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RESUMO 

 

No contexto da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), o Ensino Médio Integrado 

representa um projeto societário emancipatório cujo objetivo principal é promover a práxis 

social. Mediante a revolução digital em curso, o construtivismo vem cedendo espaço para o 

conectivismo, demandando do binômio Educação e Trabalho práticas sintonizadas às 

demandas reais e emergenciais da sociedade do conhecimento. Dessa forma, o objetivo deste 

trabalho foi identificar as contribuições das metodologias ativas mediadas por ferramentas 

digitais para  ressignificar uma situação de aprendizagem. Parte-se da premissa de que o 

discente com uma formação politécnica possui habilidades e competências para conectar 

saberes culturais, científicos, tecnológicos e sociais para atender, de forma criativa, os 

problemas do seu entorno bem como do mundo do trabalho. Assim, aplicou-se elementos de 

gamificação e de aprendizagem baseada em problemas (ABP) através do uso de TDIC’s 

(smartphone, computador, áudios, vídeos, whatsapp e plataformas digitais como o Google 

Classroom, Google Forms e Kahoot!) .Elaborou-se um storytelling e um quizz game tendo 

como contexto o lócus produtivo moveleiro e as questões ambientais. Caracteriza-se, quanto à 

abordagem, como pesquisa quali-quantitativa do tipo estudo de caso, com posicionamento 

epistemológico baseado no materialismo histórico-dialético. Foram utilizados como 

instrumento de coleta de dados: pesquisa bibliográfica, documental, pesquisa-ação e técnica 

de grupo focal aplicada a: i) 30 estudantes do Ensino Técnico Integrado, na iminência de 

formarem-se no Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Design de Móveis, com idade 

mínima de 18 anos, do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) Campus Monte Castelo na 

cidade de São Luís e ii)  4 docentes das disciplinas específicas do referido curso que 

validaram o produto educacional. Para análise dos dados, verificou-se os aspectos 

qualiquantitativos  do material gerado pelos sujeitos da pesquisa, relacionando-os com os 

princípios da EPT. A convergência dos resultados de todas as etapas da pesquisa, revisão da 

literatura e a análise qualiquantitativa do conteúdo proposto e do obtido, possibilitou: i) 

identificar, a partir  da análise documental e material, gargalos que possam comprometer a 

formação integral e politécnica; ii) coletar, a partir da percepção discente, situações de 

aprendizagem com potencial inovador e interdisciplinar; iii) prospectar metodologias ativas e 

técnicas compatíveis à práticas contemporâneas de aprendizagem ; iv) usar TDIC’s para o 

desenvolvimento de habilidades e competências; v) desenvolver um ambiente virtual de 

aprendizagem de fácil usabilidade para compilar situações de aprendizagem; vi) ressignificar 

situações de aprendizagem. O planejamento e a confecção do produto educacional, conforme 

a finalidade do Prof EPT, culminou com a construção de um ambiente virtual de 

aprendizagem, que compila os seguintes itens principais: um roteiro didático, um quizz game , 

uma narrativa (storytelling) e vídeos produzidos pelos próprios discentes. Tal produto foi 

validado satisfatoriamente pelos sujeitos da pesquisa tendo em vista sua aplicabilidade 

cotidiana eficaz e eficiente na EPT. 

 

Palavras –Chave: Quizz Game. Storytelling. Situação de Aprendizagem. Design.  TDIC’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

In the context of Professional and Technological Education (EPT), Integrated High School 

represents an emancipatory corporate project whose main objective is to promote social 

praxis . Through the ongoing reforms supported by the current neoliberal dynamics, the 

modus operandis of the binomial Education and Work needs practices attuned to the real and 

emergency demands of the knowledge society. Thus, the objective of this study was to 

identify the contributions of active methodologies mediated by digital tools to re-signify a 

learning situation. It is based on the premise that the student with a Polytechnic training 

possesses skills and competences to connect cultural, scientific, technological and social 

knowledge to meet, in a creative way, the problems in their surroundings as well as in the 

world of work. Thus, gamification and problem-based learning elements (ABP) were applied 

through the use of TDIC’s (smartphone, computer, audios, videos, Whatsapp and digital 

platforms such as Google Classroom, Google Forms and Kahoot! ) to build a storytelling and 

a quizz game with the context of the mobile productive locus and environmental issues. As for 

the approach, it is characterized as a quali-quantitative research of the case study type, with 

epistemological positioning based on historical-dialectic materialism. They were used as data 

collection tool: bibliographic research, documentary, action research and focus group 

technique applied to: i) 30 students of Integrated Technical Education, imminent to be trained 

in the Technical Cours Integrated Technician to Secondary Education in Furniture Design, 

aged at least 18 years, the Federal Institute of Maranhão (IFMA) Monte Castelo Campus in 

the city of São Luís and ii) 4 teachers of the specific disciplines of the said course who 

validated the educational product. For data analysis, the qualitative aspects of the material 

generated by the research subjects were verified, relating them to the EPT principles. The 

convergence of the results of all stages of the research, literature review and the qualitative 

analysis of the proposed and the obtained content, made it possible: i) to identify, from the 

documentary and material analysis, bottlenecks that may compromise integral training and 

Polytechnic; ii) collect, from the perception teacher and student, learning situations with 

potentia innovative and interdisciplinary; iii) prospecting active methodologies compatible 

with contemporary learning practices ; iv) use TDIC’s in checking qualitative quantitative 

learning ;v) to develop a virtual learning environment with a view to promoting student 

leadership and creativity. Planning and making the educational product, according to the 

purpose of Prof EPT, culminated in the construction of a virtual learning environment, which 

compiles the following main items: a didactic script, a quizz game , a 

narrative(storytelling)and videos produced by the students themselves. Such product was 

satisfactorily validated by the research subjects in view of its effective and efficient day-to-

day applicability in the EPT. 
 

Keywords: Quizz Game. Storytelling. Learning situation. Design. TDIC’s 
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1. INTRODUÇÃO 

        

     Nos idos de 2007-2008, esta mestranda, por meio da aplicação de Projeto de 

Iniciação Científica, financiado pela cota CEFET/CNPQ, intitulado “A relação entre o 

Ensino de Biologia e sua aplicabilidade cotidiana eficiente”, inserida na Linha de Pesquisa 

“Ensino de Ciências e a Formação do Professor”, pesquisou como se processavam as 

práticas de ensino- aprendizagem da disciplina Biologia nos diferentes Cursos Técnicos na 

modalidade integrada no então Centro Federal de Educação Tecnológica-CEFET-MA-

Campus Monte Castelo – São Luís. 

 
              Dentre os resultados encontrados, verificou-se: a carência de práticas 

interdisciplinares, falta de professores, infra-estrutura e formação docente em Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) deficitária bem como o interesse restrito dos alunos pelas 

disciplinas propedêuticas, em detrimento das técnicas-profissionalizantes. A finalidade 

prioritária do Ensino Médio (EM) na concepção daqueles discentes, conforme a pesquisa, 

era uma vaga em cursos superiores que lhes garantissem prestígio social e profissional. 

 
            Segundo Ramos (2014), o indivíduo ao ingressar no EM, proveniente de um 

percurso regular no Ensino Fundamental, faz uma peculiar associação entre as ciências, o 

trabalho e a divisão social e técnica do trabalho. E essa associação, possivelmente, justifica 

o fato de 86% do alunado pesquisado afirmar que pretendiam ingressar no mundo do 

trabalho como bacharéis e tinham o Ensino Médio Integrado (EMI) um caminho para 

chegar ao Ensino Superior mais preparados do que aqueles que apenas tinham o Ensino 

Médio regular. 

 

      Além disso, o EMI assegura uma formação integral, por meio do saber fazer e do 

saber pensar, oportunizando aos sujeitos condições de enfretamento aos históricos 

problemas que orbitam o mundo do trabalho, bem como suas contradições e mudanças 

(ARAÚJO; SILVA, 2017). Contudo, para que isto ocorra, é necessário conhecer in loco a 

origem de tais problemas, validar o que se aprende na academia com a prática e a realidade 

de trabalho não somente pela sobrevivência em si, mas também para evitar falsos 

julgamentos. 
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             No ano de 2016, ingresso no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do 

Maranhão (SENAI-MA), para exercer serviços técnicos, tecnológicos e de inovação na 

função de Analista Superior II. Neste mesmo ano, é implantado na referida Instituição, o 

Programa “Brasil Mais Produtivo”, fruto de uma cooperação entre o Governo Federal,  

BNDES, SEBRAE e SENAI, que tinha como objetivo implementar melhorias no processo 

produtivo de empresas brasileiras através da aplicação da metodologia de manufatura 

enxuta. 

          

             Assim, no Maranhão, empresas de médio e grande porte do setor moveleiro 

receberiam consultoria técnica por aproximadamente três meses a fim de identificar 

procedimentos ou etapas desnecessárias, melhorar processos e, consequentemente reduzir 

custos, além de  manter o quantitativo de trabalhadores nos seus postos de trabalho. Assim, 

fábricas de colchões, mobiliário doméstico, escolar e de escritório localizadas nas cidades 

de São Luís e na Região Tocantina (Açailândia e Imperatriz) beneficiaram-se do referido 

Programa (SENAI, 2018). 

 

           Minha inquietação número 1: Por que o setor moveleiro maranhense receberia este 

programa prioritariamente e não Alimentos e Bebidas, por exemplo? Mas logo conclui: 

trata-se de um setor que abriga a problemática ambiental, uma vez que tem a madeira e 

seus subprodutos como matéria-prima principal. Os olhos do mundo estão voltados para a 

Amazônia e seus recursos naturais, compondo uma área geoeconômica de importância 

mundial.  Parte do território maranhense está nela, como mostra a Figura 1, sendo palco 

dos constantes conflitos entre madeireiros e povos indígenas. É um seguimento que tem 

como origem a marcenaria, um ofício milenar e sempre presente na vida da humanidade.  

 

           Faz-se oportuno apresentar também o fato de que o nosso estado é um importante 

pertencente ao quadrilátero MATOPIBA, representando hoje uma grande fronteira agrícola, 

de importância nacional, quiçá internacional da atualidade (PORTAL EMBRAPA, 2020), 

conforme evidenciado na Figura 2.  
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Figura 1: Localização do estado do Maranhão na Amazônia Legal brasileira 

 

Fonte: http://mandiocadomara.blogspot.com/. Acesso: 01/04/2020 

 

Figura 2:  Localização do Maranhão na recém criada Região do MATOPIBA 

 

Fonte: Agroolhar.com.br/ Acesso: 05/07/2020 

             

            Neste contexto, tive a oportunidade de visitar algumas fábricas, observar o fluxo do 

trabalho e sobretudo os trabalhadores deste seguimento: homens na sua grande maioria, 

com baixa escolaridade, alguns ex-presidiários, realizando o trabalho manual, braçal 

repetitivo em ambiente pouco salubre e com reduzido aparato tecnológico. Minha 

inquietação número 2: promover o protagonismo destes que representam boa parte do 

capital humano destas fábricas, poderia gerar soluções mais factíveis que beneficiassem  

http://mandiocadomara.blogspot.com/
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todos? 

            Preservar o emprego daqueles pais de família seria uma das consequências do 

Programa em um contexto brasileiro de recessão política e econômica. Muitos deles não 

podiam comprar o colchão ou o mobiliário que eles mesmos fabricavam.  Este fato traduz o 

que Marx concebia como o trabalho alienado, evidenciado por Luz e Bavaresco (2010, 

p.3), ao dissertar sobre as concepções de Marx sobre o trabalho alienado e as novas 

concepções do trabalho:  

 
“Marx procurou mostrar que pelo trabalho alienado, o trabalhador não se identifica 

com o produto do seu trabalho, com seu próprio trabalho, bem como não se  

identifica enquanto  membro  da  espécie  humana.  Portanto, a superação do 

trabalho alienado é a condição que possibilita a superação de um sistema que impede 

o desenvolvimento do ser humano.” 

 

            Logo conclui:- São os trabalhadores que devem ser estimulados a dar solução para 

os problemas que estão acontecendo no seu entorno. Eles precisam ser sensibilizados e 

mobilizados a olhar suas atividades, cooperando uns com os outros e com os seus 

empregadores. Uma solução oriunda de um olhar indiferente, impessoal e alheia à causa, 

não surte efeito, necessariamente. No entanto, segundo Luz e Bavaresco (2010, p. 9) “O 

trabalho alienado, assim, aliena o ser humano do próprio corpo, da natureza externa, da sua   

capacidade   intelectual,   da   sua   própria humanidade”. 

 

             Através daquelas visitas, observei, ainda, que as fábricas eram isoladas em si 

mesmas, o contato com o público externo era restrito a fornecedores e clientes. Dependiam 

do conhecimento científico complexo dos arquitetos e designers que repassavam as 

orientações técnicas aos pintores, marceneiros, montadores e carregadores e outros 

trabalhadores, que detinham o conhecimento tácito. Mesmo assim, problemas elementares 

foram identificados como desperdício de tempo e matéria-prima, dentre outros que, para 

reduzi-los ou até eliminá-los, recorrentemente, prescindiam de conhecimentos complexos 

ou sistematizados. 

   

             Daí partiram minhas inquietações número 3 e 4, respectivamente: - As Instituições 

de Ensino poderiam contribuir de alguma forma com este pretencioso Programa, uma vez 

que  lá são gerados  os conhecimentos intelectual e científico? Como seriam 

enriquecedoras as trocas entre os que têm muita teoria e pouca prática (academia) e os que 

têm muita prática e pouca teoria (ambientes de trabalho)? Barato (2015), defende o imenso 
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potencial que a natureza do trabalho tem para a educação integral, porém pouco utilizado. 

              

             Em 2018, ingresso no Prof EPT para entender ou comparar aquele mundo do 

trabalho que vi, vivi com o que os teóricos do campo Educação e Trabalho apregoam. 

Daquelas inquietações germinaram as seguintes hipóteses primárias: I. A promoção de 

competências e habilidades do trabalhador pode superar a problemática do trabalho 

alienado; II. O Ambiente de trabalho pode ser um espaço fértil para a criatividade e de 

construção de conhecimento; III. A fábrica pode ser um ambiente não formal de 

aprendizagem para a materialização da práxis. 

            

             Já as hipóteses secundárias foram: IV. A escola por meio de metodologias 

disruptivas pode contribuir para a aplicação do conhecimento científico; V. Metodologias 

ativas podem tornar a aprendizagem mais eficaz e eficiente; VI. Uma visita técnica pode se 

tornar uma situação de aprendizagem interdisciplinar; VII. As ferramentas digitais podem 

subsidiar uma aprendizagem autônoma; VIII. A interlocução entre a EPT e setores 

produtivos promove a sustentabilidade, desenvolvimento regional e a formação integral 

dos sujeitos. 

 

           Com base nas hipóteses acima apresentadas, aplicou-se um estudo de caso, com 

abordagem qualiquantitativa, protagonizado pelo Curso Técnico Integrado Design de 

Móveis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia –IFMA, no município de 

São Luís, Campus Monte Castelo. Teve como objetivo geral desenvolver um ambiente 

virtual baseado em metodologias ativas de ensino-aprendizagem de fácil acesso e 

usabilidade para docentes e discentes do citado Curso. 

        

        Já os objetivos específicos foram: i) identificar, a partir da análise documental e 

material, gargalos que possam comprometer a formação integral e politécnica; ii) coletar, a 

partir da percepção discente, situações de aprendizagem com potencial inovador e 

interdisciplinar; iii) prospectar metodologias ativas e técnicas compatíveis à práticas 

contemporâneas de aprendizagem ; iv) usar TDIC’s para o desenvolvimento de habilidades 

e competências; v) desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem de fácil usabilidade 

para compilar objetos  de aprendizagem; vi) ressignificar uma situação de aprendizagem.  
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             No ano de 2017, através da Lei nº 13.415/17, foram deliberadas as diretrizes para a 

Reforma do Ensino Médio, que tem no seu bojo a Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC) a qual representa uma grande ameaça para os pilares estruturantes do Ensino 

Médio (BALD; FASSINI, 2018). Por outro lado, as BNCC representam a necessidade de 

mudar o foco da educação para o processo ensino-aprendizagem valorizando o 

desenvolvimento das habilidades e competências de sujeitos imersos na sociedade do 

conhecimento. 

 

                   Contudo, desde os anos 1960 vivenciamos estas mudanças com a introdução da 

televisão em seguida o computador constituindo as TICs (Tecnologias da Informação e 

Comunicação) e atualmente o smartphone nos ambientes escolares, refletindo o fenômeno 

de democratização de acesso à informação em todo o mundo. 

            

                 Naquela década, surgiu em vários países, um movimento criativo chamado corrente 

pedagógica construtivista, defensor de uma educação transformadora que colocou à prova a 

escola tradicional pautada na memorização e recitação de fatos, datas, nomes e  lugares, a 

popular “decoreba”. Tal corrente chegou ao Brasil com Paulo Freire, um grande defensor 

do protagonismo do estudante frente à construção do conhecimento (SILVA, 2018). 

Contudo, para assegurar tal protagonismo é necessário uma mobilização sobretudo 

ideológica e estrutural nas formas de pensar e agir em educação. 

 

                Depreende-se que estas mobilizações partem do reconhecimento que a Escola não 

estava necessariamente sendo um ambiente facilitador do desenvolvimento humano, 

aniquilando as capacidades cognitivas. Era preciso resgatar ou formular práticas educativas 

e pedagógicas compatíveis com um sujeito capaz de inserir-se na sociedade, interagir com 

ela e consequentemente restaurar o papel social da Escola. Eis o momento em que as 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem (MA) ganham visibilidade e validação nos 

espaços formativos.  

 

                Deixa-se claro que tais metodologias são um conjunto de práticas novas e antigas, 

que valorizam os saberes formais e informais, o trabalho em grupo, a reflexão, a pesquisa, 

a capacidade crítica, requisitando dos aprendizes uma auto-responsabilidade na sua 

formação em prol de uma aprendizagem significativa e colaborativa que permita contribuir 

consigo e com a sociedade que faz parte. Hoje, elas estão no centro dos estudos 
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contemporâneos sobre como utiliza-las em prol do resgate da motivação e da dinamização 

das aulas e consequentemente dos estudantes. 

 

                  Considerando-se que em meados do século XX, o conhecimento, bem como as 

informações eram acessível a uma pequena parcela da população, Paulo Freire, Vygotsky, 

Piaget e outros adeptos da corrente construtivista, faziam uso da realidade material dos 

aprendizes para que aprendessem e assim alcancem a cidadania. 

 

                  Para um grupo de pedreiros, por exemplo, Freire utilizava o contexto da 

construção de uma casa, por exemplo: poderia levar um tijolo para a sala de aula e abordar 

vários assuntos. Era algo inovador na época, uma vez que o aprendiz era estimulado a 

compreender a partir da construção de significados. 

 

                  Em pleno século XX, o professor continuará problematizando caso em uma turma 

de pedreiros levar um tijolo para ilustrar sua aula? Depende. Porque enquanto o 

profissional está falando, o estudante está ouvindo, interagindo com um digital influencer, 

muito mais carismático e empático às necessidades do jovem. Agora, em pleno século XXI, 

o construtivismo está cedendo espaço para a teoria conectivista, levando em conta que a 

realidade digital vigente exige  reformas em todas as estruturas sociais e de sobrevivência. 

 

              A teoria conectivista, por sua vez, é uma concepção de ensino-aprendizagem 

direcionada para a era digital, exigente da inclusão da tecnologia e da constante conexão 

dos saberes. Ao contrário do construtivismo, pautado na tentativa do sujeito primeiro 

construir um significado em torno de algo para depois compreendê-lo, no conectivismo 

exige construir significados e fazer conexões simultaneamente, levando em conta que 

vivemos numa era de constantes mudanças, requerendo habilidades para aprender em 

contextos instáveis e conectando informações e dando-lhes utilidade (SIEMENS, 2004). 

 

                     Baseado nisto, Witt e Rostiola (2019), ao analisar o conectivismo do ponto de 

vista pedagógico, sintetizam as concepções de Siemens (2004) no aprendizado gerado pela 

conexão especializada de opiniões e informações diversificadas. Assim, o indivíduo precisa 

interessar-se para aprender algo e acima de tudo, ele precisa ter a habilidade de conectar 

saberes, áreas e ideias para construir seu próprio aprendizado. 
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               Os ambientes formais de ensino precisam incorporar pedagogicamente as práticas 

vivenciadas nos diversos contextos sociais, para que possam integrá-las a um contexto de 

hiperconectividade (PERRIER; ALMEIDA, 2018). Ademais, Moran (2015) sinaliza quanto 

à importância de ambientes motivadores ao aprendizado, de forma que o discente seja um 

tomador de decisão pautado no conhecimento da totalidade social 

 

      As transformações de ordem social, política, econômica e tecnológica que estão 

modificando o modus vivendi e o modus operandis do Estado, das instituições e da 

sociedade. Isto é perceptível com nitidez sobretudo nos arranjos produtivos, no surgimento 

e desaparecimento de profissões. No caso do EMI, que tem um currículo articulado entre o 

núcleo básico, tecnológico e politécnico, suas fragilidades são latentes e requer recursos, 

agentes e práticas educativas compatíveis com seus beneficiários (SCHROEDER, 2018).  

            

             Este estudo justifica-se pelo fato de que os alunos com formação técnica integrada 

ao ensino médio ainda o fazem por buscarem uma educação pública, gratuita e de 

qualidade. Contudo, a efetividade deste ensino ainda é mensurada pelo desempenho dos 

alunos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), apresentação de trabalhos teórico-

práticos, atividades culturais e outros. A sociedade precisa do retorno do investimento de 

um cidadão que recebe ao longo de três anos auxílios pecuniários e biopsicossociais 

subsidiários à sua formação integral  na forma de contribuições para o bem comum. 

 

             Verifica-se uma valorização do ensino em detrimento da aprendizagem. Os 

princípios da politecnia, omnilateralidade, integralidade e interdisciplinaridade precisam 

considerar em todas as fases de planejamentos de ensino para a EPT, já que se trata de um 

público majoritariamente nativo digital. Logo, para além de um currículo denso, faz-se 

necessário o uso racional e inclusivo de metodologias ativas que permitam a materialização 

de tais princípios na práxis social e não apenas na discursividade institucional. 
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1.1.ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

              Apresentou-se, pois, o primeiro capítulo desta dissertação, intitulada Introdução. Nela 

fiz a contextualização, apresentei os objetivos e a justificativa deste estudo.  

                

              O próximo capítulo será o referencial teórico, que está dividido em três tópicos: I. 

Ensino Médio Integrado: desafios de uma formação emancipatória; II. Design, 

sustentabilidade e capital humano nos cenários produtivos: o caso do setor moveleiro; III. 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem e TDICs: contribuições para a práxis social. 

 

               O terceiro capítulo contemplará a metodologia de pesquisa, demonstrando os 

procedimentos empregados. O quarto capítulo exibirá os resultados alcançados e discussão. 

Nele destacam-se as análises dos dados produzidos, o processo de elaboração, aplicação e 

reelaboração do produto educacional, considerando todos os aspectos teórico-

metodológicos privilegiados na pesquisa.  

             

             O quinto capítulo apresentará o produto educacional propriamente dito, suas 

características, sua finalidade, justificativa de aplicá-lo na Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio bem como a validação pelos sujeitos da pesquisa. Também será possível 

identificar neste capítulo as bases teóricas que o sustentam, onde foi aplicado além de 

algumas imagens a ele relacionadas. 

 

                 Por fim, o sexto capítulo contempla as considerações finais, onde relato se as 

hipóteses foram confirmadas ou rejeitadas bem como os objetivos propostos foram 

alcançados ou não. Incluo, ainda, algumas sugestões para trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ENSINO MÉDIO INTEGRADO: DESAFIOS DE UMA FORMAÇÃO 

EMANCIPATÓRIA 

             O Ensino Médio Integrado (EMI) é um tema recorrente quando se trata das 

relações Educação e Trabalho, sobretudo no espaço escolar. Assim, as discussões sobre sua 

concepção giram em torno das peculiaridades de cunho filosófico, ético-político, 

epistemológico e pedagógico, colocando-o como um direito à formação humana e plena 

(RAMOS, 2017).  

          

            Segundo esta autora, para a aquisição deste direito, houve uma luta histórica que se 

inicia na consolidação do modo capitalista de produção, cuja culminância deu-se com a 

primeira Revolução Industrial, ao fim do século XIX, quando são repensadas: a função da 

Escola, a ciência como produto e consequentemente a divisão social e técnica do trabalho.   

        

                  O termo integrado remete-se, por um lado, à forma de oferta do ensino médio 

articulado com a educação profissional; mas, por outro, também a um tipo de formação que 

seja integrada, plena, vindo a possibilitar ao educando a compreensão das partes no seu 

todo ou da unidade no diverso (CIAVATTA, 2014).  

         

                 Assim, depreende-se que o EMI é uma modalidade diferenciada, uma vez que 

considera necessidades formativas integrais do estudante. Apresenta, por conta disso uma 

série de fragilidades diante da dificuldade de traduzir e transcrever, no cotidiano, os 

princípios que o sustentam  e o justificam. No que tange às práticas pedagógicas, Araújo e 

Frigotto (2015) recomendam a aplicação daquelas que vão de encontro ao reducionismo, 

bem como ao conhecimento fragmentado, o qual desfavorece o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas e compromete a formação humana na sua integralidade.   

          

             

 

 

 



22 
 

 
 

             A integração, em si, não se processa na forma de organização do currículo, mas no 

decorrer do processo ensino-aprendizagem ocorrido a partir dele. Isso, porém, requer 

educadores e metodologias que executem-no de forma a se integrar às dimensões da 

ciência, do trabalho, da cultura e da tecnologia (DIAS, 2015). 

  

Por consequência, pouco adianta um currículo integrado se aqueles que o operam 

mostram-se inertes às necessidades reais de seu alunado. De fato, é imprescindível que os 

docentes tenham a habilidade de agregar aos seus conteúdos tais dimensões. Apenas 

formação pedagógica não permite isto. É preciso, inclusive, interesse e responsabilidade 

social e ética deste profissional na sala de aula. 

        

            O currículo integrado por sua vez tem como finalidades: a) Superação da dualidade 

na formação: trabalho manual x trabalho intelectual; b) Politecnia - superação da cisão 

trabalho, ciência e cultura na formação básica e profissional e garantia dos fundamentos 

científico-tecnológicos na formação dos sujeitos; c) Omnilateralidade; d) Realidade social 

como produção histórica; e) O ser humano como produto das relações sociais (histórico-

social); f) A educação como realizadora da integração das dimensões fundamentais da 

práxis social: trabalho, ciência e cultura (ROSA; SILVA, 2018).  

          

 De todas estas finalidades, a práxis social é um dos grandes gargalos no EMI na 

atualidade. Na sociedade do conhecimento da qual fazemos parte, a falta de integração 

eficaz e emancipatória entre trabalho, da ciência, cultura e tecnologia, torna, sobretudo os 

jovens, vulneráveis econômica e ideologicamente à própria sociedade a qual pertencem, 

contribuindo com ela apenas como consumidores. 

 

              Prevendo o exposto acima, Gramsci e Marx esboçaram o EMI como projeto 

antropológico, de forma a proteger a classe trabalhadora dos perigos da perda da 

criatividade, da sensibilidade e das habilidades de trabalho (SILVA, 2015).  A mera 

execução de tarefas evidencia as mutações tanto na vida social quanto produtiva 

(ANTUNES; ALVES, 2004).                                   

          

             Saviani (2003) reconhece a centralidade da categoria trabalho na produção da 

existência humana, onde tanto a ciência, quanto o currículo, desde a escola elementar 

norteia-se pela concepção do trabalho como meio pelo qual o homem transforma a 
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natureza. Para tal, é necessário um currículo com elementos de contextualização (sincronia 

entre os temas formativos com a realidade social e com os projetos políticos dos 

trabalhadores), interdisciplinaridade (a totalidade dinâmica) visando a transformação social 

(ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015).   

 

            Conforme Maciel, Jacomeli e Brasileiro (2017), a Educação, segundo Marx, pauta-

se nos âmbitos indissociáveis: o intelectual, formado pela aquisição do conhecimento 

científico e cultural; o corporal, enquanto desenvolvimento físico; e o tecnológico, ou seja, 

o domínio de princípios gerais necessários ao manejo dos diversos ramos industriais.  

 

            Por conseguinte, a formação politécnica e integral dá-se em dois turnos (geralmente 

manhã e tarde), em um ambiente saudável, que favoreça o convívio social, os debates 

democráticos, tendo um apoio pedagógico politécnico para o desenvolvimento de uma 

cultura crítica e social integradora.  

 

                 De fato, o EMI oferecido pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFs) apresenta todos estes requisitos estipulados por Marx que, sabiamente, 

considerou o âmbito tecnológico destinado aos ramos industriais, reconhecendo a 

importância dialógica da Indústria para o homem. Ele também considerou a necessidade de 

um ambiente saudável, o que faz toda a diferença no êxito escolar. Este dois aspectos 

foram contemplados no produto educacional demonstrado mais adiante nesta dissertação. 

        

                  Segundo Moura (2013), o EMI representa um caminho para uma formação 

omnilateral, integral ou politécnica a todos, de forma pública, igualitária e sob a 

responsabilidade do Estado.  Logo, trata-se de um projeto da classe trabalhadora, 

envolvendo vários segmentos da educação, buscando protegê-la como projeto societário. 

                   

             Contudo, a apesar da grandiosidade que o EMI representa, deve-se levar em conta 

que, através da Lei nº 13.415/17, são deliberadas as diretrizes para a Reforma do Ensino 

Médio, que tem no seu bojo a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) (BALD; 

FASSINI, 2018).  

 

              Por se tratar de uma formação técnica integrada ao Ensino Médio, o EMI tende a 

passar por modificações. Isto porque as bases teóricas que o fundamentam estão inseridas 
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nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Ensino Médio (não profissionalizante) 

são de 2012. De lá para cá houve várias intempéries de ordem econômica, política, social e 

digital que exigem uma reformulação geral na Educação básica brasileira. 

           

           

                  Atualmente, uma série de incertezas permeiam o EM, inclusive o integrado.  Nos 

debates públicos acerca da Reforma do Ensino Médio, suscitada pela Lei nº 13415/2017, 

comparam-na com a Lei 5.692/71, da época ditatorial brasileira, cuja flexibilização era 

uma característica marcante.  Agora, a Educação Profissional no EM seria apenas 

enfatizada, no decorrer dos intinerários formativos da Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), cuja essência vai de encontro à politecnia e à formação integral.  

           

             Nos debates, os pesquisadores da área Educação e Trabalho, consideram que as 

BNCC representam uma releitura da formação por competências, onde o saber fazer em 

detrimento do ser era mais importante para o mundo do trabalho. Neste aspecto, Ferreti 

(2018) advoga que, agora, há uma valorização da aplicabilidade do conhecimento e 

desconsideração da análise de como este fora adquirido.   

             

              Dias (2015) advoga que a estruturação do itinerário formativo apenas promove 

uma melhor ou pior organização do ensino e da aprendizagem e não leva em conta os 

possíveis contratempos do processo formativo. Assim, afirma que o currículo, apesar de ter 

motivos que justifiquem as peculiaridades de qualquer natureza, deve ser construído tendo 

como referência os conteúdos que aglutinem a dimensão científica e tecnológica, a 

dimensão cultural e a dimensão do trabalho.  

         

               A interdisciplinaridade, para além da mera inter-relação entre as disciplinas deve 

situar-se como práxis alicerçada por um projeto político-pedagógico que considere as 

recentes diretrizes da divisão social e técnica do trabalho, possibilitando tanto conteúdos 

formais quanto os eventos culturais, esportivos e tecnológicos integrarem-se efetivamente 

(MACIEL;JACOMELI;BRASILEIRO, 2017).  
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                Ademais, fora paralisado o Projeto de lei PL número 11279/19, a qual retifica a Lei 

11 892/2008. Na lei de 2019 consta a finalidade dos IFs, no artigo 6º, parágrafo IX:  

 

“[...] promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 

sociais, notadamente as voltadas à inclusão social, equidade, preservação do meio 

ambiente e economia criativa.”  

 

       

           No que se refere aos dois últimos aspectos deste parágrafo legal, Freitas, Nélsis e 

Nunes (2012, p.8) reforçam que as críticas marxistas já alertavam para o perigo das 

relações produtivas sem considerar a natureza, ocasionando os problemas ecológicos. 

Segundo estas autoras: 

 A superação da alienação dos homens com o trabalho e com o meio exterior 

(natural) que o cerca é um desafio para a sociedade que objetiva desenvolver-se de 

forma socialmente sustentável. Portanto, o tema natureza deverá se fazer presente na 

agenda de discussões marxistas com maior relevância.  

 

            Sintonizar-se com a dinâmica global na sociedade do conhecimento é o desafio do 

EMI em tempos de revolução digital e finitude de recursos humanos e naturais. Os 

fundamentos marxistas acerca da educação para trabalho enfatizam a importância da 

criatividade como um recurso chave para a práxis social.  

 

            Hoje, além dela, é a inovação que, alicerçada ou não na tecnologia, traz consigo, 

explicita ou implicitamente o design como ingrediente fundamental para os desafios da 

atualidade nos espaços sociais e produtivos Inovar representa a busca de possibilidades 

para a resolução de problemas existentes ou futuros, e é uma capacidade eminentemente 

humana e infinita.  

 

           Diante disso, é fundamental preparar os jovens para os novos paradigmas da 

sociedade. Logo, os desafios do EMI na atualidade residem em formar cidadãos 

sintonizados com as demandas dos seus semelhantes e com o meio em que vive e não 

necessariamente em reacionários às transformações naturais do ecossistema terrestre. 

  

              Atribuindo destaque para a materialidade destas capacidades humanas, o próximo 

capítulo versará sobre como as interfaces do design contribuem na práxis social bem como 
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sua importância no cenário produtivo para a inovação dando-se destaque ao setor 

moveleiro no contexto regional maranhense. 

 

2.2 DESIGN, SUSTENTABILIDADE E CAPITAL HUMANO NOS CENÁRIOS 

PRODUTIVOS: O CASO DO SETOR MOVELEIRO 

            

             A reestruturação produtiva, fruto das mudanças recentes em âmbito global, 

impactaram desde as relações de câmbio entre as nações, até as interações entre capital e 

trabalho, afetando dentre outros, na reorganização do trabalho no chão de fábrica. Ao 

requisitar as capacidades cognitivas da mão de obra em seus diversos potenciais, as 

organizações admitem que há um saber tácito, seguido do “saber pensar” e do “saber ser” 

(CUNHA, 2007).  

          

            A relevância de incentivos direcionados à educação para o trabalho adquire maior 

urgência quando se verifica o papel da inovação na produção de dividendos nas nações 

desenvolvidas e os reflexos dela nos países em desenvolvimento (SENAC, 2014).  No caso 

do Brasil, as dificuldades em inovação são responsáveis diretas para uma produtividade 

pouco eficiente, o que representa uma barreira à geração de empregos e renda (BRASIL, 

2017).  

           

             A EPT não pode ignorar esta realidade e direcionar os cidadãos que buscam nela  

também um meio de sobrevivência, na forma de aprendizagem de um ofício, uma 

formação que subestime a prática em detrimento da teoria. Evidentementemente, que a 

consciência política  é essencial,  mas o domínio do saber fazer e da instrumentalização de 

um ofício e o conhecimento científico aplicável não pode ser reduzido.  

           

           Há prospecções de que em poucos anos o chão de fábrica será ocupado, na sua 

maior proporção, por máquinas geradoras de produtos sob medida e com reduzidíssima 

margem de defeitos, com mínima interferência humana, o que exige a formação de 

trabalhadores qualificados para tal contexto (BRASIL, 2017).  

           

           Esta realidade não se restringe apenas aos espaços fabris. Várias profissões estão 

ameaçadas a desaparecerem ou ganharem outra razão de existir. Por isso, a Escola 

necessita reformular concepções seculares sobre o que é, para que e para quem formar 



27 
 

 
 

tendo em vista a dinamicidade de uma realidade cada vez mais digital. 

          

           Ademais, é essencial o despertar de uma cultura digital em âmbito não apenas nos 

espaços não formais de aprendizagem, mas também acadêmica, social e governamental, 

que incentive a formação profissional, inclusive técnica no sentido de seguir as 

transformações de cunho tecnológico, tendo em vista a triste realidade de que boa parte das 

empresas brasileiras ainda se situam com o perfil daquelas da Segunda Revolução 

Industrial (BRASIL, 2017).  

         

                 As concepções pedagógicas sobre o EMI pouco contemplam o que está sendo 

exposto até aqui, uma vez que é defendida uma interpretação de que o “trabalho é ruim”, 

“o trabalhador é explorado”, “empregador é explorador”. Infelizmente, a Escola não 

percebe que com estes pressupostos maniqueístas, incentiva a formação estrita de 

consumidores, trabalhadores alienados e dependentes das benesses do Estado. 

         

             Paralelemente a isto, o mundo do trabalho vem exigindo novas habilidades, como 

por exemplo, o domínio de conhecimentos transversais, como os ambientais, sociais, de 

gestão de recursos e sobretudo, a resolução de problemas complexos, o que exige uma 

formação escolar básica, profissional, técnica e superior, com utilização de currículos 

alinhados às exigências da contemporaneidade e que promovam  a capacidade analítica e 

sistêmica de recursos humanos (BRASIL, 2017).  

          

            As reformas educacionais em andamento visam justamente permitir que as 

Instituições de ensino abandonem suas respectivas zonas de conforto, baseadas em práticas 

disciplinares obsoletas para ajustarem-se à era exponencial vigente. Se na natureza, nada se 

cria, nada se perde tudo se transforma, segundo Lavoisier, por que o ensino não pode ser 

transformado em prol do desenvolvimento humano? 

            

          Como atividade humana, o Design produz e aplica saberes de forma interdisciplinar. 

O conhecimento vem ao longo do tempo sendo compartimentado, fato que pode ser uma 

das causas da dificuldade da efetivação da interdisciplinaridade, que não se confunde com 

a soma das partes e sim com o significado da totalidade. Isto ocorre quando, por exemplo, 

a escola assume um papel de mero repasse de conteúdos, reproduzindo o livro didático, 

apenas (FONTOURA, 2011). 
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             A interdisciplinaridade na materialização da essência do Design mobilizam: a 

curiosidade, a criatividade, flexibilidade para mudanças, percepção ao cenário de 

necessidades dos usuários, o que requer um conhecimento de várias áreas desde a biologia, 

sociologia, ergonomia, ciência dos materiais dentre outros (FONTOURA, 2011). Assim, o 

design não apenas cria, mas resolve problemas por meio de práticas que envolvem a 

criatividade (PELLIZZONI, 2015).  

           

            Diante do exposto, verifica-se a sinergia entre as peculiaridades do Design e os 

princípios basilares do EMI, isto porque exaltam as potencialidades humanas em prol do 

desenvolvimento humano. O enfoque disciplinar à luta de classes, castra a natureza 

colaborativa dos jovens, o que acentua a vulnerabilidade social num contexto vigente de 

redução do Estado como protetor social, o chamado Estado Mínimo. 

           

          Segundo Araújo e Silva (2017), a EPT pode auxiliar na geração de empreendedores 

capazes de implementar a produtividade pela prática do empreendedorismo e da inovação, 

ao proporcionar um ensino dinâmico e inovador com vistas a favorecer ao jovem aquisição 

de um trabalho que o garanta um lugar na sociedade,  com  responsabilidade em uma 

atividade produtiva e não apenas um lugar de consumo.  

          

            Com o advento da grande indústria, e a manufatura avançada, a tecnologia 

intermedia a relação homem, trabalho e natureza, colocando o indivíduo em menor valia. 

Isto tornou-se mais evidente a partir dos anos 1970, como uma das consequências do 

movimento contraditório do capital. Logo, o trabalho morto, desenvolvido por 

maquinários, pelo capital virtual sobrepõe-se ao trabalho vivo, em prol da mais valia, 

demandando saberes técnico-científicos compatíveis ao capital. (MORAES, 2014).  

         

                 O ensino do Design, de modo geral, é permeado pela neófita ideia de que o 

mercado é formado por grandes empresas ávidas por contratar designers. Na realidade, os 

clientes em potencial, são majoritariamente micro e pequenos empresários sem capital, 

batalhadores pela manutenção da sua sobrevivência, oferecendo à sociedade produtos 

diferenciados (LANDIM, 2010).                     
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               Antes, o design era visto como supérfluo, hoje já é um investimento, sendo 

determinante na redução do desperdício, de matéria prima. Com a economia globalizada, o 

design tornou-se um fenômeno mundial, requerindo pessoas com potencial criativo e 

capazes de propor soluções inovadoras (LANDIM, 2010).                     

         .  

            Neste contexto, o tripé informação, tecnologia e aprendizagem condicionam os 

sujeitos no que tange a ativação sobretudo de suas habilidades e talentos (BRUCHÊZ et al; 

2016). O Design da contemporaneidade associa-se com a concepção de sustentabilidade, 

inovação e bem estar social (CAVALCANTI et al; 2012). Um dos grandes desafios do 

milênio em escala planetária é a equivalência entre práticas sustentáveis e desenvolvimento 

socioeconômico. Um currículo cujas práticas de ensino-aprendizagem contemplem este 

binômio merece congratulações.  

 

           O estado do Maranhão, por ter uma disponibilidade vegetal acessível ao explorador 

da madeira e seus subprodutos, é palco dos constantes conflitos entre povos indígenas e 

madeireiros. Freitas, Nélsis e Nunes (2012, p.2), reforçam que Marx destacou como fratura 

metabólica o distanciamento entre o homem e a natureza. 

 

   Para melhor compreensão da questão, faz-se menção ao conceito de “fratura 

metabólica” que expressa a alienação entre o homem e a natureza que se dá pela 

especificidade do trabalho e de toda a cadeia produtiva, quando desenvolvidas no 

sistema capitalista. Para Marx, a natureza e o homem possuiriam um metabolismo 

único, esta seria o corpo inorgânico desse, e, com a alienação do próprio ser no 

capitalismo, ocorreria um distanciamento visceral entre ambos, estabelecendo a 

denominada “fratura metabólica”  

           

            Mesmo em ascensão, o setor moveleiro ainda é retrogrado no seu processo 

produtivo, carente de inovação, cuja vocação ainda tem a madeira, que vem aos poucos 

sendo substituída por outros insumos (TOMAZI; MOURA; GUILIANO, 2015). O Quadro 

1 mostra que a cidade de Imperatriz encontra-se como o município maranhense integrante 

do pólo moveleiro do Nordeste.     
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Quadro 1: Municípios integrantes dos pólos moveleiros do Brasil por Região 

 
Fonte:Portal Moveleiro (2018) 

          

             Andrade (2006, p.86), em sua dissertação de mestrado cujo tema versou sobre a 

cadeia produtiva da indústria moveleira na região de Imperatriz-MA, destacou:  

  

“Como bem demonstra a sua paisagem devastada, a região foi um grande celeiro de 

matéria-prima, no caso madeira maciça, que servia em maior volume, a outras 

regiões do Brasil e do exterior, isto notadamente a um custo ambiental bastante 

elevado, cujas conseqüências se pode observar ao longo das rodovias que cortam os 

seus municípios, onde no lugar floresta nativa, existe a predominância de pastos, 

eucalipto e outras culturas.”  

        

             Com a redução gradual da vegetação original, os meios de utilização da madeira, 

como as serrarias, por exemplo, migraram para áreas adjacentes onde havia madeira de 

qualidade acessível. Já as que permaneceram, transformaram-se em movelarias de pequeno 

porte, com alto grau de informalidade, com pouco valor agregado por unidade de trabalho, 

colocando-as na condição de prescindir de design, práticas empreendedoras e mão de obra 

qualificada. Entretanto, hoje estas condições representam um impecílio significativo no que 

tange à competitividade no mercado (ANDRADE, 2006).  

              

Região Pólo moveleiro 

Norte Manaus-AM. 

Nordeste Salvador-BA, Fortaleza-CE, Marco-CE, Jaguaribe-CE, Iguatu-CE, 

Imperatriz-MA, Recife-PE 

Sudeste Votuporanga-SP, Bálsamo-SP, Jaci-SP, Mirassol-SP, Neves Paulista-

SP, Itatiba-SP, São Bernardo do Campo-SP, Colatina-ES, Linhares-

ES, Martinho Campos-MG, Uberaba-MG, Urberlândia-MG  e Carmo 

do Cajuru-MG 

Sul Curitiba-PR, Arapongas-PR, Londrina-PR, Cascavel-PR, Francisco 

Beltrão-PR, Bento Gonçalves-RS, Caxias do Sul-RS, Restinga Seca-

RS, Santa Maria-RS, Erechim-RS, Lagoa Vermelha –RS, Passo 

Fundo- RS, Canela-RS, Gramado-RS, Rio Negrinho-RS, São Bento do 

Sul-SC, Chapecó-SC, Coronel Freitas-SC, Pinhalznho-SC, São 

Lourenço do Oeste-SC  e Otacílío Costa-SC. 
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            A deficiência de mão de mão de obra qualificada é um dos grandes gargalos do 

setor moveleiro, o qual é um dos que, comparado aos demais extratos da indústria de 

transformação mais utilizam o trabalho humano, ficando a cargo das próprias entidades 

treinar seus colaboradores para as tarefas a serem executadas. Além disso, apresenta-se 

deficitário em inovação tecnológica, o que é facilmente perceptível na produção dos 

móveis de madeira, onde processos contínuos ou automatizados têm pouca aplicabilidade 

(BRAINER, 2018).   

       

                 O papel do designer da indústria de móveis e mobiliário está se tornando cada vez 

mais necessário, com atribuições que vão desde a criação de projetos baseados nos 

princípios da sustentabilidade, conforto através de estudo da ergonomia, funcionalidade, 

melhoria da qualidade e valor estético, passando pela introdução de novos materiais (vime, 

bambu etc.), desenvolvimento de embalagens, até a promoção dos produtos com 

desenvolvimento de materiais gráficos, editoriais e criação de web  sites (SEBRAE, 2018).  

   

            Diante do exposto, verifica-se a relevância de um profissional politécnico, com uma 

percepção da totalidade social para contribuir com o meio em que vive, não apenas do 

ponto de vista mercadológico, mas da sobrevivência humana. Logo, a promoção e 

elaboração de situações de aprendizagem que aproximem a concreticidade dos espaços não 

formais de aprendizagem e a Escola, com vistas a possibilitar a real emancipação por meio 

da produção e compartilhamento de conhecimentos. 

       

                 Os princípios marxistas de educação vêm sendo analisados do ponto de vista do 

materialismo histórico dialético ao longo de quase duzentos anos no mundo ocidental. 

Ademais, Marx, Gramsci e outros autores de concepções socialistas eram cientes do efeito 

da tecnologia no trabalho humano. Contudo, o neocapitalismo condicionado pela revolução 

tecnológica e digital tornou o mundo um caos, requerendo transformações na concepção do 

que vem sendo considerado ideal para o real. 

 

            As BNCC facilitam ou dificultam o ensino politécnico? No Brasil, as BNCC estão 

sendo entendidas majoritariamente como uma ameaça à politecnia. Assim, no próximo 

capítulo, apresentaremos as metodologias ativas e TDICs, as quais, de forma integrada 

podem sustentar as BNCC e como isto contribui para o alcance da politecnia.   
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2.3 METODOLOGIAS ATIVAS E TDICs: CONTRIBUIÇÕES PARA A POLITECNIA 

 

             De modo genérico, as metodologias ativas (MA) são  concebidas como produto da 

interação entre  conhecimento, análises, pesquisas, exames e decisões individuais ou 

coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema de forma a direcionar 

e motivar a aprendizagem de conceitos, teorias e desenvolvimento de habilidades e atitudes 

no espaço da sala de aula (RIBEIRO, 2010). 

           

           De que forma a aprendizagem do discente do EMI tem sido conduzida? Quais 

condições físicas e estruturais são oportunizadas aos docentes para uma auto-reflexão do 

impacto de seus fazeres na formação dos filhos da classe trabalhadora? O que funciona na 

prática do chão de escola: uma educação concebida teoricamente por princípios 

ideológicos pouco aplicáveis à dinâmica social dos sujeitos envolvidos ou um ensino 

alicerçado na intenção de tornar tais sujeitos livres para poder pensar por si próprios, de 

forma crítica-reflexiva e , assim mudar tal realidade? 

 

           A sociedade do conhecimento exige um modelo de escola que permita o 

desenvolvimento das competências sociais, subjetivas e cognitivas, proatividade e o 

empreendedorismo. Em tal sociedade, o mundo digital e o físico, assim como os espaços e 

os tempos estão conectados simbioticamente, o que se verifica nos espaços formais de 

ensino. Por conseguinte, o mundo está inserido na escola e a geração atual já não assimila o 

modelo vertical, homogêneo de aprender (MORAN, 2015).  

 

                Ou seja, a Escola precisa reconhecer que a dinâmica neoliberal não cabem em 

teorias pedagógicas contraproducentes do desenvolvimento das capacidades humanas. 

Assim, a práxis na EPT não se sustenta, necessariamente em concepções como aumento do 

volume de disciplinas, cujo docente apenas recita conteúdo sobre o estudante. Este fato 

reflete negativamente no protagonismo estudantil e consequentemente na formação e 

postura ativa dos jovens no mundo do trabalho bem como na sociedade. 
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               Neste contexto, há escolas que reconhecem a necessidade de rever suas práticas 

educativas, porém preferem seguir mantendo o modelo disciplinar e introduzindo 

gradativamente, de forma pontual e ocasional, as metodologias ativas, através de projetos 

interdisciplinares, ensino híbrido, sala de aula invertida, por exemplo. Já outras, rompem 

radicalmente com o modelo tradicional ao buscar práticas disruptivas, novos desenhos 

curriculares, onde há valorização do ritmo de aprendizagem de cada aluno, desafios, jogos, 

projetos, atividades combinadas e informação inserida no contexto de vida do próprio 

estudante . Tudo isto intermediado por tecnologias. (MORAN, 2015). 

 

            Contudo, é preciso desmistificar que as MA estão necessariamente associadas às 

tecnologias. Estas potencializam tanto o trabalho docente quanto a capacidade do 

estudante, desde que usadas racionalmente. Isto porque a inovação pedagógica não está 

necessariamente ligada ao tecnológico, e sim à promoção de uma aprendizagem 

significativa em meio a um bombardeio de informações, nem sempre adequadamente 

fundamentadas do ponto do vista científico e midiático (ROCHA; LEMOS, 2014). 

 

            As pesquisas aplicadas com foco na identificação do potencial das MA para a 

aprendizagem significativa tanto na Educação Básica quanto na Superior são unâmimes em 

coloca-las como um pilar de sustentação no contexto digital no qual vivemos. No caso da 

Educação básica, elas não são interessantes para finalidades como “passar o estudante” ao 

logo das séries da Educação Básica ou para professores “dadores de aula”. 

           

            De acordo com uma pesquisa acerca do Uso de Tecnologias de Informação e 

Comunicação nos domicílios brasileiros –TIC Domicílios de 2016, as tecnologias móveis 

sem fio, a exemplo dos telefones celulares, constituem o principal meio de acesso à 

Internet (CETIC, 2017). Este fato não pode ser desconsiderado pela escola, ao contrário, o 

celular representa uma ferramenta importante, uma vez que nele há uma série de recursos 

que se utilizados de forma criativa e racional agregam valor ao processo formativo, 

aumentando a atratividade das aulas e promovendo a cultura digital no espaço de ensino 

(PERRIER ; ALMEIDA, 2018).  

           

          Além disso, estes autores afirmam que vários estudos comprovam as contribuições 

das TDICs como ferramentais de apoio das MA: os alunos aprimoram e desenvolvem 

competências diversas, aumenta a interatividade e sociabilidade da turma, facilitam 
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reflexões e  dinâmicas de assimilação do conteúdo trabalhado (PERRIER; ALMEIDA, 

2018). Contudo, não há uma unanimidade quanto ao uso benéfico das TDIC’s como 

mediadora do processo ensino-aprendizagem.  

            

            A visão tradicional tanto do ensino quanto da aprendizagem ainda focam no repasse 

de conhecimentos mínimos ao invés do uso de jogos, desafios, aulas práticas. Muitos 

alunos chegam do ensino fundamental sem uma base capaz de dar-lhes autonomia no 

processo de aprendizagem. Assim, as instituições que não buscarem um design educacional 

capaz de incluir tais alunos, buscando a sincronia entre o ensinar e o aprender, correm risco 

de comprometer suas imagens perante a sociedade e o mercado (MORAN, 2015). 

 

                Assim, um profissional que, na sua trajetória formativa, é estimulado a resolver 

problemas, investigar, desenvolver projetos e utilizar a tecnologia como uma constante, 

encontra maiores condições de contribuir para com o meio que o cerca (INOCENTE; 

TOMMASINI; CASTMAN, 2018). 

 

             A Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio tem como 

instrumento de ação pedagógica o currículo integrado que permite a sincronicidade entre 

trabalho, ciência, cultura e tecnologia, de forma a alicerçar o princípio da politecnia. 

Contudo, uma matriz curricular integrada que não materialize a superação entre a divisão 

social, técnica, do trabalho e dos saberes fragiliza a formação dos discentes. De acordo 

com Melo (2017, p. 190): 

 

                            A perspectiva politécnica surge visando superar a formação profissional alienante, 

de modo a resgatar a formação humana em sua totalidade. Para isso, o termo 

politecnia não deve ser entendido a partir do seu significado literal: multiplicidade 

de técnicas. A educação politécnica busca a consolidação de cursos de ensino médio 

profissionalizante que não restrinjam ao adestramento das mais variadas técnicas, 

mas possibilitem a formação de jovens para dominarem habilidades e fundamentos 

científicos de diversas técnicas utilizadas no sistema produtivo atual. 

 

                Ademais, cabe ao docente oportunizar situações de aprendizagem que promova 

as habilidades do alunado, de forma dialógica e integradora. Neste aspecto, nem sempre a 

teoria antecipa a prática ou justifica a realidade. O termo inovação tem sido muito utilizado 

nos espaços de ensino. Salienta-se ainda que, da mesma forma que as teorias, a opção por 
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uma metodologia não garante a resolução dos históricos problemas estruturais em 

educação. Os fundamentos que constituem as MA ainda são de pouco domínio por parte 

dos docentes (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). 

                  

                 John Dewey, por volta de 1900, já dizia “Se ensinarmos os estudantes de hoje, 

como ensinávamos os de ontem, nós roubaremos deles o amanhã”. O reconhecimento, por 

parte das instituições de ensino, que a sociedade encontra-se em um mundo 

hiperconectado, sem fronteiras e disponível a um toque do smartphone exige o rompimento 

com prática obsoletas ameaçadoras da formação sobretudo profissional de jovens 

(ALLAN, 2018). 

 

            As MA bebem da fonte da corrente pedagógica construtivista, defensora de uma 

Educação transformadora, que ganhou notoriedade, no século passado, nos Estados 

Unidos, com John Dewey, na Suíça, com Jean Piaget, na Rússia, com Lev Vygotsky, na 

África do Sul, com Seymour Papert e no Brasil com Paulo Freire. Estes pactuavam da ideia 

do estudante ser o centro do processo e não como um depósito de informações repassadas 

pelo professor (SILVA, 2018). 

 

                  Tal corrente foi, ao longo do século XX, referência para planos de ensino em todas 

as partes do mundo. Como pilar de uma Educação libertária não considerou que os nativos 

digitais possuem especificidades no processo de aprendizagem. Ou seja, a era digital 

converteu o construtivismo em conectivismo. Assim, no início do século XXI, os 

canadenses George Siemens e Stephen Downes encabeçaram a ideia de que a 

aprendizagem deve ser baseada em redes de informação, contatos e recursos aplicados a 

problemas reais. 

 

             Esta abordagem pedagógica é revolucionária, porque durante séculos a sala de aula 

é um ambiente que remetia a opressão: decorar, fazer provas, ir ao quadro quando não tinha 

vontade, entre outras situações que o estudante  não é obrigado a passar. A sensibilidade de 

entendimento de que o discente não deve decorar as informações e sim construi-las em 

rede de forma que possa utiliza-las quando tiver necessidade é algo libertador. 
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                  Segundo Gomes (2012), um grupo de fundações solicitaram para que definisse 

junto a especialistas quais seriam as competências específicas a serem desenvolvidas pelo 

aluno no século XXI:  

 

“As habilidades e competências essenciais para atuar neste século estão focadas em 

três domínios: domínio cognitivo (pensamento), domínio intrapessoal (para dirigir 

sua vida e ter responsabilidade) e domínio interpessoal (para trabalhar em equipe e 

desenvolver outras competências relacionadas)”  

                 

                Sabe-se que a sala de aula é um espaço que possibilita infinitas propostas 

inovadoras que despertam a capacidade criativa e empreendedora de jovens. Sair do 

convencional, buscar estratégias de ligar disciplinas curriculares que aparentemente não 

têm correlação, tornam as aulas mais estimulantes e dotadas de significado, onde os 

formandos possam, acima de tudo, enxergar o seu potencial empreendedor. Para isto, a 

escola precisa harmonizar o trinômio: currículo, disciplinas e projetos, com o microcosmo 

escolar e o mundo social e do trabalho (SILVA, 2018).  

          

             A função social precípua de uma organização educativa é instrumentalizar, por 

meio do conhecimento, os estudantes, garantindo-lhes o poder de interpretar e transformar 

as suas condições materiais de existência (MAGALHÃES, 2018). Neste aspecto, o 

aprender fazendo tem ganhado adeptos no sentido de ampliar a prática de uma pedagogia 

alicerçada no currículo integrado, resgatando a importância da prática e consequentemente 

promovendo uma formação integral sólida (ZALUSKI; OLIVEIRA, 2018). Por esse 

motivo, as MA vão ao encontro da práxis, contribuindo para a ruptura da dicotomia teoria e 

prática, tão comum nos currículos rígidos (BRITO; FOFONCA, 2018). 

 

             No ambiente escolar, é automático depreendermos que o professor possui pleno 

domínio do seu conteúdo específico bem como das técnicas pedagógicas que utilizará em 

sala de aula para ensiná-lo. Contudo, em especial na EPT, os conhecimentos dialogam-se 

de forma integrada, o que exige do professor não apenas domínio do seu conteúdo mas 

saber relacioná-lo com saberes informais, não formais constantemente apreendidos pelos 

nativos digitais, utilizando-se para isso estratégias criativas e disruptivas. 
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                  Ressalta-se que as metodologias ativas não vêm salvar a Educação brasileira de 

seus históricos problemas. Até hoje há uma preocupação e maciço investimento na 

formação pedagógica dos professores e estes são cientes que alguns conteúdos prescidem 

tais metodologias e até mesmo ferramentas pedagógicas de cunho tecnológico. 

 

 

Figura 3: Operacionalização das Metodologias Ativas 

 

Fonte:Google Imagens, 2020. Adaptado pela Mestranda. 

 

 

                  A Figura 3  mostra um esquema ressaltando que a aprendizagem ocorre quando 

o aluno: ouve, fala, pergunta, discute, faz, ensina; ou seja, são habilidades que podem ser 

exercitadas conforme o percurso didático de uma determinada metodologia ativa. A Figura 

3, caracterizando brevemente cada um destes cinco percursos. 
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Figura 4: Metodologias Ativas conforme o percurso didático 

 

 

 

Fonte: Autora( 2020) 

             

    

            Selecionamos, para a confecção do produto educacional, duas destas metodologias: 

Gamificação e Aprendizagem baseada em problemas. Fizemos uso dos elementos que as 

constituem para operacionalizar uma situação de aprendizagem, com o apoio de 

ferramentas digitais.  

      

          Até aqui apresentou-se o tripé teórico que sustenta este trabalho. No próximo 

capítulo apresentaremos aspectos inerentes à metodologia, bem como as etapas, 

instrumentos, enfim todos os procedimentos empregados. 

 

1.  

Gamificação da 
sala de aula: 
Consiste na 
aplicação de 
elementos de 

jogo (mecânicas, 
estratégias e 

pensamentos) 
em contextos de 

não-jogo 
(BERNARDO, 

2018).  

2.  

Flipped 
Classroom  

(Sala de Aula 
Invertida): A 
sala de aula, 

como um lócus 
para debates, 

projetos, 
simulação, 

trabalhos em 
grupos e 

solução de 
problemas 

(SCHNEIDER
S, 2018).  

 

 

3. 

 PeerInstruction 
(Aprendizagem 
por colegas): Os 

alunos devem 
interagir entre si, 
buscando explicar 
uns para os outros 

os conceitos 
estudados, 

formular hipóteses 
e aplicar os 

conteúdos prévia e 
superficialmente 
apreendidos  na 
resolução das 

questões 
conceituais 

apresentadas pelo 
professor. 
(CHICON; 

QUARESMA; 

GARCÊS,2016).  

 

 

4. 

Aprendizagem 
Baseada em 
Problemas: 

Coloca o 
discente em uma 
realidade similar 
a do mundo do 

trabalho, 
mediante 

proposição de 
situações-
problema, 

otimizando os 
domínios 

conceituais, 
procedimentais e 

atitudinais 
(BOROCHOVI

CIUS; 
TORTELLA; 

2014). 

 

 

5. 
Aprendizagem 

Baseada em 
Projetos: É um 
processo ativo, 
cooperativo de 

cunho integrador 
e interdisciplinar; 
As atividades são 

em grupos e o 
professor é o 

incentivador para 
a proposição das 

soluções em 
torno do 

desenvolvimento 
do projeto ora 

proposto 
(MASSON et al; 

2012). 
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   3. METODOLOGIA 

 

                  Fornari (2015), no artigo intitulado “Delineamentos Metodológicos da Pesquisa 

em Educação”, apresenta elucidações a respeito do método, o qual apresenta três 

dimensões: ontológica, epistemológica e instrumental; Na eliminação de uma delas, a 

pesquisa torna-se reducionista. Dessa forma, contemplamos tais dimensões na medida do 

meu entendimento e da proposta base das produções científicas alinhadas à Capes 46- 

Ensino (MEC,2020). 

 

     3.1  Dimensão Ontológica da Pesquisa 

        

                 A dimensão ontológica visa a compreensão do princípio, em apreender as partes 

para compreender o todo (Fornari, 2015). Dessa forma, este estudo considerou os aspectos 

tangíveis e intangíveis, considerando a sensibilidade tanto minha quanto dos sujeitos da 

pesquisa quanto às experiências e vivências. Logo, buscou-se a princípio elucidar as 

limitações, possibilidades , viabilidades e  inviabidades em torno deste estudo, visando dar 

um retorno benéfico e exitoso a todos os envolvidos.  

 

     3.2 Dimensão Epistemológica da pesquisa 

        

                 A fim de iniciar uma pesquisa, é necessário romper com achismos e não se deixar  

guiar pelo senso comum, uma vez que é o desenrolar do processo investigatório que 

direciona o pesquisador a seguir esse ou aquele caminho. Por isto, esta pesquisa, para 

apropriar-se da realidade, tem na sua essência epistemológica o materialismo histórico-

dialético. Além disso, com a crescente influência neoliberal na Educação, esta abordagem 

se fez mais adequada. Segundo Gomide (2014, p.3): 

 

Criado por Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), o materialismo 

histórico-dialético é um enfoque teórico, metodológico e analítico para compreender 

a dinâmica e as grandes transformações da história e das sociedades humanas. 

Conceitualmente, o termo materialismo diz respeito à condição material da 

existência humana, o termo histórico parte do entendimento de que a compreensão 

da existência humana implica na apreensão de seus condicionantes históricos, e o 

termo dialético tem como pressuposto o movimento da contradição produzida na 

própria história” 
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            Já ciente deste pré-requisito epistemológico, o primeiro passo foi elaborar o 

planejamento deste estudo, considerando as limitações e as potencialidades da pesquisa, da 

pesquisadora e do ambiente. 

       

            Sabbatini e Cardoso (2000) consideram as seguintes fases da pesquisa científica 

conforme a Figura 5: 

 

Figura 5: Fluxograma de execução do estudo 

 

 

 

Fonte: Adaptado pela Autora( 2020) 

     

       

         O item escolha do tema já foi pormenorizado nos capítulos anteriores. O item 

planejamento da pesquisa deu-se com o uso do Business Model Canvas, conforme Figura 

6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escolha 

do tema 

5. Análise dos 

resultados 
6.Disseminação 

dos resultados 

2. Planejamento 

da pesquisa 
3. Desenvolvimento 

metodológico 

4. Coleta de dados 
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Figura 6: Canvas ilustrando a materialidade do estudo 

 

Fonte:  Autora(2020) 

 

 

                  Segundo Ruiz (2019 p. 3), “o Canvas é uma ferramenta de modelagem de negócios 

e de projetos com o objetivo de empreender com maior probabilidade de sucesso, por 

permitir a organização das ideias e o fluxo das ações e reações prováveis de um produto ou 

valor.” 

 

       3. 3 Dimensão Instrumental da Pesquisa: 

 

                  Diante do compromisso assumido por mim na elucidação das habilidades, 

competências e atitudes de um egresso do EMI, Fornari (2015, p. 252) destaca que:  

 

 Nessa dimensão, enfoque está na operacionalização que exige decisões sobre quatro 

tópicos básicos: quais os tipos de pesquisa a utilizar, quais serão as fontes de 

informação, quais instrumentos de coleta de dados vão permitir melhor acesso aos 

dados e que tipo de abordagem é colocada pelo problema: a qualitativa ou a 

quantitativa. 
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       3.3.1 Coleta de dados:  

                   

                  Realizou-se Pesquisa documental análise do Projeto Pedagógico do Curso, revisão 

de literatura no Google Acadêmico utilizando palavras chave como: metodologias ativas/ 

aplicativos para aprendizagem/ ensino médio integrado/ conectivismo.  Prospectou-se 

ferramentas digitais na Internet. Aplicou-se técnica de grupo focal com discentes para 

elucidação de questões pré- elaboradas. Visita aos laboratórios e marcenaria. Observação 

das práticas de verificação de aprendizagem. Uso de um quiz game e uma situação 

problema na forma de storytelling para obtenção de dados qualiquantitativos. 

 

      3.3.2Abordagem da Pesquisa: Quali-quantitativa. Para Ensslin e Vianna (2008, p.8): 

 

“A abordagem quali-quantitativa não é oposta ou contraditória em relação à pesquisa 

quantitativa, ou a pesquisa qualitativa, mas de necessária predominância ao se 

considerar a relação dinâmica entre o mundo real, os sujeitos e a pesquisa, ainda 

mais quando se intensificam os consensos nos questionamentos acerca das 

limitações da Pesquisa Operacional Clássica em incorporar os sujeitos, objetos e 

ambientes no contexto de construção do conhecimento e conseqüentemente nas 

metodologias de pesquisa.” 

 

             Diante de tais premissas e ao encontro do objeto desta pesquisa, optou-se pelo uso 

da abordagem quali-quantitativa, uma vez que esta mais se aproxima das finalidades da 

EPT e das metodologias de verificação de aprendizagem aplicadas pela maioria das 

Instituições de Ensino.  Nessa perspectiva, para Souza e Kerbauy (2017, p.20):  

 

“As abordagens qualitativas e quantitativas são necessárias, mas segmentadas podem 

ser insuficientes para compreender toda a realidade investigada. A pesquisa quali-

quantitativa consiste em uma tendência que indica o surgimento de uma nova 

abordagem metodológica que possibilite mais elementos para descortinar as 

múltiplas facetas do fenômeno investigado, atendendo aos anseios da pesquisa. 

Caracteriza-se como um movimento científico, que se opõe a histórica dicotomia 

quantitativa X qualitativa.”  

 

             Dessa forma neste estudo os aspectos qualitativos serão elucidados através de 

dados obtidos pela consulta documental do Projeto Pedagógico do Curso, grupo focal com 

discentes e observação da participação deles ao longo da proposta de aprendizagem. 

 



43 
 

 
 

 

3.3.3. Tipo da Pesquisa:  

 

             A partir do seu caráter exploratório, esta pesquisa caracteriza-se como Estudo de 

Caso. A finalidade desse trabalho é o desenvolvimento de um ambiente virtual de 

aprendizagem (Google Sala de Aula) que auxilie docentes e discentes na verificação da 

aprendizagem de conhecimentos fragmentados através de um quizz game e sistematizados 

(via uma situação- problema contextualizada). Assim, de acordo Meirinhos e Osório (2010, 

p. 64):  

 

“O estudo de caso é frequentemente referido como permitindo estudar o objecto 

(caso) no seu contexto real, utilizando múltiplas fontes de evidência (qualitativas e 

quantitativas) e enquadra-se numa lógica de construção de conhecimento, 

incorporando a subjectividade do investigador. Poderá ser uma estratégia poderosa 

quando o contexto é complexo e quando entrecruza um conjunto complexo de 

variáveis.” 

 

3.3.4 Procedimentos:  

 

             Aplicou-se a pesquisa-ação por se tratar  de uma metodologia muito utilizada em 

pesquisas educacionais de caráter interdisciplinar e é utilizada apenas quando ela é 

colaborativa, conforme complementa  Chisté (2016, p. 8):  

 

“No contexto das práticas educacionais, vistas em uma perspectiva emancipatória, o 

objetivo da pesquisa deve sempre buscar a transformação, mesmo que em níveis 

micro, como, por exemplo, na sala de aula, quanto a nível macro, relacionado à 

instituição de políticas públicas.” 

      

                 Assim, esta autora aponta que os sujeitos da pesquisa não são apenas receptores das 

soluções encontradas aos problemas por eles expostos, pelo contrario, exercem um papel 

ativo na delimitação destas soluções. Ao pesquisador resta a organização do produto 

gerador da organização da pesquisa (Chisté, 2016).  Já Tripp (2005, p.5), considera que: “a) 

a pesquisa-ação começa com um reconhecimento; b) a pesquisa- ação se dá em um ciclo 

interativo; c) a reflexão é essencial para o processo de pesquisa-ação; d) a pesquisa-ação 

tende a ser participativa.”  
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                  Por fim Tripp (2005, p.13) elenca as metas que toda pesquisa-ação precisa seguir 

para ser bem sucedida:  

 

1 - trate de tópicos de interesse mútuo; 2 - baseie-se num compromisso 

compartilhado de realização da pesquisa; 3 - permita que todos os envolvidos 

participem ativamente do modo que desejarem; 4 - partilhe o controle sobre os 

processos de pesquisa o quanto possível de maneira igualitária; 5 - produza uma 

relação de custo-benefício igualmente benéfica para todos os participantes; 6 - 

estabeleça procedimentos de inclusão para a decisão sobre questões de justiça entre 

os participantes. 

 

             De fato, a visão de ambos os autores quanto esta postura metodológica vai ao 

encontro dos mestrados profissionais em ensino, sobretudo o Prof EPT, uma vez que a 

pesquisa-ação permite ações tanto nas áreas da prática rotineira, quanto da pesquisa 

científica, o que facilita a visualização e a materialização da práxis social no lócus de 

aplicação, majoritariamente, a sala de aula. 

 

    3.3.4.1 Quanto aos Procedimentos Éticos:  

                  

                 O público alvo da pesquisa envolveu discentes com idade mínima de dezoito anos 

de idade. Os critérios de inclusão foi possuir maioridade e não apresentar pendências 

escolares. De exclusão, não possuir a maioridade. Ressalta-se que este estudo foi 

previamente submetido para análise de viabilidade e interesse ao Departamento de 

Desenho do IFMA- Campus Monte Castelo, à Coordenação do Curso de Design de Móveis 

e para análise ética foi submetido e aprovado à Plataforma Brasil, conforme CAAE 

28259120.9.0000.8907, em anexo. 

    

            O próximo capítulo será destinado à análise dos dados produzidos, com destaque 

para o processo de elaboração, aplicação e reelaborção do produto educacional, 

considerando todos os aspectos teórico-metodológicos privilegiados na pesquisa. 
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 4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

          

             Para dar sentido a este capítulo, este fora dividido em dois tópicos. O primeiro 

tópico (4.1) apresenta os dados obtidos do grupo focal com os formandos, pesquisa 

documental e observação, para identificar o contexto de aplicação do produto educacional, 

bem como as necessidades do público-alvo. O segundo (4.2 e subdivisões) trata do 

processo de elaboração, aplicação e reelaboração do produto.  

 

  4.1 Caracterização do lócus de aplicação do produto educacional 

        

          Inicialmente, o Curso Técnico em Design de Móveis fora selecionado atendendo 

aos critérios de seleção estipulados pela mestranda: 1. Modalidade Integrada; 2. Uso 

regular de softwares; 3. A prática da inovação, sustentabilidade e cultura de forma 

interdisciplinar no processo formativo. A Figura 7 demonstra os Cursos Técnicos 

Integrados ofertados pelo Campus Monte Castelo, inclusive o supracitado Curso. 

 

                     Figura 7 : cursos oferecidos no Campus  São Luís-Monte Castelo 

 

Fonte: https://montecastelo.ifma.edu.br/cursosoferecidos 

 

 

 

https://montecastelo.ifma.edu.br/cursosoferecidos
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     Um outro aspecto considerado  foi identificar o perfil do egresso. A Figura 8 

elenca o que um técnico em design de móveis, com formação politécnica e integrada é 

capaz de executar em determinado espaço laboral. Paralelamente a isto, buscou-se 

documentos consultivos como o Projeto Pedagógico do Curso, a fim de identificar 

possibilidades de potencializar as práticas de aprendizagem diante de um currículo 

integrado, este ilustrado na Figura 9, a qual  demonstra a matriz curricular dos três anos 

de formação. 

 

Figura 8: Lista de capacidades a serem desenvolvidas pelo técnico em Design 

Fonte: https://montecastelo.ifma.edu.br/design-de-moveis/ . Acesso: 10/08/2019 

 

https://montecastelo.ifma.edu.br/design-de-moveis/
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Figura 9: Matriz curricular do curso Design de Móveis do IFMA 

 

 

     Fonte: https://montecastelo.ifma.edu.br /Matriz-curricular-Design-de-móveis 
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      No que se refere à análise ao Projeto do referido curso, um trecho chamou-me atenção, no 

que se refere ao estágio: 

 

[...] O curso de Design de móveis não haverá estágio curricular obrigatório requerido 

para conclusão, entretanto o aluno desenvolve atividades práticas no decorrer do 

mesmo na própria escola. As normas do estágio curricular supervisionado 

determinada pela Lei N°11.708/2008 dizem que o estágio profissional é um ato 

educativo, desenvolvido no ambiente de trabalho, faz parte do projeto pedagógico do 

curso e do itinerário do aluno [...] (Projeto de Curso DM, 2013, p. 56) 

 

            Ribeiro (2011), ao investigar o estágio como um dos elementos articuladores do 

ensino médio técnico integrado à formação profissional no âmbito do IFMA- Campus São 

Luís-Monte Castelo concluiu que este atua favoravelmente para a compreensão da unidade 

teoria-prática e uma formação técnico-profissional mais próxima da realidade do mundo do 

trabalho.  Outrossim, esta realidade esbarra em um importante princípio da EPT: o trabalho 

enquanto princípio educativo, que, dado seu caráter polissêmico, é pouco aplicado. 

      

            Após estas análises documentais, partiu-se para a nossa segunda coleta de dados. 

Foi utilizada a técnica de Grupo de Foco que se caracteriza como pequenos grupos, com 

características comuns, com duração de uma hora a uma hora e meia de interação entre 

eles. A diferença para uma entrevista é que no Grupo de Foco um moderador fornece 

tópicos, baseados em seus objetivos, a fim de colher suas opiniões ( REIS; ZANINELLI, 

2017).  

               Esta, por sua vez, se realizou durante a aula de química. Os aspectos discutidos no 

grupo focal converteram-se em um Brainstorming, cujo tema central foi “O que aprendi ao 

longo da minha formação e o mundo do trabalho?” Segundo Santo (2019), o Brainstorm é  

uma ferramenta que envolve a associação de ideias, ampliando-as e gerando mais ideias e 

através dos quais foram identificados supostos gargalos que, segundo os discentes, 

comprometem/ comprometeram  a aprendizagem deles ao longo do curso.  

 

            Estes por sua vez foram reunidos no Diagrama de Ishikawa. Também chamado de 

espinha de peixe, é um instrumento comumente utilizado como diagrama de causa e efeito 

proposto em 1941 por Kaoru Ishikawa (SCHNEIDER et al; 2016). Através dele, elencou-

se os fatores inibidores da aprendizagem, segundo os discentes e o docente presente na 

ocasião em sala de aula. Por analogia ao peixe, a cabeça (o problema) e as escamas são tais 
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fatores que circundam o problema. A Figura 10 abaixo ilusta o exposto. 

 

 

Figura 10: Palavras-chave derivadas do brainstorm com os discentes   

Fonte: Autora ( 2020) 

 

           Observa-se, baseado no diagrama exposto, que a verificação da aprendizagem no 

contexto do Ensino Médio Integrado é permeada, na visão da turma, por desmotivação, 

angustia, ansiedade, falta de perspectiva e pouca promoção de atividades em equipe. 

         

                Segundo os estudantes, a desmotivação se dá por conta de sentirem-se passivos 

durante o processo formativo. A angústia foi elucidada pelo receio de “acordar e saber que 

não irão para o IFMA ou para um  emprego ou para a  Universidade”. A ansiedade refere-se 

ao volume de disciplinas e consequentemente de atividades que o currículo integrado 

apresenta e um turno integral exige. 
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        A falta de perspectiva está relacionada ao fato de que , segundo os estudantes, o setor 

moveleiro não se interessa pela mão de obra deles. A falta de estágio, na opinião dos 

discentes atrapalha adquirem uma experiência para ingresso no mundo do trabalho e 

interesse para prosseguir nesta área de conhecimento. E por fim, na concepção da turma, as 

tarefas passadas pelos professores poderiam ser em grupo, pois assim estreitariam os laços, 

as amizades e as relações sociais, para um discente ajudar o outro nas matérias que 

possuem mais dificuldade. 

         

             Após estas análises documentais e brainstorm finalizamos com a observação dos 

discentes em uma situação de verificação de aprendizagem na sua forma tradicional: 

apresentação dos seus trabalhos de conclusão de curso para uma banca de professores do 

Departamento de Desenho, um requisito para receberem a certificação da Instituição de 

Ensino.  

        

                  Durante as apresentações, esta mestranda buscou identificar na explanação a 

concepção do conhecimento como um dos princípios de formação da pessoa.  Conforme 

(Ramos 2016, p.6): “o conhecimento se produz pela apreensão do real no plano do 

pensamento. Na prática cotidiana, o critério de validade é a eficácia, enquanto na ciência, o 

critério é a coerência. A formação aproxima tais critérios na perspectiva da práxis.” 

        

                 No caso do curso em análise, é proposto aos discentes a confecção de um 

mobiliário atendendo a requisitos técnico-tecnológicos e culturais previamente 

estabelecidos pelo corpo docente, cujos critérios avaliativos é a eficácia e a coerência no 

produto final. Ou seja, uma produção científica, cultural e tecnológica cuja veiculação 

restringe-se ao ambiente escolar, não alcançando os espaços não formais e informais de 

aprendizagem que poderiam ter acesso a este tipo de conhecimento e de técnicas 

sistematizadas aplicáveis a diferentes ambientes produtivos, dada sua versatilidade. 

    

                Assim, os estudantes apresentaram mobiliários inspirados em elementos do reggae 

maranhense, no São João, nos casarões do Centro Histórico de São Luís, mobiliários cuja 

matéria prima principal variavam  do papelão aos pallets retirados de caixotes de frutas e 

verduras das feiras livres, além de uso frequente de técnicas de encaixe de peças. 

     

               As Figuras 11 a 13 expõem o trabalho da discente Ana Cecília que gerenciou o 
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projeto de concepção de uma penteadeira inspirada nos camarins do Teatro Arthur 

Azevedo, além do cenário paisagístico do Centro Histórico de São Luís. Na figura 14, os 

professores avaliam-na, considerando os aspectos científicos, técnicos e tecnológicos, 

atribuindo-lhe uma nota de 0 a 10. Durante sua apresentação mostrou pleno domínio da 

técnica, dos conhecimentos básicos e tecnológicos bem como demonstrou boas habilidades  

e atitudes na comunicação antes durante e após a apresentação. 

 

Figura 11: Apresentação de TCC de aluna de Design de Móveis 

 

Fonte:  Autora( 2020) 

 

Figura 12: Aluna apresentando os objetivos do trabalho 

           

Fonte:  Autora(2020) 
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Figura 13: Aluna justificando a cor do mobiliário  

                   

                    Fonte:  Autora( 2020) 

 

Figura 14: Professores avaliando o trabalho da discente 

 

Fonte:  Autora( 2020) 

         

           Feitas tais observações, associamos aos  dados coletados pela pesquisa documental, 

brainstorm e observação , vieram-me as primeiras “considerações”,  que sustentaram os 

próximos passos para a concepção do produto, clarificando o problema identificado, 

conforme a figura 15. 
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Figura 15: Elucidação parcial do problema da pesquisa 

 

Fonte: Autora( 2020) 

        

            De fato, percebeu-se em todos os trabalhos apresentados a integralidade dos saberes 

materializada tanto na explanação quanto no mobiliário em si, sendo a comprovação de que 

a formação politécnica rompe com a dicotomia trabalho manual/ trabalho científico o que 

permite a práxis social libertadora, defendida pela educação integral.         

 

4.2  Produto educacional: Elaboração, Aplicação e Reelaboração 

         

        A elaboração do produto educacional obedeceu ao seguinte fluxograma descrito a Figura 

16 

 

Figura 16: Fluxograma de elaboração do produto educacional 

 

 

   

 

 

 

 

Fonte: Autora( 2020) 
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4.2.1. Concepção do produto educacional: 

      

                Diante da identificação das necessidades do público-alvo da pesquisa, buscou-se 

meios de construir um produto educacional capaz de amenizar a falta do estágio e 

desvincular o ato de aprender com desmotivação e passividade. A figura 17 demonstra os 

elementos chaves na concepção do produto educacional. 

 

                         Figura 17: Elementos chaves na concepção do produto educacional 

             

                      Fonte: Autora( 2020) 

 

4.2.2.  Elaboração de uma situação de aprendizagem 

            

            Esta etapa consistiu na busca ativa de estratégias (metodologias e ferramentas) que 

pudessem identificar habilidades, competências e atitudes a serem demonstradas em 

discentes cuja formação envolveu a aplicação dos princípios politécnicos bem como (in) 

validar as hipóteses primárias e secundárias geradoras dos objetivos gerais e específicos 

deste trabalho. A figura 18 elenca as características de uma situação de aprendizagem. 
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Figura 18: Características de uma situação de aprendizagem 

 
Fonte: Andrade, 2015(Adaptado pela mestranda,2020)  

      

           Verifica-se, conforme a figura, que uma boa situação de aprendizagem compartilha 

dos mesmos elementos constituintes das metodologias ativas de ensino –aprendizagem, a  

saber: motivação do aluno, mobilização de saberes, resolução de problemas e sobretudo o 

significado para o trabalho e para a vida prática.  

       

                De forma unânime, os sujeitos da pesquisa citaram uma visita técnica a uma fábrica 

de móveis na cidade de Fortaleza-CE como a experiência  ou situação  de aprendizagem 

mais significativa ao longo do Curso, uma vez que puderam visualizar in loco o processo 

produtivo dos mobiliários, o que até então era estrito às aulas práticas na arcaica e 

insalubre oficina de marcenaria do IFMA.  Assim: 

 

 

As dificuldades apresentadas no espaço escolar para as práticas de ensino-

aprendizagem podem ser resolvidas através de uma visita técnica, de forma que o 

professor atue como um mediador diante do que é observado e dependendo 

produzido ou experimentado dentro de um ambiente produtivo formal. (SENAI/DR, 

2013, p. 123).    
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                   Baseado nesta constatação, buscou-se resgatar tal situação de aprendizagem 

executada pelos docentes das disciplinas do núcleo técnico-tecnológico e sem manejo 

interdisciplinar, ou seja, sem a participação de docentes das disciplinas do núcleo básico. 

Para este resgate, utilizou-se as técnicas de storytelling. Conforme  Santos, 2016, p.2: 

 

Podemos definir a expressão Storytelling como o ato de “contar histórias”, um 

recurso que historicamente já se provou efetivo em trazer à tona as memórias, 

experiências vividas e até mesmo inspirar, através de narrativas, sentimentos como 

desejo, admiração e identificação. A versatilidade de aplicação do storytelling 

permite que o mesmo seja explorado em vários meios de forma integrada, 

fortalecendo o apelo e a abrangência da mensagem que visa transmitir.  

            

             Da aplicação desta técnica, elaborou-se uma história fictícia baseada nas 

experiências, nos olhares de todos os envolvidos neste estudo. Assim, a situação de 

aprendizagem germina partir de um enredo problematizando um chão de fábrica moveleiro, 

trazendo personagens, diálogos e situações-problemas paralelas ao contexto produtivo 

específico. Como protagonista, um jovem estagiário e discente do IFMA, que, de forma 

dialógica, crítica, autônoma, interage no espaço produtivo, demonstrando habilidades, 

competências e atitudes que se espera de um sujeito com uma formação politécnica e 

emancipatória. 

      

             Esta situação de aprendizagem (SA), poderia ter um cunho apenas reflexivo, 

encerrando-se em si mesma com uma discussão com a turma, por exemplo. Porém, dada a 

sua versatilidade e contextualização compatível com a realidade material empiricamente 

vivenciada dos envolvidos neste estudo, brotaram outras situações de aprendizagem que 

requisitaram a aplicação integrada de duas metodologias ativas: a aprendizagem baseada 

em problemas e a gamificação, a partir da explicitação de uma necessidade técnica e 

tecnológica de um dos personagens- no caso o proprietário da fábrica; Traduzindo uma 

realidade necessária: a interlocução dialógica escola/ espaços produtivos. 

        

             Assim, a  SA é composta por uma situação problema centralizadora (como integrar 

as cooperativas de reciclagem ao processo produtivo), veiculada pelo uso de elementos 

típicos de ABP(aprendizagem baseada em problemas), o que requisita mobilização de 

saberes formais e informais, o conhecimento sistematizado e  pensamento criativo. E para 

dinamizar a operacionalização da SA, utilizou-se elementos de gamificação, aproveitando-
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se o contexto para aplicar um quizz game para análise quantitativa do conhecimento 

fragmentado ainda considerada de forma majoritária nos processos avaliativos da 

atualidade.     

         

           Contudo, a elaboração de uma boa SA precisa alinhar-se ao contexto digital 

daqueles que farão uso dela.  Identificou-se que as ferramentas tecnológicas (softwares) 

fazem parte do cotidiano dos sujeitos da pesquisa, mas com fins estritos para a elaboração 

de projetos, preferencialmente nas disciplinas do núcleo técnico e tecnológico que 

demandam diretamente deste tipo de recurso. 

        

           Além disso, o curso por ser integral (turnos matutino e vespertino) requer a uma 

sábia gestão do tempo, dos conteúdos e dos espaços físicos por parte tanto dos docentes 

quanto dos discentes. Vislumbrou-se nas plataformas digitais disponíveis gratuitamente  na 

internet ferramentas interessantes para veicular uma situação de aprendizagem 

colaborativa.  Isto porque as necessidades dos estudantes são simultaneamente real e 

virtual, relacionadas a exigências escolares, sociais e profissionais de um mundo digital 

(VIANNA; FERREIRA, 2018). 

       

           Dessa forma, para facilitar a veiculação do quizz game de modo a não utilizar papel, 

escolheu-se a plataforma Kahoot!, por conta de sua interface diferenciada. Trata-se de um 

aplicativo da web 3.0 direcionado para a avaliação da aprendizagem gratuitamente 

disponível. A Figura 19 ilustra os instrumentos e metodologias empregadas na elaboração 

da situação de aprendizagem. 
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Figura 19: Técnicas, instrumentos e metodologias para elaboração de situação de aprendizagem 

 

Fonte: Autora( 2020) 

   

         

 

   4.2.3 Confecção do produto: 

    

   4.2.3.1 Uso da plataforma Kahoot! para veiculação de um quizz game: avaliando o 

conhecimento fragmentado 

 

            Consultou-se a matriz curricular e selecionou-se um assunto de cada uma das 

disciplinas, elaborando questões inéditas e pesquisando de fontes diversas, perfazendo um 

total de quarenta questões em anexo. Inseriu-se na plataforma Kahoot!; Todas elas foram 

acompanhadas de Figuras ilustrativas, bem como vídeos complementares, de no máximo 1 

minuto extraídos do You tube acerca do conteúdo sob avaliação.   Na Figura 20, 

observamos o componente curricular da disciplina de Biologia. Selecionamos um item da 

ementa e elaboramos a questão, pesquisando imagens ou vídeos para ilustra-la, a fim de 

facilitar a resolução no quizz, exposto na Figura 21. 
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Figura 20: Elaboração “artesanal” de uma questão referente a uma disciplina básica baseado na 

matriz curricular 

 

Componente Curricular: Biologia 

Objetivos Eme
nta 

1. Conhecer e compreender a importância 

da citologia reconhecendo a integração e 

a funcionalidade dos componentes 

celulares para os seres vivos. 

2. Identificar os processos de formação e 

desenvolvimento

embrionário compreendendo a 

importância dos mesmos para o 

surgimento dos elementos constitutivos 

do organismo. 

3. Reconhecer os tipos histológicos, 

compreendendo a sua importância 

funcional e estrutural, para formação do 

ser vivo. 

 

 

 

 

1. Introdução à biologia 

2. Citologia 

3. Embriologia 

4. Histologia 

QUESTÃO 

Metamorfose de um sapo vídeo (25s): https://www.youtube.com/watch?v=h6nCTmMhJp0 

 

Qual é a organela celular que atua na regressão da cauda de girinos durante a sua 

metamorfose? 

1. Lisossomos 

2. Complexo de Golgi 

3. Mitocôndrias 

4. Peroxissomos 

 

Fonte: Autora(2020) 

 

 

 

Figura 21: Apresentação da questão aos discentes na plataforma de aprendizagem 

 

                      Fonte: create.kahoot.it. Acesso: fevereiro, 2019 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h6nCTmMhJp0
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    4.2.3.2 Avaliar o conhecimento sistematizado: Proposição de situação problema 

          

             Utilizou-se a metodologia de aprendizagem baseada em problemas (ABP), 

partindo de uma experiência de aprendizagem dos formandos. Assim, elaborou-se uma 

história fictícia, baseada em fatos reais, relatando a rotina de um aluno técnico design de 

móveis que estagia numa fábrica moveleira e neste contexto produtivo propôs-se uma 

situação-problema, mobilizadora de conhecimentos sistematizados. A Figura 22 apresenta 

os trechos iniciais da narrativa e a situação- problema gerada. A história completa encontra-

se no APÊNDICE desta dissertação 

 

 

    Figura 22: Trecho da situação problema contextualizada 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2020 

 

          

 

 

   Fonte: Autora(2020) 

 

 

                  Tolomei (2017) aponta que a prática de gamificação é algo recente no ambiente 

escolar e visa aproveitar a popularidade e versatilidade inerente aos games para 

potencializar a aprendizagem em diversas áreas do saber. Bernardo (2018) esclarece ainda 

que o uso de jogos eletrônicos, games e jogos de tabuleiros não podem ser sinônimo de 

gamificação, a não ser que estes recursos tenham ferramentas para incentivar e motivar a 

sala de aula para obter o rendimento esperado na construção do conhecimento. 

         

             Braga e Obregon (2015) chamam atenção para a versatilidade que os recursos 

pedagógicos adquirem quando são gamificados: os conteúdos dos componentes 

curriculares podem ser compilados em plataformas interativas, através de um jogo de 

“[...]Mateus pensava nas cadeiras duras que passava o dia sentado, sem 

conforto, muitas quebradas, de material pouco resistente. Queria ajudar a 

projetar uma cadeira para si e para seus colegas que fosse ambientalmente 

correta, inspirada na natureza, com materiais vindos das cooperativas, que 

tivesse multifuncionalidades[...] 

Elabore um vídeo de até 5 minutos, dando sugestões de produtos que agreguem 

a cultura maranhense e incluam as cooperativas de reciclagem ao processo 

produtivo. 
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perguntas, agregando diversão ao contexto educativo, por exemplo.  Melo et al (2017) 

aplicaram um game quiz na disciplina de matemática, com alunos divididos em equipes e 

mediada pelo professor e observou a boa aceitação da atividade pelos alunos do Ensino 

Fundamental e Médio. 

 

            No mesmo Campus onde ocorreu esta pesquisa, no Curso Técnico Integrado ao 

Médio em Informática, o professor Raimundo Osvaldo Vieira mesclou estratégias de 

gamificação e empreendedorismo, com a participação de docentes do Departamento de 

Computação da Instituição como clientes com demandas a serem atendidas pelos discentes 

por meio de soluções envolvendo os conhecimentos técnicos específicos da formação (II 

Jornada de Informática do IFMA, 2018). 

      

                   No que se refere a ABP, esta também vem sendo utilizada na EPT a fim de gerar 

discussões e soluções à problemas reais. No Instituto Federal do Pará, Silva, Pires e 

Ormesino (2017), aplicaram-na no Curso Técnico em Saneamento em torno do impacto 

ambiental que provocou a morte de 4900 bois do navio libanês naufragado em 

Barcarena/PA. Depreenderam que o problema deve surgir em primeiro lugar para depois, a 

partir da tentativa dos alunos em resolver, brotar a aprendizagem, o que é determinante 

para o Ensino Técnico-Profissionalizante. 

        

           Lima (2018), utilizou a abordagem de ABP para propor a construção de um projeto 

como forma de aprendizado de uma disciplina de curso técnico em Eletromecânica 

oferecido pelo Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa no estado do 

Paraná. Concluiu que as percepções docentes foram positivas, já as discentes, parcialmente 

positivas quanto à metodologia empregada, uma vez que o modo tradicional de ensino os 

coloca em uma “zona de conforto”. Ela concluiu ainda que as Instituições de Ensino 

necessitam entender e incorporar essas modalidades de ensino em suas grades curriculares. 

      

             A versatilidade desta metodologia mostra-se inclusive como um apoio ao fazer 

docente. Bezerra e Santos (2013), utilizaram a ABP como uma estratégia de intervenção 

didática numa turma do quarto ano do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino 

Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) na 

disciplina Matemática. Neste estudo qualitativo, os discentes também apontaram 

inconformidades, mas defenderam que esta metodologia pode aproximar o Ensino da 
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Matemática à realidade deles. 

 

4.2.4  Aplicação do produto:  

 

           Esta etapa foi realizada de forma híbrida (parte na sala de aula, como a leitura da 

situação-problema, e quizz game) e parte em outros lugares que os discentes achassem 

convenientes e oportunos, suas residências ou outros ambientes do IFMA, por exemplo. 

Dessa forma, o primeiro momento foi presencial, tendo como finalidade o uso do 

smartphone. Contudo, nem todos os alunos tinham o aparelho, outros não conseguiam 

acessar a situação de aprendizagem. Para a aplicação do produto, o primeiro passo foi 

dividir a turma em equipes, conforme a Figura 23. 

 

Figura 23: Turma 605- Design de Móveis divididos em grupos para a aplicação do produto 

Equi
pe 

Compo 
nentes 

ROSÉ GOLD LYA, ANA BEATRIZ, JHENNYFER RAYANA E PÂMELLA 

VINHO MARLENE, LISIANE E REBECA 

VERDE RENATA, ADRIANA, FRANCIELY E ANA KAROLINE 

MARROM GABRIEL E ROBERT 

PRETO KAMILA, NATALY E RENATO 

AZUL JUDMYLLA E KARINE 

AZUL CELESTE* ÂNGELA, ANA CAROLINE MUNIZ, JÉSSICA E LUANNA 

AMARELA ANA CECÍLIA, THAYLA AMARAL E EMILY RUANNA 

Fonte: A autora(2020) 

 

           Aplicamos o quizz game, com estas oito equipes. Verificou-se que os sujeitos da 

pesquisa tiveram desempenho razoável, acertando 46,82% das 40 questões na forma de 

quizz game conforme demonstra a Figura 24. Alves e Roza (2018), ao aplicar um quiz com 

20 questões usando o Kahoot! aos alunos do  Curso Superior em Administração verificou 

uma média de 57% de aproveitamento.  
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        Figura 24: Desempenho quantitativo no quizz game 

 

       Fonte: Create.Kahoot.it. Acesso: Fevereiro/2020 

          

                 As equipes foram ranqueadas pela própria plataforma e as cinco equipes com maior 

pontuação foram classificadas para a segunda etapa do game: elaboração e postagem no 

tempo solicitado com a “solução da situação-problema”. A Figura 25 mostra a accuraccy 

equipes top 5 com melhor desempenho no quizz game.  Percebemos que a precisão 

(accuracy) entendida como a capacidade de acertar o máximo de questões em menor 

tempo possível variou de 33% a 13%. 

 

      Figura 25: Desempenho das equipes “top 5” da turma de Design 

 

Fonte: Create. kahoot.it. Acesso: Abril, 2019 

 

                 Já em relação ao desempenho individual, a variação da precisão foi 

consideravelmente maior, variando de 88 a 60%, conforme mostra a Figura 26. Tal 

resultado provavelmente justifica-se por conta de que em grupo, os discentes discutiam a 
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questões para chegar a um consenso de resposta, gastando mais o tempo disponível para 

cada questão.  

 

         Figura 26: Desempenho individual das alunas dos grupos 

 

       Fonte: Create. kahoot.it. Acesso: Abril, 2019 

         

             No que se refere a apresentação de alternativas para a situação-problema, os 

discentes apresentaram dificuldades na compreensão da proposta.  Contudo, mostraram um 

desempenho satisfatório na elaboração de áudios e vídeos acerca da confecção de seus 

mobiliários, servindo de referência para a solução-problema.  Controle de tempo, 

ranqueamento, trabalho em equipe foram elementos chaves na condução desta etapa, que 

se deu integralmente via WhatsApp, através da inserção desta mestranda no grupo da 

turma, conforme a Figura 27. 

 

                           Figura 27: Grupo de WhatsApp da turma auxiliando no game 

 

Fonte: Whatsapp. Abril,2020 
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   -Boa tarde, designers! 

-O desafio está lançado: cada equipe terá que postar, no intervalo de tempo de 

12:00 às 18:00, um vídeo sobre a confecção de seus mobiliários. Quanto mais 

vídeos a equipe postar, mais pontos adquirem e serão convertidos em premiação 

em dinheiro. 

-Talita, é pra mandar o vídeo pra teu zap? 

-Sim. 

-Eu tô viajando, minha mãe pode fazer o vídeo do meu móvel 

-Nãao. 

-Até o momento, a equipe preto está na frente, com três vídeos postados, 

acumulando R$180,00. Em segundo lugar, equipe roséGold, com 

R$120,00. 

-Equipe azul, marrom , não faturou nada. 

-São16:30, recebi 6 vídeos. 

-Pode ser áudio? 

-Sim. 

-Aos que postarem fora do horário (depois das 18:00) estarão automaticamente 

eliminados. 

-Faltando 15 minutos, ainda dá tempo de fazer o vídeo e postar. 

-Dez minutos, qual equipe irá faturar o maior montante? 

- Cinco minutos longos. 

-Seis horas da tarde. 10 vídeos recebidos. Parabéns! 

      Os alunos deveriam confeccionar um vídeo ilustrando seus respectivos trabalhos de 

conclusão de curso, dando destaque para o uso de vários conhecimentos, inclusive o de 

usar o smartphone de forma racional, capacidade de síntese e associar conceitos de 

diferentes campos do saber e sugerir ideias para inclusão das cooperativas de reciclagem 

no processo produtivo. Porém eles teriam um tempo determinado para postagem, com 

direito à premiação, condicionada pela postagem em tempo pré-determinado.  Seguem 

alguns trechos da condução desta etapa , conforme a Figura 28. 

 

        Figura 28: Trechos da condução do game, referente a situação problema via Whatsapp 

 Fonte: WhatsApp ( 2020) 

                                                                                                       

Assim, os discentes aceitaram o desafio, superaram os limites do tempo, da 

inexperiência de uso de recursos digitais, a vergonha de expor suas imagens e 

atenderam a proposta disponibilizada, demostrando sobretudo poder de síntese e boa 

organização das ideias na confecção dos vídeos e áudios de forma individual. A figura 

29 mostra a discente Lya, durante o quizz game e na figura 30 ela demonstrando os 
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aspectos técnicos, tecnológicos, científicos e culturais de seu mobiliário inspirado nos 

povos indígenas. Ela foi aprovada no Curso de Design na Universidade Federal do 

Maranhão, cursando atualmente o 3º período.   

 

 

Figura 29: Discente no laboratório de informática durante o quizz game 

 

Fonte:  Autora ( 2020) 

 

     Figura 30: Discente explicando seu mobiliário 

 

     Fonte:  Autora( 2020) 

 

            Ao fim, os estudantes que confeccionaram os áudios e vídeos receberiam um cachê 

pecuniário no valor de RS 20,00. Porém como muitos não souberam como fazer os vídeos, 

o valor foi repassado para aqueles que aceitaram o desafio.  O valor individual foi 

inversamente proporcional a quantidade de áudio e vídeos gerados pela turma. Logo, eles 

precisavam usar de estratégias para vencer o tempo reduzido de uma tarde para sintetizar 

no menor tempo possível, o processo produtivo e técnico de seus mobiliários.  

       

         Assim, os valores individuais a receber eram corrigidos de hora em hora conforme a 

tabela. Assim, 8 alunos receberam em suas contas bancárias o valor de R$ 60,41  e uma 

aluna, por ter postado o seu áudio além do tempo solicitado recebeu R$ 16,66, conforme  a 

Tabela 1. 
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     Tabela 1: Variação monetária dos cachês dos discentes ao longo do game 

    

    Fonte: Autora ( 2020) 

        

                  

                 Embora muitos mobiliários apresentados apresentassem como matérias-primas: 

pallets oriundos de feiras livres, papelão e outros materiais alternativos. os discentes não 

conseguiram expressar plenamente a resolução da situação-problema apresentada.  Uma 

possível causa deste resultado refere-se a pouca percepção ambiental por parte dos 

formandos, a qual carece ser investigada e nutrida durante a educação básica, sobretudo 

aquelas de natureza integral e de cunho societário, como o EMI. 

           

          No ano de 2018, elaborou-se um Projeto de Pesquisa intitulado: Percepção 

Ambiental de discentes do Curso de Licenciatura Plena em Biologia do IFMA- Campus 

Monte Castelo São Luís, o qual fora aprovado na cota PIBIC/IFMA, tendo em vista que a 

EPT precisa de professores com capacidade de desenvolver objetos de aprendizagem em 

Ciências para os discentes terem condições de participar efetivamente da agenda ambiental 

mundial do terceiro milênio contribuindo, assim, com sua realidade social e profissional. 

 

      

4.2.5 Reelaboração do produto: Verificou-se no ato de aplicação do protótipo, algumas 

intercorrências que poderiam comprometer o êxito da aplicação do produto em 

oportunidades futuras, como por exemplo: o tempo de duração da atividade, o uso 

indiscriminado do smartphone em laboratório de informática e  a inconstância do sinal de 

internet no IFMA.    Assim, esta etapa foi de eliminação de falhas identificadas no 
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protótipo. A aplicação do quizz game, projetada apenas para acesso via smartphone 

precisou ser transferida para o laboratório de informática, conforme a Figura 31. Já na 

Figura 32 percebemos o smartphone como fonte de dispersão durante a leitura em grupo da 

situação problema no laboratório de informática. Dessa forma, a leitura silenciosa e 

individual passou a ser coletiva, alternada e em voz alta e o tempo para resolução das 

questões foi reduzido, levando em conta que os nativos digitais apresentam grande 

capacidade de dispersão e pouca concentração. 

 

               Figura 31: Discente acessando o Google Classroom no laboratório de informática 

 

               Fonte:  Autora ( 2020) 

 

 

               Figura 32: Discentes em grupo lendo a situação-problema 

 

               Fonte:  Autora ( 2020) 
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      5. PRODUTO EDUCACIONAL 

 

          Conforme colocado anteriormente, o produto educacional resultante deste estudo é 

uma situação de aprendizagem compilada em um ambiente virtual, de fácil acesso tanto 

para docentes quanto para discentes, uma sala no Google Classroom (GC) que traduzido 

para o português é Google Sala de Aula.  

              

                Tais atividades propostas (o jogo Kahoot! e a resolução da situação problema), 

foram compilados no GC. Juntamente a elas, inseriu-se vídeos motivacionais extraídos do 

You Tube questões norteadoras de reflexão sobre seus processos formativos. Esta 

ferramenta também foi útil para inserção dos formulários de validação docente e discente 

bem como para a disponibilização dos resultados das etapas do game/ competição, como 

planilhas de desempenho/faturamento e áudios e vídeos confeccionados. 

 

                O GC é um pacote gratuito de ferramentas de produtividade que inclui e-mail, 

documentos e armazenamento. Ele simplifica as tarefas, aumentando a colaboração, 

promovendo a comunicação contínua para tornar o ensino mais produtivo e significativo. 

Foi desenvolvido pela divisão Google For Education 

(https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/classroom/).  

      

        Os educadores podem criar turmas, distribuir tarefas, enviar feedback e ver tudo em 

um único lugar. Funciona harmonicamente com outras ferramentas do Google (GOOGLE, 

2019). Assim, ornou com a proposta do produto atender aos critérios de fácil 

acessibilidade, usabilidade e praticidade à comunidade escolar. A Figura 33 mostra a 

interface inicial. Intitulou-se a sala Prof EPT Design Oficial. 

 

             

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/classroom/
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Figura 33: O Google Classroom enquanto ambiente virtual de aprendizagem 

 

                Fonte: classroom.google.com(Autora, 2020) 

 

                  Conforme a Figura, constam abas (mural, atividades, pessoas e notas). Na aba 

Mural, foram inseridas questões reflexivas e norteadoras as mesmas utilizadas na aplicação 

da técnica em grupo focal, só que desta vez se colocou vídeos extraídos do You Tube para 

inseri-los na proposta do produto.  A Figura 34 mostra a questão vinculada ao vídeo, 

destacando o tempo de duração. 

 

               Figura 34: Questão “reflexiva” vinculada a vídeo motivacional  

 

                       Fonte: classroom.google.com(Autora, 2020) 

 

          Ainda no mural colocou-se questões norteadoras no sentido de identificar se os 

participantes da pesquisa estavam acompanhando a proposta do estudo, conforme a Figura 

35. Já na Figura 36 observam-se algumas respostas, as quais podem funcionar como um 

registro de participação do discente que nem sempre se expressa oralmente na sala de aula, 

mas no ambiente virtual pode fazê-lo e o professor atribuir-lhe uma nota.  
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 Figura 35: Questão norteadora proposta à turma 605-DM 

 

Fonte: classroom.google.com(Autora, 2020) 

 

 

Figura 36: Alunas respondendo às questões  e notas atribuidas pela participação

 

Fonte: classroom.google.com(Autora, 2020) 

 

            Percebe-se portanto que o mural no GC serve para o repasse de informações gerais, 

chamar atenção para algo, deixar uma mensagem que não necessariamente seja relacionada 

à atividade, conforme mostra a Figura 37: 
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Figura 37: Mensagem motivacional postada no mural 

 

Fonte: classroom.google.com(Autora, 2020) 

 

                  Já na aba atividades, é possível postar as atividades, as instruções e atribui-las a 

turma e vice-versa, conforme mostra a Figura 38: 

 

Figura 38: Rol de atividades propostas aos estudantes

 

Fonte: classroom.google.com (Autora, 2020) 

       

           A aplicação de tais atividades obedeceu a um roteiro didático, conforme mostra a 

Figura 39, indicando o passo a passo para a aplicação da situação de aprendizagem. 
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Figura 39: Roteiro Didático de aplicação deste produto educacional 

 

              Fonte: classroom.google.com(Autora, 2020) 

   

         Assim, ainda na aba “Atividades” foram postadas o quiz game, acoplando-se o 

Kahoot! ao GC. Surgindo como uma alternativa de inovação para despertar o interesse dos 

alunos pelos conteúdos, o Kahoot! é uma plataforma de aprendizagem on line, que permite 

a criação de questionários (Quizz) em uma interface gamificada (SOUZA e NEIVA, 2018). 

Pelo fato de apenas uma professora no Curso fazer uso do GC e os sujeitos da pesquisa 

(docentes e discentes) não conhecerem até então o Kahoot!, elaborou-se oito questões para 

que pudessem apreender a dinâmica do quizz game, conforme mostra a Figura 40. 
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Figura 40: disponibilização do quizz para interação com a plataforma

 

Fonte: classroom.google.com 

  

             Já ambientados com a plataforma, foram disponibilizadas questões inéditas na 

forma de quiz game, já com validade para uma atividade gamificada, ou seja, questões com 

tempo controlado, contextualizadas por imagens e vídeos, podendo ser veiculadas em 

grupos ou individualmente, gerando ranqueamento e pontuações a serem aproveitadas 

como avaliação de aprendizagem ou de desenvolvimento de habilidades, comportamentos 

e atitudes como capacidade de trabalho em grupo, auto-controle, liderança, gestão do 

tempo, e de recursos como a internet e smartphone, por exemplo. 

               

              A cada quiz elaborado no kahoot! é gerado um PIN (número de identificação 

pessoal), que de qualquer lugar que o usuário esteja com acesso a internet, pode acessá-lo 

conforme a Figura 41. A Figura 42 mostra a disposição do quizz no GC. 
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       Figura 41: O quizz sendo  acoplado ao google classroom e o PIN para acesso 

 

Fonte: Kahoot.it 

 

Figura 42: disposição do quizz no  Google Classroom 

    

          Fonte: classroom.google.com 

         

               As questões elaboradas de acordo com os conteúdos da matriz curricular na forma 

de quizz estão disponíveis no APÊNDICE deste trabalho. Esta etapa de quizz também  

pode ser interessante quando o professor quer fazer uma sondagem inicial da turma em 

relação a algum assunto, por exemplo, ou simplesmente aplicar uma avaliação, de forma 

lúdica sem o uso de papel e de feedback imediato tanto para o professor quanto para o 



76 
 

 
 

aluno, como se percebe na Figura 43. 

 

         Figura 43: feedback imediato aos estudantes na resolução das questões 

 

           Fonte:  Autora( 2020) 

        

                   Conforme mostrado no capítulo anterior, resultados e discussões, a turma foi 

dividida em grupos. Contudo, alguns estudantes permaneceram no game mas de forma 

individual, tanto no quizz game quanto na confecção dos áudios e vídeos. O interessante 

deste produto é o seu formato democrático e versátil, compatível com a realidade de seus 

possíveis beneficiários: estudantes do EMI e sem necessidade de um tutor ou professor. 

                   Além disso  como situação de aprendizagem, a situação-problema, veiculada 

como narrativa, num contexto produtivo, resgatando uma situação fabril. Nela inserimos 

personagens, diálogos, enredo, problemas mobilizadores de conhecimentos não apenas 

científicos, mas tácitos e de cunho inter e transdisciplinar. Daqueles personagens, o 

protagonista é Mateus-aluno do Ensino Médio Integrado, um igual ou semelhante ao 

público-leitor da narrativa, que diferentemente deste estagiava em uma fábrica de móveis. 

            Desta narrativa é possível trabalhar toda a matriz curricular do referido curso, com 

as devidas adaptações, evidentemente. Contudo, resolveu-se sondar a capacidade que uma 

história tem de subsidiar a veiculação e a sensibilização de um problema para aqueles que 

espera-se que façam a diferença na sociedade do conhecimento. Já que tiveram uma 

formação politécnica, poderiam subsidiar uma situação problema correlata a realidade não 

apenas produtiva como também social.   

            A  Figura 44 expõe a situação problema disposta no GC, juntamente com o material 

de apoio: lista das empresas, cooperativas e associações recicladoras do Maranhão 
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devidamente registradas na Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Nesta lista há os 

contatos, o endereço e os tipos de resíduos recebidos, acessados no endereço eletrônico: 

www.sema.ma.gov.br | gdresiduos@sema.ma.gov.br. 

 

                   Figura 44: Situação problema e material de apoio no Google Classroom 

 

                     Fonte: classroom.google.com(Autora, 2020) 

 

             Sr. Aluísio, dono da fábrica Ipê Amarelo, apoiado pelos demais profissionais se vê 

diante das necessidades contemporâneas submerso em problemas que comprometem seu 

dia-a dia produtivo: de questões trabalhistas à ambientais. Novos tempos, novos modus 

operandis e modus vivendis condiciona-o a buscar nos espaços formais de aprendizagem 

( Escola), capital humano que lhe auxilie, na resolução de tais questões de impacto social e 

ambiental para que possa também contribuir de forma dialógica com a sociedade. 

             O ensino politénico, com vistas à formação integral do sujeito num contexto de 

reformas em todas as esferas da sobrevivência não pode se sustentar em resistências vazias 

que comprometem a dignidade humana.  Dessa forma, os novos arranjos produtivos bem 

como a existência de outras formas de produção da materialidade não podem escapar do 

locus de aplicação do conhecimento. Baseado nisto, se trouxe as cooperativas de 

reciclagem para compor a problemática da situação de aprendizagem, já que estas que 

estão à margem da lógica consumista.  
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             Assim, disponibilizou-se, como instrumento de apoio a lista com contatos das 

cooperativas maranhenses, uma vez que Sr. Aluísio, para ganhar uma licitação precisou 

inclui-las no processo produtivo, porém o capital humano disponível não possuía formação 

para tal. Ciavatta ( 2014, p. 202) defende que “os verdadeiros produtores da riqueza social 

é a classe trabalhadora, e seus filhos precisam de um padrão digno de vida e de 

conhecimento.” Logo, estes precisam conhecer a realidade social e produtiva para a qual 

estão recebendo investimentos do Estado em assistência estudantil, por exemplo. Ignorar as 

problemáticas da contemporaneidade na EPT é reforçar a dualidade entre as classes 

burguesas e  trabalhadora. 

            

           Dessa forma, os discentes utilizaram seus produtos para demonstrar seus mobiliários 

confeccionados a partir de uma perspectiva cultural e ambiental, bem como os 

conhecimentos sistematizados de forma interdisciplinar, através de áudios e vídeos, os 

quais alguns foram disponibilizados no GC, representando a culminância da aplicação da 

situação de aprendizagem conforme mostra a Figura 45. 
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Figura 45: Produção audiovisual das equipes participantes 

 

Fonte: classroom.google.com 

 

No seguimento pessoas, os alunos são adicionados via e mail, pelo qual é 

enviado um código de acesso para fazer parte da turma. Assim os alunos da turma 605 

de Design de móveis foram inseridos na turma virtual, conforme exposto na figura 46. 

 

 

 

Figura 46: Alguns participantes da turma virtual no Google Classroom 

 

 
 

Fonte: classroom.google.com( Autora, 2020) 
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           Outro aspecto a ser destacado em torno da aplicação da situação de aprendizagem 

mediado por TDICs é que nenhuma folha de papel fora consumida para a execução. Braga 

e Obregon (2015) afirmam que os alunos cada vez mais têm como primeira fonte de 

conhecimento o celular ao invés do livro, por exemplo, e ressaltam a importância de 

veicular conteúdos através de jogos digitais educacionais. 

          

             A atividade foi apresentada à turma com a finalidade de revisar conceitos das 

disciplinas tanto do núcleo básico quanto do núcleo técnico-profissionalizante. Segundo 

Souza e Neiva (2018) não praticar exercícios dificulta o aprendizado e deixa o discente 

com a falsa impressão de dificuldade sobre o conteúdo da disciplina.  

 

5.1 Validação discente e docente 

            

               Após terem participado de todas as fases da situação de aprendizagem, os discentes 

avaliaram-na, respondendo questões sobre como o produto educacional impactou na 

consolidação do aprendizado dos mesmos. Esta etapa foi realizada em grupo. 

            

          Conforme Souza, Giló e Andrade (2020, p. 1): “O conceito de feedback na área 

educacional, refere-se à informação dada ao aluno que descreve e/ou discute seu 

desempenho em determinada situação ou atividade. Esse processo seja positivo ou negativo 

oferece ao aluno uma orientação e avalia o seu desempenho e aprendizagem.” 

             

               Para isso utilizou-se o Google Forms- Formulários Google- para obter tais 

informações, tidos como feedback quanto a eficácia do produto e possibilidade de uso na 

realidade cotidiana do curso. 

         

        Quando questionados sobre o nível de complexidade das questões do quizz game, 

85,7 % as considerou de razoavelmente complexas, e apenas 14,3 % consideram fáceis, 

conforme mostra a figura 47.  
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Figura 47: Opinião discente quanto à complexidade do quizz 

 

 

Fonte: docs. Google.com 

 

          Questionados sobre como se auto avaliaram durante a situação de aprendizagem, 

quatro grupos consideraram que se dedicaram satisfatoriamente; Dois grupos se auto 

avaliaram como dedicação excelente e apenas um grupo considerou que se dedicou 

moderadamente à aplicação do produto educacional, conforme a Figura 48. 

 

 

Figura 48: Nível de dedicação discente à situação-problema apresentada 

 

Fonte: docs. Google.com 
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             Com relação, à compatibilidade da situação de aprendizagem apresentada com 

nível de conhecimento dos formandos, a Figura 49 mostra que  a maioria dos discentes, 

quatro equipes, consideraram-na satisfatória, uma equipe a considerou moderada, uma 

equipe, muito bom e outra excelente. Assim depreende-se o alinhamento do produto 

proposto ao nível de aprendizado ao longo da formação técnica de nível médio dos 

usuários. 

 

 

 

Figura 49: Auto-avaliação quanto ao nível de conhecimento perante a atividade 

 

 

Fonte: docs. Google.com 

 

             No que se refere à clareza dos objetivos da atividade, quatro equipes não souberam 

responder, duas concordaram que os objetivos da atividade foram claros e apenas uma 

concordou plenamente. Já em relação a boa organização e  bom planejamento da atividade, 

seis equipes concordaram e uma equipe concordou plenamente. No que se refere no 

potencial da atividade em permitir a participação de todos os alunos, cinco equipes 

concordaram e duas concordaram plenamente. Tais colocações observam-se na Figura 50.  
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Figura 50: Avaliação dos alunos quanto ao conteúdo e forma da atividade 

 

Fonte: docs. Google.com 

          

         

            Já a Figura 51 confirma aquele potencial, quando os discentes apontam que o 

trabalho em equipe como o aspecto mais útil da atividade. Também foi citada a revisão dos 

conteúdos, o conhecimento e  quizz game. 

 

                Figura 51: Aspectos úteis da atividade aos alunos 

 

               Fonte: docs. Google.com(Autora 2020) 
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               A Figura 52 mostra que os discentes apontam o estágio, maior quantidade de aulas 

práticas, substituição do TCC por estágio obrigatório como alternativas para a melhoria do 

Curso de Design de Móveis. 

 

 

Figura 52: Alternativas discentes para a melhoria do Curso 

 

 

                   Fonte: docs. Google.com 

 

 

                 Validação docente: Esta etapa envolveu a avaliação do produto pelos docentes das 

disciplinas técnicas e tecnológicas quanto à aplicabilidade no cotidiano escolar. Elegeram 

uma representante docente para respondê-lo. Pelo teor interdisciplinar do produto, 

questionou-se quanto ao hábito de articular os conhecimentos da sua disciplina a outros. A 

Figura 53 mostra que todos fazem tal prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 

Figura 53: articulação docente dos conhecimentos entre as disciplinas  

 

        

  Fonte: docs. Google.com 

          

                    A Figura 54 mostra que os docentes do Curso utilizariam o produto educacional 

como um instrumento didático, na sua totalidade (tanto no quizz- game quanto na situação-

problema). Já a Figura 55 os docentes colocam o produto educacional como uma 

possiblidade de contribuição para a formação integral e integrada dos alunos do Curso de 

Design de Móveis. 
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           Figura 54: Uso do produto como instrumento didático 

 

 

                 Fonte: docs. Google.com 

 

 

 

Figura 55: possibilidade do produto em contribuir na formação dos discentes 

 

Fonte: docs. Google.com  
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  6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

             

             A revolução digital tem gerado inúmeras conseqüências para os mais variados 

setores. Ela vem modificando as métricas de ensino-aprendizagem consolidadas nos 

ambientes formais de aprendizagem (escola). Hoje, verifica-se que as narrativas 

educacionais sobre estratégias disruptivas são compostas de palavras emprestadas dos 

espaços não formais de aprendizagem (empresas/ corporações) que absorveram 

precocemente a linguagem digital: plataformas, apps, design, learning e outras. 

         

          O Ensino Médio Integrado funciona como um ecossistema; Logo ele não pode ser 

um fim em si mesmo, demandando a interação sincronizada entre o currículo, ensino, 

aprendizagem e avaliação a fim de aproximar-se de seus objetivos. As TDICs, de fato, 

facilitam a união deste quarteto. O uso racional do smartphone para uma situação de 

aprendizagem ainda é pouco freqüente na sala de aula. Para muitos discentes, ele é uma 

fonte de distração e dispersão e, ao mesmo tempo, pesquisa e autonomia no aprender. 

            

          Um ensino voltado aos nativos digitais requer um professor com uma veia 

inovadora, disruptivo. A Escola, sem perceber, pune, castra grandes talentos em detrimento 

do uso de testes padronizados que não contemplam as habilidades e competências 

individuais. Técnicas de ensino-aprendizagem que subestimam a capacidade cognitiva 

discente contribuem para a perpertuação de jovens desmotivados e sem perspectiva de 

continuar os estudos ou ingressar no mundo do trabalho. 

             

             Uma formação integrada com a pretensão de articular ensino, ciência, cultura e 

tecnologia, requer um ambiente inovador, não apenas com laboratórios e insumos, mas 

também com pessoal engajadado em promover o desenvolvimento humano e sobretudo 

devolver à sociedade, na medida do possível,  cidadãos capazes de contribuir com soluções 

aos problemas sociais, políticos, econômicos e sobretudo ambientais que há séculos vem 

afetando a população maranhense, direta ou indiretamente. 

             

             Os noticiários locais, nos últimos meses trazem a questão dos desmatamentos em 

massa na Amazônia Maranhense, mais precisamente na cidade de Imperatriz. Justamente 

esta que concentra o setor produtivo moveleiro, com fábricas de pequeno, médio e grande 
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porte e que também exporta a matéria-prima e compra o móvel produzido nas grandes 

fábricas do Sul e Sudeste do país. Ignorar este fato é fortalecer a concepção de trabalho 

alienado tão combatido por Marx e seguidores. 

            

             Verificou-se, de modo geral, que o Curso de Design de Móveis do IFMA- Campus 

Monte Castelo, traz a sustentabilidade, interdisciplinaridade e a práxis social na sua 

essência formativa, o que pode ser evidenciado nos seus trabalhos de conclusão de curso 

(TCC). Os formandos, obrigatoriamente, devem planejar e construir um mobiliário 

conforme uma proposta que mobiliza os saberes técnicos, científicos, tecnológicos e 

culturais, o que requer domínio crítico , técnico-científico e criativo da realidade em que 

vivem. 

         

                   Tal proposta geradora desses TCC poderia ser um problema real de um 

empreendedor, de um marceneiro, de um artesão, ou de um empresário que precisa 

sintonizar-se com as demandas não apenas produtivas e tecnológicas, mas também 

ambientais, culturais e legais. Isto porque a inovação deixa de ser um diferencial e torna-se 

uma obrigação aos que produzem bens e serviços. O design, em qualquer ambiente que o 

necessite, permite a versatilidade em novas propostas e processos criativos e produtivos. 

           

            Se houvesse este diálogo, todos ganhariam: o aluno, por saber que aquele problema 

existe, possibilitando uma maior proximidade com a materialidade do saber; o docente, por 

tutoriar a resolução de uma situação de aprendizagem real, podendo direciona-lá conforme 

o que pretende que o aluno aprenda; O detentor dos meios de produção que tem seus 

impostos devolvidos na forma de prestação de um serviço técnico e tecnológico; O 

cidadão, que poderia pagar por um mobiliário personalizado, mais barato e  acessível para 

todas as classes sociais; O meio ambiente pelo uso mais racional dos insumos no processo 

produtivo. 

          

           O desenvolvimento de um produto educacional com co-participação ativa discente, 

de fácil usabilidade por docentes, que expõe uma histórica fictícia de um setor produtivo 

baseada em fatos reais, que resgata uma situação de aprendizagem dos sujeitos alvo, que 

leva em conta a subjetividade de um conteúdo produzido por técnicos de nível médio na 

iminência de deixarem a Instituição e que contempla a produção material da realidade, vai 

ao encontro da proposta emancipatória do EMI. 
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                  De fato, a aprendizagem baseada em problemas mobiliza necessariamente a 

interdisciplinaridade, bem como saberes informalmente apreendidos pelo alunado. Desta 

forma, este produto evitou veicular uma situação-problema apenas, mas resgatar uma 

experiência de aprendizagem do público-alvo para contextualizar saberes formais e não 

formais apreendidos ao longo da formação, por meio das técnicas de storytelling, como 

uma alternativa de despertar o interesse dos discentes participantes do estudo. 

          

                 O uso de elementos de jogos em um contexto de não jogo (gamificação) permitiu 

aos estudantes relembrarem alguns conceitos, além de divertirem-se e ganharem prêmios, 

de chocolate a cachê pecuniário depositado em suas respectivas contas bancárias. A 

aplicação de quarenta questões contemplando toda a matriz curricular do referido Curso, 

permitiu verificar com eficácia, índices de erros e acertos das questões, representando o 

aspecto quantitativo do estudo. 

           

             Logo, trata-se de um produto educacional confeccionado com a finalidade atestar 

as contribuições das metodologias ativas para uma aprendizagem autônoma, significativa e 

colaborativa Converter seus respectivos TCC em vídeos e áudios utilizando ferramentas 

digitais para tal, depreendeu deles habilidades como: capacidade de síntese, concentração, 

foco, objetividade, trabalho em equipe, controle do tempo, domínio de ferramentas digitais, 

capacidade argumentativa  e conhecimento técnico-científico. 

           

             A pretensão de articular Educação, Ciência, Cultura e Tecnologia é o caminho 

encontrado pelos Ifes para garantir a aplicação dos princípios basilares da  politecnia, da 

interdisciplinaridade e da formação integral aos filhos da classe trabalhadora. O EMI neste 

contexto representa um projeto societário de resistência às imposições da agenda 

neoliberal, repleta de dinamismos que refletem nos modus operandis e modus vivendis não 

somente das classes burguesa e trabalhadora mas da população na sua totalidade. 

            

            Em análise ao Projeto do Curso, verificou-se a participação de um representante do 

setor na avaliação técnica do TCC. Entretanto, estes são avaliados apenas pelos 

competentes docentes das disciplinas específicas do Curso. Assim, sugere-se que sejam 

realizadas videoconferências para que os trabalhadores que estão in loco no chão de fábrica 

ou show room possam contribuir nesta ocasião, tornando ainda mais enriquecedora esta 
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etapa da formação desses jovens. 

            As ferramentas digitais auxiliaram sobremaneira a confecção e aplicação do 

produto educacional. A plataforma de aprendizagem Kahoot! permitiu, por conta de sua 

interface versátil, inserir vídeos e figuras ilustrativas para veicular questões tanto do núcleo 

básico, quanto do técnico e tecnológico, contribuindo com acurácia, rapidez nos resultados, 

gerando ranqueamento dos discentes com melhor desempenho. Apesar da fácil usabilidade, 

teve como aspecto limitante a necessidade de uma boa conexão com a internet . 

             

                  O Google Classroom (Google Sala de Aula) serviu como ambiente virtual de 

aprendizagem onde o conteúdo do produto foi compilado e veiculado aos discentes. Tudo o 

que foi confeccionado fora lá postado. O Google forms (formulários google) foram 

utilizados diante da necessidade de coletar um feedback quanto à satisfação pelo produto 

experimentado. Muitas vezes o professor aplica uma atividade e não se interessa em saber 

se o seu alunado gostou ou não, gerando a pergunta: “Pra que eu tenho que estudar isto?”, 

dentre outras situações constrangedoras para a comunidade escolar.  

             

             Os grupos de whatsapp podem ser um ambiente interessante para aplicação de 

games. Neste estudo, ele serviu para repassar as regras de uma das etapas do game, 

incentivar e repassar o ranqueamento dos pontos às equipes. Também serviu para a 

veiculação dos vídeos e áudios confeccionados pelos alunos. Por fim o smartphone foi 

amplamente utilizado, ressignificando-o para os discentes quanto ao seu uso para a 

aprendizagem  apesar de em muitos momentos do estudo ter sido usado para distrações. 

          

          Dessa forma, as metodologias ativas valorizam as capacidades humanas uma vez que 

demanda do profissional em formação a prática de tarefas que exigem o que é instrínseco 

ao ser humano:  a criatividade, deixando que a máquina realize o trabalho formuláico. 

Logo, ao confeccionar uma situação de aprendizagem com uma MA ou combinadas, 

associadas ou não a ferramentas digitais, possibilita-se um espaço para o  aperfeiçoamento 

de capacidades, dons, talentos, habilidades e competências. 

        

          As Bases Nacionais Curriculares Nacionais-BNCC, levam em conta o perfil do 

discente da atualidade: jovens hiperconectados, com acesso a uma overdose de informação 

não sistematizada. Sendo adolescentes, ainda não sabem o que querem de suas vidas 

pessoais e profissionais. No caso dos cursistas do EMI,  muitos sofrem as angústias de 
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estarem em uma área técnica que não se identificam, mas pelo diploma e pela família 

precisam atender as demandas de um currículo denso e turno integral.  

        

              Apesar de todos os avanços em avaliação da aprendizagem, a demonstração da 

memorização, pelo estudante, de um assunto, de uma fórmula ou procedimento ainda é um 

parâmetro docente para mensurar o aprendizado. As metodologias ativas permitem o 

envolvimento dos discentes aos conteúdos propostos, o que facilita o engajamento e a 

motivação para, de forma autônoma pesquisar, perguntar, buscar informações, analisa-las 

criticamente e assim construir o  seu próprio conhecimento. 

      

                Percebeu-se que os estudantes, no 3º ano do EMI, encontram-se estafados física e 

mentalmente, isto porque nesta época participam do ENEM e paralelamente estão 

envolvidos com seus TCCs. Logo este produto educacional irá servir para as turmas 

posteriores a esta que o validou, uma vez que terão acesso, pelo Google Classroom aos 

vídeos produzidos, bem como aos trabalhos, podendo inspirarem-se para construírem os 

seus próprios, cooperando assim uns com os outros.  

        

              Uma outra contribuição das MA para o EMI é que temas geradores podem ser 

trabalhados de forma dialética, facilitando o desenvolvimento da  capacidade de síntese e 

analítica substituindo a reprodução mecanizada de conceitos. Isto pode ser evidenciado no 

presente estudo, cuja proposta original veio de um ambiente não formal de aprendizagem 

(o chão de fábrica moveleiro), que buscava orientação de profissionais politécnicos para 

incluir as cooperativas de reciclagem no processo produtivo. 

 

Além disso, o produto educacional considerou uma situação que, embora não esteja 

no escopo deste estudo merece uma atenção especial: a qualidade de vida. Sendo o sono 

um item importante para a saúde das pessoas, sobretudo dos adolescentes, este aspecto foi 

sutilmente colocado no sentido de desperta-los para suas respectivas realidades. Espera-se 

que alguma turma ou docente se interesse em desenvolver o mobiliário ou uma cadeira que 

sirva tanto para assistir aula quanto para descanso. 

 

           As metodologias ativas tornam a inovação uma prática permanente e não 

esporádica. Contudo, é imprescindível uma equipe pedagógica e docente comprometidos 

com a aprendizagem e não em simplesmente “passar o aluno”. Além disso, não adianta 
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proporcionar formação pedagógica para docentes que não têm interesse em modificar suas 

práticas de ensino. Por outro lado, este profissional, precisa sentir-se livre para usá-las ou 

não conforme for conveniente para si e seu público.  

 

 Percebeu-se que os discentes apresentaram dificuldades em compreender e buscar 

alternativas de inclusão das cooperativas de reciclagem no processo produtivo; Porém, 

solictaram um tempo maior para pensarem em propostas e alguns sutilmente deram 

sugestões de como fazê-lo.   

 

Sugere-se por fim que mais trabalhos como este sejam realizados no EMI, uma vez 

que se mostrou como um espaço fértil de experimentação para práticas disruptivas de 

ensino e sobretudo de aprendizagem. Diante das mudanças nos arranjos educacionais, o 

atual ensino precisa urgentemente de práticas que rompam com a recitação de conceitos e 

memorização de técnicas e fórmulas e foquem no aprendizado compatível a vigente era da 

economia do conhecimento. 

 

                  Por fim, deixo aqui algumas sugestões de trabalhos para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio envolvendo a temática de práticas educativas envolvendo 

metodologias ativas: 

     

 1) Estudo comparativo entre a aplicação de um quizz impresso e um quizz usando 

plataformas digitais: analise comparativa quantitativa no Ensino Médio Integrado 

 

2) Análise da Percepção Ambiental através da prática de Aprendizagem Baseada em 

Problemas no Ensino Médio Integrado 

     

    3) Oficina ministrada por discentes tutorada por docentes na forma de treinamento on line 

para marceneiros com temas técnicos 

    

   4) Oficina ministrada por discentes do Ensino Médio Integrado tutorada por licenciandos  

em Educação ambiental para cooperativas de reciclagem 

   

5) Adote um formando: discentes com no máximo dois anos de formação retorna para a 

Instituição para auxiliar os formandos na confecção do seu mobiliário. 
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Era uma vez, Mateus, um menino sonhador e admirador da natureza  morador de 

Fortaleza-CE, soube, pelo seu pai, que os alunos do Curso de Design de Móveis, de um 

certo Instituto, foram conhecer a fábrica de móveis onde ele trabalha até hoje. 

Seu Antonio:- Mateus, tu nem sabe: os alunos do IFMA foram lá na fábrica. Chegaram 

de ônibus.  

Mateus:- Pai, um dia, ainda vou andar naquele ônibus.  

Seu Antônio: -É meu filho, tu já tem 15 anos, vai fazer um curso técnico, porque tu te 

emprega logo. 

Mateus:- É mesmo papai, Dr. Aluísio consegue uma vaga pra mim na fábrica. 

 

Mateus, estava terminando o ensino fundamental e tinha um grande sonho: ser médico 

ou arquiteto. Como ele gostava de arte e desenho e achava bonita a profissão de pai, que 

era marceneiro resolveu fazer o Curso Técnico Design de Móveis. E não é que Dr. 

Aluísio quis que ele fosse estagiar na fábrica desde o primeiro ano?! 

 

Seu Aluísio: -Antônio, cadê aquele seu filho bom de serviço. Tô precisando de gente 

nova com ideias novas pra cá pra fábrica.  

Seu Antônio:- Ele passou na prova de Design de móveis do IFMA. Vai pro Maranhão, 

morar com a mãe dele lá em São Luís. 
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Seu Aluísio:- Vão vocês dois pra Fábrica que abri em São Luís. Preciso de gente boa de 

serviço lá! 

Seu Antônio:-Sim, senhor! 

 

Nessa conversa, Seu Antônio chega em casa e Mateus tá arrumando as malas para 

iniciar uma nova vida em São Luís. 

Seu Antônio: -Meu filho, vou mais tu! 

Mateus: -Papai eu sou acostumado a viajar só. 

Seu Antônio: Não meu filho: vou pra São Luís para trabalhar na fábrica que Seu 

Aluísio abriu lá. E tu vai mais eu trabalhar lá. 

Mateus: Vamos nessa! 

 

 

 

Era um domingo ensolarado de março, quando chegam em São Luís, os cearenses. Na 

segunda, eles vão finalmente conhecer o novo local de trabalho, a Fábrica de Móveis 

IPÊ AMARELO. 
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FABRICA IPÊ AMARELO 

 

Seu Aluísio: -Agora, vamos produzir em larga escala. Aqui no Maranhão só a Ipê 

Amarelo possui este esta impressora 3d. Vim agora da Alemanha e já comprei um 

software de última geração que se comunica com a máquina. Vamos diminuir ao 

máximo a quantidade de gente aqui me dando prejuízo, fazendo serviço errado. 

Seu Aluísio estava conversando com os empregados sobre as novidades da empresa. 

Nisso chegam Mateus e Seu Antônio: 

Seu Antônio: Bom dia, Seu Aluísio. Estou aqui como o sr. Mandou. Trouxe o meu 

menino também. Mas ele foi ao IFMA.  

Seu Aluisio: Comece a trabalhar e quando o menino puder, mande ele estagiar aqui 

junto com o arquiteto que contratei. 

 

 

 

Mateus iniciou seu estágio na Ipê Amarelo. Ele era um faz tudo lá. Mas estava gostando 
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bastante.  

Alexandre: -Mateus, amanhã chegará o software que Seu Aluísio comprou e o consultor 

espanhol irá nos orientar como ele funciona. Com esse software vamos resolver vários 

problemas aqui, inclusive o excesso de gente dando despesa. 

Mateus era um menino esperto. Estava sentindo cheiro de demissão no ar. Na fábrica, 

havia 21. Funcionários (entre marceneiros, arquitetos, advogados). O Alexandre era o 

profissional master que gerencia os projetos e as demandas na fábrica. 

Estes funcionários fazem cada móvel com muito carinho, afinal eles são o sonho de 

muita gente. Mas a cada máquina que chega na fábrica pelo menos duas pessoas são 

demitidas. A mesma desculpa: reduzir custo. Todos os trabalhadores da fábrica ficam 

tristes quando isso acontece. 

 

Hoje foi de reunião de análise da produtividade da fábrica. Sempre nessas reuniões, são 

vistos os custos, lucros, enfim a saúde da fábrica. Mateus participava de todas as 

reuniões.  

Mateus:- Estamos gastando muito combustível para fazer a entrega e a montagem dos 

móveis.  

Alexandre:-Mateus, então que solução você nos dá para esse problema? 

Mateus: - Primeiro, vou ver a rota de entrega para esta semana.  

Alexandre:-Mateus, não tem como mudar a rota de entrega e nem como economizar 

combustível.  Papo vegano aqui não serve. 

Mateus: -Não podemos mudar as rotas de entrega, mas podemos reduzir os custos e 
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ajudar o meio ambiente. 

Alexandre: Podemos colocar um GPS de última geração nos caminhões de entrega... 

Mateus: Os GPS são falhos.  

Mateus:-Observei mais um probleminha! 

Sr. Aluísio: O que, Mateus... 

Mateus: Nossos montadores estão muito tempo fora da fábrica, além de muito retorno 

para a casa do cliente porque o móvel não ficou do jeito que eles queriam. 

Alexandre: Muito simples: demitimos quem não está trabalhando direito. 

Sr. Aluísio: Mas nós temos uma coladeira de bordas de última geração, veio da 

Alemanha, com painel digital, velocidade de avanço.  

Mateus: Mas os montadores vão à casa dos clientes só para colarem a fitas de bodas 

que soltam nos móveis que produzimos.  

Alexandre: Esse problema acontece porque usamos produtos ecologicamente corretos e 

eles não são tão eficientes. 

Sr. Aluísio: Mesmo eu investindo em tecnologia, minha produção ainda tem defeitos... O 

que fazer... 

 

  Seu Antônio:-Mateus, recebi 80,00 a mais. Vamos poder comprar mais comida no 

Mercantil. Trabalho há 15 anos para o Seu Aluísio e ele nunca me deu nenhum real a 

mais. De uns meses pra ca que ele tá me pago um dinheirinho a mais. 
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Certo dia, Mateus realizando suas atividades de estagiário, viu a folha de pagamento e 

uns nomes diferentes: FGTS, insalubridade, rescisão. Na coluna insalubridade, constava 

o nome de seu pai. Deu um google nesse termo e descobriu: os RS80,00 não estavam 

sendo pagos a toa. Sr. Antônio era um dos marceneiros que também ficavam na parte de 

pintura. O nome dos profissionais master(arquitetos, advogados) estava na participação 

de lucros. 

 

 

 

Uma outra função do Mateus era a entrega dos Epi (Equipamentos de Proteção 

Individual) para os funcionários. Equipe da Ipê Amarelo anda meio desfalcada.  

Mateus:- Sobraram kits... Quem não recebeu. 

Jonas:- Pedro e Antônio estão com dengue. Aqui na colagem tá faltando gente. 

Carlos: Luís falou também porque tá com problema respiratório. Só dois na pintura 

não dá certo. 
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Mateus: -Vamos pessoal, se a gente não produzir, Seu Aluísio vai demitir. 

Jonas:-Mateus, nós produzindo ou não ele demite. 

Carlos:-Aqui quase não tem nada pra fazer. A máquina faz tudo. 

Jonas:- Eu não sei mexer nessa máquina. É tudo em inglês. 

Mateus percebia que tinha que fazer alguma coisa... Mas fazer o que? Ele era só um 

estagiário... 

 

O que Mateus mais gostava era de observar a natureza. Para ele, a natureza era a razão 

de tudo. Nas horas vagas, ele ia para a Cooperativa de Reciclados ajudar a sua mãe, que 

era artesã, a buscar matéria prima para suas artes.  

Mateus: Mãe, como seria a vida da humanidade sem as flores? 

D. Rosa: Não sei, filho.  

Mateus: Mãe, talvez o papai seja substituido por uma máquina... 

D. Rosa: Jamais filho. O seu pai é um marceneiro de mão-cheia... 
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Seu Aluísio:- Pessoal, os que estiverem o nome nesta lista, dirijam-se ao setor de 

pessoal para o recebimento dos seus direitos.  

Seu Aluísio demitiu 6 funcionários, somente em um dia.  

 

Era uma quarta feira de junho. Naquele dia, Mateus estava selecionando as demandas 

juntamente com o profissional master. Pouco tinham o que executar. Afinal de contas, as 

máquinas faziam praticamente tudo. Até surgir uma demanda diferenciada.  

Sr. Aluísio: - Alexandre, o que temos de demanda? 

Alexandre: -Temos a encomenda de 250 carteiras para o Ifma-Monte Castelo, para 

atender os alunos do Ensino Médio Integrado 

Sr. Aluísio: Nossas máquinas são as melhores do mundo. Entregaremos antes do prazo. 

 Dr.Sandro: Não temos como aceitar esta demanda. O Edital exige a participação das 

cooperativas de reciclagem na produção. Nunca fizemos isso. Eu como advogado, não 
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aconselho essa parceria. Além do mais tem que ser uma carteira inovadora.  

Sr. Aluísio: Isto é um absurdo! Nós temos um grande estoque de Mdf, um almoxarifado 

repleto de materiais de primeira qualidade. Carteira inovadora é palhaçada! 

 

Enquanto discutiam, Mateus pensava nas cadeiras duras que passava o dia sentado, sem 

conforto, muitas quebradas, de material pouco resistente. Queria ajudar a projetar uma 

cadeira para si e para seus colegas que fosse ambientalmente correta, inspirada na 

natureza, com materiais vindos das cooperativas, que tivesse multifuncionalidades. 

Mateus acorda às 5 da manhã para ir ao Ifma e gosta de tirar um cochilo depois do 

almoço...No Ifma os alunos não têm onde descansar.  

Elabore um vídeo de até 15 minutos, dando sugestões sobre como as cooperativas de 

reciclagem devem tratar os materiais para que sejam utilizados pelas fábricas de móveis. 

E se possível,  adicione nesse vídeo  um projeto de carteira escolar que seja inovadora e 

que para sua produção tenha pelo menos dois itens oriundos de cooperativas de 

reciclagem.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFIMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX 
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QUESTÕES SELECIONADAS PARA COMPOR 

PRODUTO EDUCACIONAL 
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ANEXO 1- Comprovante submissão de artigo 
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Anexo 2- Parecer de Aprovação da pesquisa na Plataforma Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


