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RESUMO

Este artigo refere-se a um estudo de caso, de abordagem descritiva, com pesquisa documental e
questionário avaliativo, que tem como objetivo descrever a utilização de Metodologias Ativas junto a
docentes de cursos técnicos a distância, por meio de um Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico
(PAP), em concomitância à sua prática docente. A aplicação do PAP tido como uma Metodologia Ativa
propiciou, segundo análise do resultado da pesquisa, um programa adequado para o aperfeiçoamento
das práticas pedagógicas em exercício.
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Introdução

Com a implantação da Educação a Distância (EaD) no ensino técnico do Centro Paula

Souza, autarquia do Governo do estado de São Paulo, foi necessário elaborar um

programa de capacitação que qualificaria os docentes para trabalhar com esta nova

realidade. Com essa problemática lançada, passou-se a elaborar um programa de

formação que não interferisse nas atividades dos docentes, ao mesmo tempo

proporcionando uma formação complementar nesta modalidade de ensino.

Desta forma decidiu-se pela aplicação de metodologias ativas que concebem a

educação como forma de apontar caminhos para a autonomia, desejável no docente

que trabalha com EaD, principalmente quando o programa está sendo implantado pela

primeira vez na Instituição.

Objetivos

Descrever a utilização de Metodologias Ativas na Docência por meio de um Programa

de Aperfeiçoamento Pedagógico (PAP) aplicado aos professores de cursos técnicos a

distância, concomitantemente à sua prática docente.

Referencial teórico

A grande proposta da Metodologia Ativa é aperfeiçoar a autonomia individual do

receptor, despertando a curiosidade, estimulando tomadas de decisões individuais e

coletivas, advindos das atividades essenciais da prática social e em contextos do

estudante, desenvolvendo-o como um todo, para que ele seja capaz de compreender

aspectos cognitivos, socioeconômicos, afetivos, políticos e culturais. Para Bastos (2006)

o conceito de metodologias ativas se define como “processos interativos de

conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a

finalidade de encontrar soluções para um problema”.

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

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

O educador Paulo Freire (1996) defende as metodologias ativas, visto que estas buscam

a superação de desafios, a resolução de problemas e a construção de novos

conhecimentos a partir de experiências prévias, de modo a impulsionar as

aprendizagens.
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Observa-se que o uso das metodologias ativas se lança como uma prática pedagógica

inovadora, trazendo a participação coletiva democrática do estudante como requisito

fundamental para uma aprendizagem significativa, que visa por meio da reflexão, e do

compartilhamento de conhecimento, uma formação do indivíduo como um ser que se

forma à medida que se relaciona e se apropria da realidade humana.

O quadro abaixo traça um paralelo entre as metodologias:

As metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de ensino-

aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o estudante, pois diante do

problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar

suas descobertas.

A problematização pode levar o estudante à busca de informações e à produção do

conhecimento, principalmente, com a finalidade de solucionar os impasses e promover o

seu próprio desenvolvimento.

Procedimentos metodológicos

A Educação a Distância (EaD) no ensino técnico do Centro Paula Souza teve início na

forma semipresencial (encontros presenciais semanais e atividades no ambiente virtual)

e em um segundo momento, na modalidade on-line (mediação e desenvolvimento de

atividades exclusivamente por meio do ambiente virtual).

Com a implantação da EaD na instituição, percebeu-se a necessidade de capacitar os
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docentes que atuariam nesta modalidade educacional, uma vez que nenhum destes

tinha experiência anterior e existem diferenças metodológicas significativas em relação

às turmas exclusivamente presenciais.

O planejamento da capacitação de docentes teve um desafio a enfrentar: os docentes

teriam que ser capacitados em serviço, uma vez que não haveria possibilidade de se

ausentarem do trabalho com os alunos para participar de capacitações presenciais, o

que causaria prejuízo pedagógico ao desenvolvimento das atividades escolares. Assim

sendo, pensou-se em um encontro presencial em data não conflitante com as aulas –

sábado ou período imediatamente anterior ao início do período letivo – no qual, além de

outros temas inerentes ao trabalho docente, apresentou-se o programa batizado de

“PAP” - Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico - com o intuito de oferecer subsídios

teóricos e metodológicos para o enriquecimento da formação docente, com temas

flexíveis e adaptáveis às necessidades dos mesmos, que atuam em várias cidades no

Estado de São Paulo.

Após a realização da primeira capacitação, esta prática tornou-se uma oferta constante

e vem sendo aplicada desde o início de 2014, em unidades bimestrais.

Cada PAP leva o leitor a refletir, inicialmente, sobre a relevância do tema escolhido para

a sua prática pedagógica (Quadro 2). Em seguida, é apresentado ao assunto, de forma

clara e objetiva, por meio de texto de referência introdutório. Para aprofundar o

conhecimento são disponibilizados outros textos de apoio, os quais contribuem para

enriquecer o conhecimento do docente, levando-o a desenvolver sua autonomia no

estudo do tema.
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De forma a aplicar o objeto de estudo são propostas atividades didáticas (Quadro 3), as

quais complementam o estudo e promovem a aprendizagem em ambiente colaborativo,

analisando e buscando soluções para as situações apresentadas.

A unidade é editorada com iconografia e seções familiares ao participante, uma vez que

estas guardam similaridade com o material didático dos cursos técnicos a distância nos

quais eles atuam, criando uma maior identificação com o mesmo, de modo a deixar o

PAP mais convidativo e atraente possível.

Desta forma, o PAP se constitui numa Metodologia Ativa, que pode também ser aplicada

aos docentes para o melhor exercício de suas funções.

Ao longo dos últimos seis semestres, foram desenvolvidos os seguintes temas e

atividades:
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Os PAPs trabalham temas relativos à mediação de atividades, utilização eficaz das

ferramentas disponíveis no Ambiente Virtual, avaliação, mercado de trabalho, novas

ferramentas, pedagogia e gerenciamento, sempre com enfoque prático, buscando

soluções para um problema, estimulando a pesquisa, o compartilhamento de ideias e

tomada de decisões, com vistas a desenvolver no docente, competências e habilidades
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para a aplicação de metodologias ativas em seu trabalho pedagógico.

Como os documentos desempenham um importante papel em qualquer coleta de dados

na realização de estudos de caso (YIN, 2001), por meio de uma pesquisa dentre os 115

docentes, foram obtidas 73 respostas e levantados os dados referentes à aceitação, e

aplicabilidade deste PAP na formação de docentes para EaD, e programas de

capacitação desenvolvidos.

O PAP tem apresentado resultados positivos, visto que a aderência dos participantes ao

programa tem sido boa, e a maioria dos participantes acredita que os temas são

relevantes e os ajudam na melhoria da prática pedagógica, de acordo com a pesquisa

realizada (Gráficos 1 e 2).
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Observa-se também que a maioria dos docentes considera que a aplicação do PAP os

auxiliou na melhoria de sua prática pedagógica (Gráfico 3), ressignificando as suas

descobertas.

Considerações finais

Na Educação a Distância (EaD) os conceitos de interatividade, participação,

colaboração e autonomia são fundamentais para que aconteça o ensino e a

aprendizagem significativa.

Após realizada a coleta documental por meio da pesquisa, foi possível verificar a

aderência dos docentes ao programa de Aperfeiçoamento Pedagógico (PAP) e sua

satisfação em tomar conhecimento de novas ferramentas e metodologias, as quais

possibilitam a ampliação de seu fazer pedagógico.

Assim sendo, temos que o Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico (PAP) mostra-se

relevante, considerando que agrega valor qualitativo ao trabalho docente, visto que, ao

desenvolverem os temas por meio das atividades propostas, os professores também

estão aperfeiçoando o seu trabalho com os discentes.

Esta formação também demonstra que, na utilização de Metodologias Ativas

diretamente na capacitação de professores, temos o fortalecimento de uma prática que

pode ser replicada pelo docente.
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