem que se preparar para, a qualquer momento, ter que reorientar a 

aula, dar-lhe uma nova dimensão. Precisa se certificar de que a aula que ministra é superior 

à leitura de um livro ou à assistência a um filme.  

 

Pedagogia e Andragogia  

 

A preparação dos educadores para o ensino básico é oferecida em qualquer curso de 

disciplinas de cunho pedagógico. A palavra pedagogia refere-se somente à condução de 

crianças; cursos dessa natureza não seriam adequados para a preparação de professores 

universitários, cujos alunos, embora nem sempre sejam adultos, estão mais próximos dessa 

etapa da vida do que da infância. Por essa razão é que a partir do último quartel do século 

XX, graças ao aparecimento do livro The modern practice of adult education, de Malcolm 

Knowles (1970), começou a popularizar-se o termo andragogia para referir-se à arte e a 

ciência de orientar adultos a aprender.  

A andragogia fundamenta-se nos seguintes princípios:  

Conceito de aprendente. Este conceito é adotado como alternativa ao de “aluno” ou 

“formando”. O aprendente, ou aquele que aprende, é autodirigido, o que significa que a 

responsável pela sua aprendizagem e estabelece e delimita o seu percurso educacional.  
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Necessidade do conhecimento. Os adultos sabem melhor do que as crianças da 

necessidade de conhecimento. Eles se sentem muito mais responsáveis pela sua 

aprendizagem e pela delimitação de seu percurso educacional.  

Motivação para aprender. O modelo andragógico leva em conta as motivações 

externas, como melhor trabalho e aumento salarial, mas também, valoriza, particularmente, 

as motivações internas relacionadas com sua própria vontade de crescimento, como 

autoestima, reconhecimento, autoconfiança e atualização das potencialidades pessoais.  

Papel da experiência. Os adultos entram num processo educativo com experiências 

bastante diversas e é a partir delas que eles se dispõem a participar ou não de algum 

programa educacional. Por isso, essas experiências devem ser aceitas como fonte de 

recursos a serem valorizados e partilhados, servindo base para a formação acadêmica. Os 

conhecimentos dos professores e os recursos institucionais, como os livros e as projeções, 

são fontes que por si só não garantem o interesse pela aprendizagem. Devem ser vistos 

como opções que são colocadas à disposição para livre escolha do aprendiz.  

Prontidão para o aprendizado. O adulto tem uma orientação mais pragmática do que a 

da criança. O adulto está pronto para aprender o que decide aprender. Ele se torna 

disponível par aprender quando pretende melhorar seu desempenho em relação a 

determinado aspecto de sua vida. Sua seleção de aprendizagem é natural e realista; por 

isso, muitas vezes ele se nega a aprender o que os outros lhe impõem. Além disso, sua 

retenção tende a decrescer quando percebe que o conhecimento não pode ser aplicado 

imediatamente. Assim, convém organizar as experiências de aprendizagem de acordo com 

as unidades temáticas que tenham sentido e sejam adequadas às tarefas que os adultos 

são solicitados a realizar nos seus diversos contextos de vida.  

Dessa forma, uma educação no contexto andragógico requer elaboração de 

diagnósticos de necessidades e interesses dos estudantes; definição de objetivos e 

planejamento das tarefas com a participação dos estudantes; estabelecimento de um clima 

cooperativo, informal e de suporte a aprendizagem; seleção de conteúdos significativos para 

os estudantes; definição de contratos e projetos de aprendizagem; aprendizagem orientada 

para tarefas ou centrada em problemas; uso de projetos de investigação, estudo 

independente e técnicas vivenciais; valorização da discussão e da solução de problemas em 

grupo; utilização de procedimentos de avaliação diretamente relacionados à aprendizagem. 

Embora a adoção do conceito de Andragogia não seja consensual, pode-se afirmar que a 

prática docente do professor universitário pode ser significativamente melhorada com a 

adoção de seus princípios.  

 

Valores direcionados aos professores  

 

O educador que conhece bem os conteúdos da disciplina que ministra, demonstra 

muito mais segurança ao ensinar, expõe com maior propriedade e é capaz de responder 

sem maiores dificuldades as perguntas formuladas pelos alunos. No entanto, há outros 

fatores a serem considerados, já que alguns professores mostram ser mais competentes 

que outros para manter os alunos atentos, para explanar conceitos complexos e para criar 



102 
 

uma ambiente agradável em sala de aula. Assim, pode ser considerado que a efetiva prática 

do professor universitário está envolvida nos conhecimentos específicos relacionados à 

matéria, as suas habilidades pedagógicas e à sua motivação.  

No que se concerne às habilidades pedagógicas do professor universitário, a respeito 

do nível de ensino, não têm sido devidamente considerado ao longo da história. Tanto dos 

professores de ensino fundamental quanto do ensino médio, há muito tempo se exige 

formação específica quer por meio de curso normal - hoje em nível superior - quer de 

licenciaturas específicas.  

Nesses cursos, mediante disciplinas como Didática, Metodologia do Ensino, Psicologia 

da Aprendizagem, e a Prática de Ensino, os professores podem desenvolver as habilidades 

necessárias para o desempenho de suas atribuições de educador. Dos professores 

universitários exige-se hoje, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, formação em nível 

de pós-graduação, prioritariamente em programa de mestrado e doutorado. Ocorre, porém, 

que a maioria desses programas não contempla seus concluintes com disciplina de caráter 

didático-pedagógico. Dessa forma, o desenvolvimento de habilidades pedagógicas dos 

professores universitários costuma se dar por meio de cursos específicos ou de leituras 

desenvolvidas individualmente. Muitos professores também conseguem, por meio da 

intuição e experiência, obter altos níveis de capacitação pedagógica. Outros, no entanto, 

tendem a permanecer carentes de habilidades pedagógicas ao longo de toda sua vida 

acadêmica.  

O aprendizado dos alunos também tema haver com a motivação do professor. Quando 

o professor está motivado para ensinar e demonstrar seu entusiasmo com a matéria, cria-se 

um clima muito mais favorável para a aprendizagem. E convém considerar que essa 

motivação depende muito menos do salário e das condições de ensino do que do quão 

responsável o professor se sente pelo aprendizado dos alunos e quão realizadora e 

desafiadora é a sua missão.  

 

Valores direcionados ao curso  

 

Além de variáveis relacionadas aos professores e aluno, também devem ser 

consideradas as relacionadas ao curso; sobretudo as relacionadas aos seus objetivos e á 

sua organização. Os cursos oferecidos nas faculdades e universidades têm (ou deveriam 

ter) objetivos. Convém considerar que hoje as escolas dispõem de mais liberdade nesse 

aspecto do que dispunham no passado. Antes da vigência da LDB o Conselho Nacional da 

Educação fixava currículos mínimos para cada curso superior. Hoje, apresenta apenas as 

diretrizes curriculares, o que faz com que a escola tenha muito mais flexibilidade para definir 

seus currículos, bem como para estabelecer os objetivos de seus cursos e disciplinas. Os 

objetivos mais amplos, que se referem, principalmente, aos profissionais que se desejam se 

formar, são definidos pela escola. Já os objetivos mais específicos, que se referem aos 

conhecimentos e habilidades esperados dos alunos ao final de cada aula ou unidade de 

ensino, são definidos pelo professor. E são estes os que mais diretamente influenciam o 

aprendizado dos alunos. Dos objetivos formulados para cada disciplina é que depende a 

definição dos conteúdos, a determinação das estratégias de ensino, a seleção de recursos 
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institucionais e também as técnicas de avaliação. Nem sempre, porém, os objetivos são 

claramente formulados, o que dificulta a elaboração de um plano de ensino adequado e 

favorecendo a aquisição de um aprendizado que não corresponde o que é desejado.  

A organização do curso também exerce influência significativa sobre o aprendizado. 

As principais variáveis relativas a estas dimensões são: a carga horária destinada à 

disciplina, o ano ou semestre em que é ministrada, as disciplinas já cursadas pelo 

estudante, assim como as que são cursadas paralelamente, a qualidade dos recursos 

instrucionais e o número de alunos em classe. De modo geral os professores têm pouca ou 

nenhuma influência na administração de fatores.  

Também há o que considerar que as crenças dos dirigentes das instituições 

educacionais nem sempre coincidem com as crenças dos professores. Até mesmo porque 

nem sempre os dirigentes podem ser considerados educadores, mas empresários que ainda 

se prendem a modelos administrativos em que o mais importante é a redução dos custos. 

Parece até mesmo que muito desses dirigentes desconhecem o significado de vantagens 

competitivas. Dessa forma, muitos dirigentes tendem a admitir que basta oferecer aos 

professores recursos mínimos como quadro-de-giz e eventualmente um retroprojetor e que 

o aprendizado se dá naturalmente pela atenção dos alunos e pelas tradicionais anotações 

em sala de aula. Os professores, com frequência, sentem-se desestimulados ou mesmo 

proibidos de adotar posturas mais criativas no curso que lecionam.  
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Texto 6 - Docência no ensino superior: construindo caminhos 

 

Selma Garrido Pimenta 

Léa das Graças Camargos Anastasiou 

Valdo José Cavallet 

 

 

Sociedade pedagógica: um conceito ampliado de educação e de pedagogia 

 

A educação desde sempre é uma prática social que ocorre em todas as instituições. 

As transformações da sociedade contemporânea consolidam o entendimento da educação 

como fenômeno plurifacetado, ocorrendo em muitos lugares, institucionalizados ou não. Nas 

várias esferas da sociedade, surge a necessidade de disseminação e internalização de 

saberes e modos de ação (conhecimentos, conceitos, habilidades, procedimentos, crenças, 

atitudes), acentuando o poder pedagógico dos vários agentes educativos na sociedade e 

não apenas nas tradicionais formas familiar e escolar.  

A docência, entendida como o ensinar e o aprender, está presente na prática social 

em geral e não apenas na escola (LIBÂNEO, 1998). Em síntese, fala-se de uma sociedade 

genuinamente pedagógica (BEILLEROT, 1985). Em qualquer âmbito em que o 

pesquisador/profissional atue, exercerá uma ação docente. Isso aponta para a formação do 

futuro profissional, de qualquer área, como educador, como comunicador. 

 

Sociedade da informação, do conhecimento e a mediação do professor 

 

Os avanços tecnológicos, as novas configurações do trabalho e da produção 

configuram o que se denomina a sociedade da informação e do conhecimento. No entanto, 

é importante compreender que são conceitos diversos; conhecimento não se reduz a 

informação. Esta é um primeiro estágio daquele. Conhecer implica um segundo estágio, o 

de trabalhar com as informações, classificando-as, analisando-as e contextualizando-as. O 

terceiro estágio implica a inteligência, a consciência ou sabedoria. Inteligência tem a ver 

com a arte de vincular conhecimento de maneira útil e pertinente, isto é, de produzir novas 

formas de progresso e desenvolvimento; consciência e sabedoria envolvem reflexão, isto é, 

capacidade de produzir novas formas de existência, de humanização. E é nessa trama que 

se podem entender as relações entre conhecimento e poder. 

A informação confere vantagens a quem a possui, senão as sociedades não se 

armariam contra a divulgação de informações, nem as manipulariam. O acesso à 

informação não se dá igualmente a todos os cidadãos. É preciso informar e trabalhar as 

informações, para se construir a inteligência. Mas a inteligência pode ser cega e isso afeta o 

poder do conhecimento, uma vez que o poder não é intrínseco àqueles que produzem 
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conhecimento, senão que àqueles que controlam os produtores e os processos de produção 

do conhecimento. 

Um enorme poder flui do conhecimento, mas não daqueles que o produzem. Portanto, 

não basta produzir conhecimento, é preciso produzir as condições de produção do 

conhecimento. Ou seja, conhecer significa estar consciente do poder do conhecimento para 

a produção da vida material, social e existencial da humanidade (Folha de S.Paulo, 1993). 

 

Qual a possibilidade de a Universidade trabalhar o conhecimento? 

 

A Universidade, em formas que variam em sua história, desde há muito trabalha o 

conhecimento. A velha polêmica se ela forma ou informa e a sua reiterada incapacidade 

diante das mídias tecnológicas na difusão de informações é tema recorrente em vários 

fóruns. A discussão se acentua no presente com a terceira revolução industrial, em que os 

meios de comunicação com sua velocidade de veicular a informação deixam mais explícita a 

inoperância das instituições escolares e dos professores. No entanto, se entendemos que 

conhecer não se reduz a se informar, que não basta se expor aos meios de informação para 

adquiri-la, senão que é preciso operar com as informações na direção de, a partir delas, 

chegar ao conhecimento, então parece-nos que a Universidade (e os professores) tem um 

grande trabalho a realizar, que é proceder à mediação entre a sociedade da informação e os 

alunos, para possibilitar que pelo exercício da reflexão, adquiram a sabedoria necessária à 

permanente construção do humano (Pimenta, 1996). 

 

Universidade: uma instituição educativa 

 

Entendendo a Universidade como um serviço de educação que se efetiva pela 

docência e investigação, suas funções podem ser sintetizadas nas seguintes: criação, 

desenvolvimento, transmissão e crítica da ciência, da técnica e da cultura; preparação para 

o exercício de atividades profissionais que exijam a aplicação de conhecimentos e métodos 

científicos e para a criação artística; apoio científico e técnico ao desenvolvimento cultural, 

social e econômico das sociedades. 

Assim, entende-se que na Universidade o ensino constitui um processo de busca e de 

construção científica e de crítica ao conhecimento produzido, ou seja, de seu papel na 

construção da sociedade. Nesse sentido, o ensino na Universidade tem as seguintes 

características:  

a) propiciar o domínio de um conjunto de conhecimentos, métodos e técnicas 

científicos, que assegurem o domínio científico e profissional do campo específico e que 

devem ser ensinados criticamente (isto é, em seus nexos com a produção social e histórica 

da sociedade), para isso, o desenvolvimento das habilidades de pesquisa é fundamental;  

b) conduzir a uma progressiva autonomia do aluno na busca de conhecimentos; c) 

desenvolver capacidade de reflexão;  
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d) considerar o processo de ensinar/aprender como atividade integrada à investigação;  

e) substituir o ensino que se limita a transmissão de conteúdos por um ensino que 

constitui processo de investigação do conhecimento;  

f) integrar, vertical e horizontalmente, a atividade de investigação à atividade de 

ensinar do professor, o que supõe trabalho em equipe;  

g) criar e recriar situações de aprendizagem; 

h) valorizar a avaliação diagnóstica e compreensiva da atividade mais do que a 

avaliação como controle; i) conhecer o universo de conhecimentos e cultural dos alunos e 

desenvolver processos de ensino e aprendizagem interativos e participativos, a partir 

destes. 

Essas características do ensinar na Universidade exigem uma ação docente 

diferenciada da tradicionalmente praticada. Na docência, como profissional que realiza um 

serviço à sociedade, o professor universitário precisa atuar como profissional reflexivo, 

crítico e competente no âmbito de sua disciplina, além de capacitado a exercer a docência e 

realizar atividades de investigação. No mundo contemporâneo, podem-se identificar três 

aspectos que impulsionam o desenvolvimento profissional do professor universitário. São 

eles: a transformação da sociedade, seus valores e suas formas de organização e de 

trabalho; o avanço exponencial da ciência nas últimas décadas; a consolidação progressiva 

de uma ciência da educação possibilitando a todos o acesso aos saberes elaborados no 

campo da pedagogia. 

O aperfeiçoamento da docência universitária exige, pois, uma integração de saberes 

Complementares. Diante dos novos desafios para a docência, o domínio restrito de uma 

área cientifica do conhecimento não é suficiente. O professor deve desenvolver também um 

saber pedagógico e um saber político. Este possibilita ao docente, pela ação educativa, a 

construção de consciência, numa sociedade globalizada, complexa e contraditória. 

Conscientes, docentes e discentes fazem-se sujeitos da educação. O saber-fazer 

pedagógico, por sua vez, possibilita ao educando a apreensão e a contextualização do 

conhecimento científico elaborado. 

 

Pedagogia e docência universitária: evitando simplismos e criando possibilidades 

 

Alguns simplismos se fazem presentes na relação entre a pedagogia e a docência 

universitária. Esteves & Pimenta (1993) apontam alguns. Por exemplo, resumir-se a 

preparação do docente universitário a uma disciplina pedagógica, considerando-se a 

pedagogia como um corpo de conhecimentos técnicos instrumentais, capaz de apresentar 

receitas às situações de ensino. Outro simplismo é o que considera o campo da pedagogia 

reduzido às questões da aprendizagem de crianças e adolescentes. Outro ainda é o que 

reduz a docência ao espaço escolar. E por fim, o que considera a pedagogia como um 

campo disciplinar em competição e conflito com os demais campos disciplinares. 



107 
 

Entendemos que ao se considerar o fenômeno ensino na Universidade numa 

perspectiva ecológica (espaço dinâmico e multirreferencial), o esforço será o de dispor o 

conhecimento pedagógico aos professores, não porque apresente diretrizes válidas para 

qualquer situação, mas porque permite realizar uma autêntica análise crítica da cultura 

pedagógica, o que facilita ao professor debruçar-se sobre as dificuldades concretas que 

encontra em seu trabalho, bem como superá-las de maneira criadora (Pimenta, 1997). 

 

Formação e desenvolvimento profissional do professor universitário 

 

A preocupação com a formação e o desenvolvimento profissional de professores 

universitários e com a inovação didática cresce nos meios educativos, o que se atesta pelo 

aumento progressivo de congressos, reuniões, seminários e atividades relacionadas ao 

tema. Um dos fatores explicativos dessa preocupação é, sem dúvida, a expansão 

quantitativa da educação superior e o consequente aumento do número de docentes, "em 

sua maioria improvisados, não preparados para desenvolver a função de pesquisadores e 

sem formação pedagógica". O número de professores universitários, no período de 1950 a 

1992, saltou de 25 mil para um milhão, isto é, 40 vezes (Conferência Regional de Ministros 

de Educación, 1996). 

A preocupação com a qualidade dos resultados do ensino superior, sobretudo os de 

graduação, aponta para a importância da preparação política, científica e pedagógica de 

seus docentes. Também as novas demandas postas a esses profissionais (muitas vezes 

sobrecarregando-os) têm impulsionado estudos e pesquisas na área. Os temas tratados na 

Conferência Mundial sobre Educação Superior (1998) indicam claramente algumas dessas 

novas demandas aos docentes universitários: a qualidade da educação; a educação a 

distância e as novas tecnologias; a gestão e o controle do ensino superior; o financiamento 

do ensino e da pesquisa; o mercado de trabalho e a sociedade; a autonomia e 

responsabilidades das instituições; os direitos e liberdades dos professores do ensino 

superior; as condições de trabalho. 

No Brasil, quando se trata de formação de professores, na maioria das vezes refere-se 

aos professores dos níveis de ensino não universitário. Na legislação educacional brasileira, 

a questão da formação do professor de ensino superior é tratada de forma pontual e 

superficial. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Brasil, 1996), a 

mais abrangente legislação educacional, dedica um artigo ao tema: 

 

Art. 66 - A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em 

nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado. 

Parágrafo único - O notório saber, reconhecido por universidade com curso 

de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. 
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A LDB não concebe a docência universitária como um processo de formação, mas sim 

como de preparação para o exercício do magistério superior, que deverá ser realizada 

prioritariamente (não exclusivamente) nos cursos de pós-graduação stricto sensu. Nestes, 

ou mesmo nos cursos de pós-graduação lato sensu, em geral, essa preparação vem 

ocorrendo por meio de uma disciplina de 45 a 60 horas, com diferentes características. 

Apesar de restritas, conferem alguma possibilidade de crescimento pedagógico aos 

docentes do ensino superior. No entanto, é importante que se considere a exiguidade desse 

tempo para profissionalizar qualquer profissional, incluindo, portanto, a profissionalização 

para a docência na Universidade. 

Também é importante que se considere que, para além do conteúdo proposto nessa 

disciplina, as formas de ensino e de construção deste são determinantes e fundamentais 

para uma apreensão bem-sucedida por parte do professor- aprendiz. Uma preparação 

pedagógica que conduza a uma reconstrução da experiência por parte do professor-

aprendiz pode ser altamente mobilizadora para a revisão e construção de novas formas de 

ensinar. O diálogo entre a experiência e a história, entre uma experiência e outra ou outras, 

o confronto das práticas com as contribuições da teoria, com suas leis, princípios e 

categorias de análise, num movimento de desvelar, pela análise da prática, a teoria em 

ação, o processo de investigação da prática, de forma intencional, problematizando-a em 

seus resultados e no próprio processo efetivado, é um desafio e uma possibilidade 

metodológica na preparação pedagógica dos docentes universitários. 

O artigo 52, inciso I, da LDB de 1996, também é responsável pela ampliação do 

interesse no campo da docência universitária, ao estabelecer que as instituições de ensino 

superior (universidades, centros universitários, faculdades integradas, faculdades e institutos 

superiores ou escolas superiores) deverão contar com "um terço do corpo docente, pelo 

menos, com titulação de mestrado ou doutorado"; e que "o prazo para que as instituições 

cumpram o disposto (...) é de oito anos" (§ 2, do art. 88, nas disposições transitórias). 

Apesar dessa regulamentação, estudos sobre a temática revelam que a legislação 

educacional brasileira continua referindo-se à docência universitária de forma apenas 

cartorial ao exigir os títulos de mestrado e doutorado, uma vez que os processos avaliativos 

desencadeados pelos órgãos governamentais, por sua vez, têm transformado as titulações 

numa corrida sem precedente (BALDINO, 1999). 

Contraditoriamente, no entanto, esse movimento legal pode abrir perspectivas para 

que as universidades incorporem, de modo criativo, as experiências de formação de 

professores universitários realizadas aqui e em outros países e que começam a se refletir na 

qualidade do ensino. 

 

Construindo caminhos 

 

Diante dos desafios da sociedade contemporânea, repensar a instituição universitária 

e a docência torna-se uma necessidade premente. Os modelos universitários são 

implementados de acordo com o grau de autonomia e as prioridades de cada país e 

instituição. No Brasil, a concepção de treinamento de profissionais para as necessidades do 

setor produtivo é a dominante. 



109 
 

Essa concepção, por sua vez, minimiza a participação dos professores nas decisões 

curriculares, restringindo-a ao espaço disciplinar, o que dificulta o desenvolvimento de 

habilidades pedagógicas para que possam questionar as contradições da formação dos 

estudantes e propor novas possibilidades. Os professores, preocupados com a execução de 

suas disciplinas, permanecem distanciados do objetivo principal do curso no qual lecionam: 

a formação harmoniosa e integral de um profissional de nível superior. A formação 

proveniente de um currículo concebido numa esfera e executado em outra, por meio de 

docentes especializados em diferentes áreas do conhecimento, além de proporcionar um 

caráter sincrético ao projeto pedagógico, facilita sobremaneira a produção e reprodução do 

conhecimento acrítico (CAVALLET, 1999). 

Ante as necessidades de transformações sociais e a limitação do modelo de formação 

dos setores dominantes, a ação docente deve ser repensada de forma a contribuir, 

decisivamente, na construção de novos paradigmas. Trabalhando- se dialeticamente com o 

conhecimento humano e com suas inerentes contradições, há espaço para a implementação 

de processos pedagógicos que possibilitem a formação de profissionais socialmente mais 

compromissados (CAVALLET, 2000). 
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ANEXO B – TEXTO REFLEXIVO “A LIÇÃO DA BORBOLETA” 

A LIÇÃO DA BORBOLETA 

Um dia uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem sentou e 

observou a borboleta por várias horas conforme ela se esforçava para fazer com que seu 

corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então pareceu que ela havia parado de 

fazer qualquer progresso. 

Parecia que ela tinha feito todo o esforço que podia e não conseguia ir mais longe. 

Então o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do 

casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho, pequeno e tinha 

as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta porque ele esperava que, 

a qualquer momento, as asas dela se abrissem e esticassem para serem capazes de 

suportar o corpo que iria se afirmar a tempo. 

Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da sua vida rastejando 

com o corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar, o que o homem, em 

sua gentileza e vontade de ajudar não compreendia, era que o casulo apertado e o esforço 

necessário à borboleta para passar através da pequena abertura, era o modo com que 

Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para as asas de modo que ela 

estaria pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo. 

Algumas vezes o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus 

nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, Ele nos 

deixaria aleijados. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca 

poderíamos voar. 

Eu pedi Força ... e Deus me deu Dificuldades para me fazer forte. 

Eu pedi Sabedoria ... e Deus me deu Problemas para resolver 

Eu pedi Prosperidade ... e Deus me deu Cérebro e Músculos para trabalhar. 

Eu pedi Coragem ... e Deus me deu Perigo para superar. 

Eu pedi Amor ... e Deus me deu Pessoas com Problemas para ajudar. 

Eu pedi Favores ... e Deus me deu Oportunidades. 

“Eu não recebi nada do que pedi ... Mas eu recebi tudo de que precisava...” 

 

  



111 
 

ANEXO C – MÚSICA “O CADERNO”, DE TOQUINHO E VINICIUS DE MORAES 

 
 

Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o be-a-bá 

Em todos os desenhos coloridos vou estar 

A casa, a montanha, duas nuvens no céu 

E o sol a sorrir no papel 

 

Sou eu que vou ser seu colega seus problemas ajudar a resolver 

Sofrer também nas provas bimestrais junto a você 

Serei sempre seu confidente fiel 

Se seu pranto molhar meu papel 

 

Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser 

Quando surgirem seus primeiros raios de mulher 

A vida se abrirá num feroz carrossel 

E você vai rasgar meu papel 

 

O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer 

A vida segue sempre em frente o que se há de fazer 

Só peço a você um favor se puder 

Não me esqueça num canto qualquer 
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ANEXO D - TEXTO REFLEXIVO “O MENININHO” 

 
O MENININHO 

Helen Buckley 

 

Era uma vez um menininho. Ele era bastante pequeno. E ela era uma grande escola. 

Mas quando o menininho descobriu que podia ir à sua sala de aula, caminhando através da 

porta da rua, ele ficou feliz. E a escola não parecia mais tão grande quanto antes. 

Uma manhã, quando o menininho estava na escola, a professora disse: 

- Hoje nós iremos fazer um desenho. 

- Que bom! – Pensou o menininho. Ele gostava de fazer desenhos. Ele podia fazê-los de 

todos os tipos: leões, tigres, galinhas, vacas, barcos e trens. Ele pegou sua caixa de lápis e 

começou a desenhar. Mas a professora disse: 

- Esperem: ainda não é hora de começar! – E ela esperou que todos estivessem 

prontos.  

- Agora – disse a professora – nós iremos desenhar flores. 

- Que bom! – Pensou o menininho. Ele gostava de desenhar flores. E começou a 

desenhar com seu lápis rosa, laranja e azul. Mas a professora disse: 

- Esperem: vou mostrar como fazer. 

E a flor era vermelha com caule verde. 

- Assim – disse a professora – Agora vocês podem começar.  

Então ele olhou para a sua flor e para a flor da professora. Ele gostava mais da sua flor, mas 

não podia dizer isso. Ele virou o papel e desenhou uma flor igual à da professora. Era 

vermelha com caule verde. 

No outro dia, quando o menininho estava em aula, ao ar livre, a professora disse: 

- Hoje nós iremos trabalhar com barro. 

- Que bom! – Pensou o menininho. Ele gostava de brincar com barro. Ele podia fazer 

todos os tipos de coisas: elefantes, camundongos, carros e caminhões. E começou a juntar e 

amassar a sua bola de barro. Mas a professora disse: 

- Esperem! Não é hora de começar – E ela esperou até que todos estivessem prontos. 

- Agora – disse a professora – nós iremos fazer um prato. 

- Que bom! – Pensou o menininho. Ele gostava de fazer pratos de todas as formas e 

tamanhos. A professora disse: 
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- Esperem. Vou mostrar como se faz – E ela mostrou a todos como fazer um prato 

fundo. 

- Assim – disse a professora – Agora vocês podem começar. 

O menininho olhou para o prato da professora. Então olhou para o seu próprio prato. 

Ele gostava mais do seu prato. Mas ele não podia dizer isso. Ele amassou o seu barro numa 

grande bola novamente e fez um prato igual ao da professora. Era um prato fundo. E muito cedo 

o menininho aprendeu a esperar e olhar e a fazer as coisas exatamente como a professora. E 

muito cedo ele não fazia as coisas por si próprio. 

Então aconteceu que o menininho e sua família se mudaram para outra casa, em outra 

cidade e o menininho tinha que ir para outra escola. 

Essa escola era ainda maior que a primeira. E não havia porta da rua para a sua escola. 

Ele tinha que subir grandes degraus até a sua sala. E no primeiro dia, ele estava lá e a professora 

disse: 

- Hoje nós vamos fazer um desenho. 

- Que bom! – Pensou o menininho. E ele esperou que a professora dissesse o que fazer. 

Mas a professora não disse nada. Ela apenas andava na sala. Veio até o menininho e disse: 

- Você não quer desenhar? 

- Sim – disse o menininho. – O que é que nós vamos desenhar? 

- Eu não sei, até que você o faça – disse a professora. 

- Como eu posso fazê-lo? – perguntou o menininho. 

- Da maneira que você gostar – disse a professora. 

- E de que cor? – perguntou o menininho. 

- Se todo mundo fizer o mesmo desenho e usar as mesmas cores, como posso saber 

quem fez o que? E qual o desenho de cada um? 

- Eu não sei – disse o menininho. 

E ele começou a desenhar uma flor vermelha com caule verde. 

 

REFERÊNCIA 
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ANEXO E –TEXTO REFLEXIVO “JÁ OUVIU FALAR DE PROCUSTO?” 

(ENTREGUE RECORTADO PARA MONTAGEM EM GRUPO) 

 

Já ouviu falar de Procusto? 

Marcos Bagno 

Na velha e boa mitologia grega, havia um personagem muito cruel que se chamava 

Procusto. Já ouviu falar desse nome horrível? Procusto era um malfeitor que morava numa 

floresta. Ele tinha mandado fazer uma cama que tinha exatamente as medidas do seu próprio 

corpo, nem um milímetro a mais, nem um milímetro a menos. Quando capturava uma pessoa 

na estrada, Procusto amarrava-a naquela cama. Se a pessoa fosse maior do que a cama, ele 

simplesmente cortava fora o que sobrava. Se fosse menor, ele a espichava e esticava até ela 

caber naquela medida. Muito simpático, não acham? Procusto foi morto pelo herói Teseu, que 

posteriormente matou o Minotauro. 

Não é difícil decifrar a simbologia desse mito. Se observarmos bem, iremos perceber 

que Procusto representa a intolerância diante do outro, do diferente, do desconhecido. 

Representa a visão de mundo totalitária daquele sujeito que quer moldar todos os demais seres 

humanos à sua própria imagem e semelhança. É a recusa da multiplicidade, da diversidade, da 

criatividade, da originalidade: "Quem não se conforma ao o meu tamanho não se pode andar 

solto por aí, a menos que vá jogando fora tudo o que eu não tenho até caber na minha medida, 

ou a menos que se espiche e se estique até ter o mesmo que eu e ser igual a mim". 

Se viajarmos um pouquinho pela história, podemos notar que o espírito de Procusto 

esteve presente em várias etapas da história da humanidade. Esteve presente durante a 

Inquisição, que condenou à fogueira tudo o que não se encaixava nos dogmas da igreja. 

Esteve presente na caça às bruxas, que levou à morte milhares de mulheres, cujo único crime 

era saber um pouco mais que os homens a quem deviam submissão. Esteve presente na 

conquista da América, que representou o extermínio de civilizações inteiras de norte a sul do 

continente. Esteve presente no longo e doloroso processo de escravização de milhões de 

negros africanos. Esteve presente nos campos de concentração onde os nazistas eliminaram 

milhões de judeus, ciganos, homossexuais e todo e qualquer opositor ao regime. Esteve 

presente nos regimes totalitários de esquerda e direita que imperavam depois da 2º Guerra 

mundial em vários países do mundo. 

Por diversas vezes ainda passamos a lembrar de nossos antepassados, heróis que 

lutaram por um mundo melhor e igualitário. Passaram por trajetórias difíceis e que deixaram 

suas marcas na história para que pudéssemos ser livres e defensores da queda do preconceito, 

de aceitarmos e respeitarmos o outro independente de sua posição na sociedade. 
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ANEXO F – TEXTO “A MENINA DO VESTIDO AZUL” (ENTREGUE NO FINAL 

DA DISCIPLINA) 

 

A menina do vestido azul 

Fonte: Gardel Costa 

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. 

Acontece que essa menina frequentava as aulas da escolinha local no mais lamentável estado: 

suas roupas eram tão velhas que seu professor resolveu dar-lhe um vestido novo. Assim 

raciocinou o mestre: “é uma pena que uma aluna tão encantadora venha às aulas desarrumada 

desse jeito. Talvez, com algum sacrifício, eu pudesse comprar para ela um vestido azul.” 

Quando a garota ganhou a roupa nova, sua mãe não achou razoável que, com aquele 

traje tão bonito, a filha continuasse a ir ao colégio suja como sempre, e começou a dar-lhe 

banho todos os dias, antes das aulas. Ao fim de uma semana, disse o pai: “Mulher, você não 

acha uma vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, more num lugar como 

este, caindo aos pedaços? Que tal você ajeitar um pouco a casa, enquanto eu, nas horas vagas, 

vou dando uma pintura nas paredes, consertando a cerca, plantando um jardim?”. 

E assim fez o humilde casal. Até que sua casa ficou muito mais bonita que todas as 

casas da rua e os vizinhos se envergonharam e se puseram também a reformar suas 

residências. Desse modo, todo o bairro melhorava a olhos vistos, quando por lá passou um 

político que, bem impressionado, disse: “é lamentável que gente tão esforçada não receba 

nenhuma ajuda do governo”. E dali saiu para ir falar com o prefeito, que o autorizou a 

organizar uma comissão para estudar que melhoramentos eram necessários ao bairro. Dessa 

primeira comissão surgiram muitas outras e hoje, por todo o país, elas ajudam os bairros 

pobres a se reconstruírem. 

E pensar que tudo começou com um vestido azul. Não era intenção daquele simples 

professor consertar toda a rua, nem criar um organismo que socorresse os bairros 

abandonados de todo o país. Mas ele fez o que podia, ele deu a sua parte, ele fez o primeiro 

movimento, do qual se desencadeou toda aquela transformação. É difícil reconstruir um 

bairro, mas é possível dar um vestido azul. 

 

Fonte: Disponível em <http://www.vidanet.org.br/mensagens/a-menina-do-vestido-azul>. 
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