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RESUMO 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) em suas orientações para o ensino 
superior indicam as principais habilidades e competências necessárias ao 
desempenho profissional efetivo. A prática atual de ensino de Imunologia é focada 
apenas no ensino dos conteúdos e não tem contribuído para o aprendizado 
significativo e mudança conceitual pelos estudantes. Portanto, para adequarmos o 
ensino de Imunologia às orientações gerais das DCN realizamos uma pesquisa-ação 
que contemplou os seguintes objetivos específicos: i- avaliar os conhecimentos 
prévios, o aprendizado de Imunologia, as características do ensino e suas 
interrelações; ii- criar um plano pedagógico com base no resultado da avaliação 
diagnóstica do ensino e aprendizado e avaliar o efeito na formação de graduandos 
iii- promover o desenvolvimento docente para implementação do plano pedagógico 
piloto. Esta pesquisa de caráter quali-quantitativa foi realizada com a participação de 
docentes do departamento de Imunobiologia e de discentes dos cursos da área da 
saúde da UFF. Foram aplicados questionários para identificar e relacionar as 
concepções de estudantes e de professores sobre o sistema imunológico e para a 
avaliação do plano didático. Para caracterizar a prática de ensino dos professores foi 
realizada uma entrevista semi-estruturada e para avaliar o efeito do desenvolvimento 
docente foi usada a técnica de grupo focal. A análise de conteúdo foi usada na 
avaliação qualitativa das respostas dos participantes, que quando quantificadas 
sofreram avaliação estatística. Verificamos que os conhecimentos prévios sobre o 
sistema imunológico de 140 universitários são equivocados ou desatualizados. A 
metade conhece a função do sistema imunológico de acordo com o senso comum e 
apenas 0,7% conhece a sua organização morfofuncional. Sobre a influência da 
prática docente na formação do conceito do aluno, verificamos que uma turma 
apresentou alta proporção (62,5%, - p<0,05) de respostas em acordo com a 
concepção do seu professor - homeostase como função primária do Sistema 
imunológico – (SI) enquanto noutra os estudantes (50 % - p<0,05) abandonaram a 
concepção prévia de homeostasia como função secundária do SI permanecendo 
apenas a de defesa. Quanto a avaliação do efeito do plano pedagógico criado na 
formação dos estudantes verificamos que: i- 90% mudaram a percepção quanto à 
forma de aprender ciência; ii- 90% confirmaram o atendimento de suas expectativas 
e iii- 94,7% manifestaram satisfação com os recursos didáticos usados. Quanto ao 
desenvolvimento docente realizado em 72 horas de oficinas o efeito foi o de reflexão 
sobre a prática docente e conhecimento de novas técnicas e abordagens de ensino. 
Concluímos que a maioria dos estudantes que participou deste trabalho finalizou o 
ensino médio sem conhecimentos básicos e adequados relacionados à Imunologia e 
que a reformulação conceitual pelos estudantes é diretamente influenciada pela 
prática de ensino e pedagogia do professor. O plano didático criado e implementado 
foi efetivo visto que os estudantes: i- identificaram a importância da reflexão e do 
método científico no aprendizado de disciplina científica, manifestando-se 
positivamente quanto ao alcance de suas expectativas e ao aproveitamento dos 
recursos didáticos para o aprendizado. E por fim, o desenvolvimento docente é 
importante para a concretização acertada de um plano didático teoricamente 
fundamentado.  
Palavras-chave: mudança conceitual; pensamento reflexivo; desenvolvimento docente; 
profissionalização do professor. 



 

ABSTRACT 

The National Curriculum Guidelines (NCG) indicates the key skills and competencies 
necessary for effective training. The current teaching practice of Immunology is 
focused only on the disciplinar content that contributes little to meaningful learning 
and conceptual change for students. Therefore, to adapt the teaching of Immunology 
to NCG guidelines we conducted a research which included the following specific 
objectives: i - assess prior knowledge, teaching and learning characteristics of 
Immunology, their interrelationships; ii - evaluate the effect of the educational plan 
created based on the results of the diagnostic evaluation of teaching and learning, iii 
promote teacher development to implement the pilot educational project. This 
qualitative and quantitative research was carried out with the participation of 
undergraduate students from health courses and teachers from the Immunobiology 
Department. Questionnaires were applied to identify and relate students and 
teachers ideas of the immunological system and to evaluate the pedagogical plan. To 
characterize the teaching practice a semi-structured interview was made and to 
assess the effect of faculty development we used the focus group technique. The 
qualitative assessment of participants' responses was conducted using content 
analysis, which when quantified underwent statistical evaluation. We found that the 
prior knowledge about the immune system of the majority of 140 undergraduates are 
wrong or outdated. Half the known immune system function according to common 
sense and only 0.7% know their morph functional organization. We found an 
influence of teaching practice on the students’ concept formation. While class 1 had a 
high proportion (62.5% - p <0.05) of responses in accordance with their teachers 
concepts - homeostasis as a primary function of the immunological system - (IS) and 
other students (50% - p <0.05) abandoned the prior concept of homeostasis as 
secondary function of the IS remaining defense concepts. In evaluating the effect of 
the discipline plan created in the training of students found that: i- 90% changed the 
perception on how to learn science, ii- 90% confirmed the fulfillment of their 
expectations and iii- 94,7% expressed satisfaction with the resource materials used. 
As for faculty development through 72 hours of workshops was the effect of reflection 
on teaching practice and concern with the use of new techniques and approaches to 
teaching. We conclude that most students who participated in this study completed 
high school without the basic and appropriate knowledge related to Immunology and 
that the conceptual reformulation by students is influenced by the teacher’s 
pedagogical performance. The didactic plan created and implemented was effective 
as the students: i identified the importance of reflection and learning the scientific 
method in scientific discipline, manifesting positive about the extent of their 
expectations and use of educational resources for learning. Finally, teacher 
development is important for the realization of didactic plan, theoretically justified. 

Keywords: conceptual change, reflective thinking, teacher development, teacher 
profissionalization 



 

1 INTRODUÇÃO 

 A educação é referida no artigo primeiro da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) de 1996 a um processo amplo que se dá em diversas instâncias da 

convivência humana: no trabalho, nas instituições de ensino, na vida familiar, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais 

(BRASIL, 1996). A ênfase dada à formação de cidadãos, nesta última LDB, pode ser 

verificada através dos objetivos preconizados tanto para o ensino básico quanto 

para o superior. O foco central do que está recomendado na lei em relação ao 

estudante não é o aprendizado do conteúdo científico per si, mas:  

“...o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem tendo 
em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 
formação de atitudes e valores”  

“o aprimoramento do educando como pessoa humana 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico...”(BRASIL, 1996). 

A Comissão de Educação Superior (CES) responsável pela elaboração das 

orientações contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de 

graduação, adicionalmente, destaca a necessidade de abandonar a prática docente 

de mera transmissão de conhecimento e informações, para dar lugar a uma sólida 

formação, preparando o futuro graduado para enfrentar: os desafios das rápidas 

transformações da sociedade; do mercado de trabalho e das condições de exercício 

profissional. Estas orientações pressupõem a adoção, pelos professores, de práticas 

pedagógicas que valorizem a participação ativa dos alunos no processo de 

aprendizado, de avaliação e principalmente que preparem o aluno para a vida. É 

necessário, portanto a adoção de métodos de ensino que valorizem o 

desenvolvimento de competências para formar cidadãos críticos, capazes de tomar 
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decisões e se adaptar ao mundo em mudança (LOPES, 2002). Evidencia-se, 

portanto, a responsabilidade do professor na formação de um cidadão plural, com 

sólidos conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais de tal forma que o 

aprendiz possa dar continuidade ao seu desenvolvimento intelectual de forma 

autônoma e permanente (BRASIL, 1998a). 

No entanto, a regulamentação da formação do professor do ensino superior, 

segundo a legislação brasileira (LDB 9394/96), está restrita a apenas um artigo que 

determina que ela seja realizada preferencialmente através de cursos stricto sensu 

conforme reza o Art. 66º A preparação para o exercício do magistério superior far-

se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado. Em atendimento à lei os cursos de pós-graduação, em geral, destinam 

uma ou duas disciplinas relacionadas à didática e a prática pedagógica para cumprir 

com a formação docente, em resposta as orientações da Capes. É frequente que o 

cumprimento destas disciplinas seja realizado através da ministração de aulas pelos 

pós-graduandos em disciplinas científicas na graduação sem a devida discussão 

teórica ou avaliação do desempenho didático, já que os docentes da pós-graduação 

com raras exceções, não tem formação pedagógica. Assim, o círculo vicioso é 

mantido. Portanto, a pós-graduação em áreas científicas pode não estar garantindo 

a formação necessária às atividades docentes. Ou seja, estariam mestres e 

doutores, das diferentes especialidades científicas, aptos ao desempenho da 

profissão de professor? Estariam eles aptos a atender o que está previsto na LDB 

para a formação no ensino superior, sem uma formação pedagógica específica? 

Abaixo estão destacados apenas três finalidades da educação superior contidas no 

Art. 43: 

“I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, 
aptos para a inserção em setores profissionais e para a 
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 
colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da 
criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 
entendimento do homem e do meio em que vive...” (BRASIL 
1996) 



15 

 Deste modo, vimos nos perguntando como é possível atender às DCN se 

existe no Brasil uma grande distância entre o perfil de professor formador 

oficialmente desejado, daquele que é valorizado nos processos seletivos para 

docentes universitários de disciplinas científicas. Nestes, em geral, a formação 

pedagógica não é requisitada e a produtividade de trabalhos, na especialidade 

científica, que tem sido mais valorizada nos processos avaliativos nas universidades 

predomina (MOROSINI, 2000). Consequentemente tem prevalecido o ensino 

centrado no conteúdo científico, a despeito das orientações das DCN e do projeto 

pedagógico dos cursos de graduação que balizam a formação profissional no ensino 

superior. Desta forma, o desenvolvimento de habilidades intelectuais e atitudes 

necessárias ao exercício profissional ou científico de qualidade, em geral, não faz 

parte dos objetivos educacionais dos programas das disciplinas científicas.  

A falta de formação pedagógica da maioria dos docentes no Ensino superior 

impede que estes entendam a dependência entre a formação do estudante com um 

perfil profissional desejado e uma prática de ensino adequada. A situação pode 

agravar-se caso os docentes universitários (Bacharéis), formados sob um modelo 

tradicional de ensino, não tenham consciência do fato e sejam resistentes à 

mudança.  

Segundo Montero o papel do docente está vinculado a uma transformação 

multidimensional, em que o indivíduo a ser formado deverá ser dotado de um 

conjunto de habilidades, competências e valores que lhe permita desempenhar com 

êxito sua função social. Além disso, deverá saber usá-las, combiná-las e dosá-las de 

acordo com as necessidades ou diferentes condições de trabalho. Desta forma se 

persistir o desconhecimento pelo professor do seu papel na execução do currículo e 

do significado do currículo na formação profissional não será possível o 

cumprimento de seus objetivos e assim não haverá chance de sucesso (MONTERO, 

2007). 

 A dimensão do problema no ensino de ciências tem início na formação dos 

bacharéis, cujos currículos não prevêem disciplinas relacionadas às práticas 

pedagógicas e que, em geral, conduzem os profissionais para a pós-graduação e, 

posteriormente, para atuação no ensino universitário. É sabido que na pós-

graduação o ensino da didática e práticas pedagógicas nem sempre é tão enfatizado 

quanto o das disciplinas experimentais. Como conseqüência, professores 
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universitários didaticamente despreparados acabam sendo aqueles responsáveis 

pelo ensino de futuros professores, estabelecendo-se assim um círculo vicioso. 

Os programas de desenvolvimento docente na área da saúde são efetivos 

para a profissionalização docente, contribuindo para o fortalecimento dos docentes e 

das escolas médicas e consequentemente para a promoção acadêmico-científica da 

educação médica. As avaliações de diferentes programas têm demonstrado a 

extrapolação de seus objetivos, visto que, também proporcionam aos seus 

participantes satisfação profissional, desenvolvimento pessoal e de carreiras, além 

de criação de redes de educação (CAMPOS, 2007). 

O desenvolvimento docente difere, portanto, do que outrora fora conhecido 

por capacitação, atualização pedagógica, treinamento em serviço, formação 

continuada e permanente, por agregar ao sentido de aperfeiçoamento técnico a 

aquisição de competências que transformam não apenas a prática docente, mas o 

próprio docente em suas relações profissionais. Assim desenvolvimento docente é  

“uma ferramenta para a melhora da vitalidade educacional de nossas instituições, 

através da atenção às competências requeridas para promover a excelência 

acadêmica” (WILKERSON, 1998). 

 O presente trabalho é fruto da inconformação com a situação apresentada 

acima. Quero dizer que apesar de ter tido uma formação básica própria pautada por 

diferentes pedagogias, no meu ensino superior predominou a tradicional, focada na 

transmissão do conteúdo, cujo modelo foi transferido por muito tempo para a minha 

prática em sala de aula.  

O ensino tradicional, em geral, é pautado apenas no desenvolvimento da 

ementa de conteúdos julgados necessários à formação profissional por docentes 

sem formação pedagógica específica. Muitas vezes os conteúdos serão esquecidos 

pelos estudantes após aprendizagem mecânica (AUSUBEL, 1980; AUSUBEL 2003; 

VIGOTSKI, 2008), ignorados ou, em alguns casos, serão aprendidos quando os 

conhecimentos lhes faltarem para a compreensão de outros, essenciais ao exercício 

profissional. Assim, no ensino superior comumente é reproduzido um modelo de 

ensino cujas conseqüências formativas nem sempre são avaliadas, mas podem ser 

traduzidas, 
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por exemplo, por eventos que variam do desinteresse, à evasão escolar ou ao erro 

profissional. 

A inquietação produzida pelo confronto do modelo tradicional (pautado na 

informação “pronta e acabada”) e aqueles que estimulam o pensamento reflexivo 

(cognitivismo – interacionismo) conscientização e responsabilidade sobre a 

aprendizagem é a responsável por este trabalho. Este, por sua vez é o resultado da 

mais recente experiência formativa, que apesar de tardiamente alcançada, traduz o 

compromisso com a profissão de professor para a qual não fomos formados. 

Para adotarmos um modelo de ensino efetivo é necessário compreendermos 

como se aprende. Para tal nos valemos das investigações sobre as funções 

psicológicas superiores e sobre a aprendizagem realizada por três autores, cujos 

resultados influenciaram a criação de modelos de ensino. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Teorias da Aprendizagem Aplicadas ao Ensino de Ciências  

2.1.1 Comenius 

Podemos considerar, até onde temos conhecimento, a Didática Magna de Jan 

Amos Comenius (1592 – 1670, natural da Morávia) escrita no século XVII sob a 

influência da religião cristã, como uma das mais antigas referências para as teorias 

cognitivas da aprendizagem produzidas no início do século XX. Comenius 

fundamentou o seu método de ensino no aprendizado do estudante, partindo das 

observações da natureza, usando analogias relacionadas ao desenvolvimento dos 

seres vivos, de fenômenos naturais, comportamento e relações humanas, assim 

como, interação do homem com o meio (COMENIUS, 1985).  

No capítulo XVIII da Didactica Magna que versa sobre “Fundamentos para 

Ensinar e Aprender com Facilidade” Comenius parte do princípio que a instrução 

geralmente é superficial e atribui a este fato duas causas – às escolas que 

descuidam das coisas importantes enfatizando as banalidades ou aos estudantes, 

que desaprendem o que foi aprendido por não se aterem demoradamente a 

nenhuma das inúmeras matérias que precisam cursar. Comenius propõe dez 

fundamentos que deverão pautar-se ao método natural como “remédios para estes 

dois males”. Este relato do século XVII continua atual. Os exemplos de soluções em 

acordo com a natureza traduzem alguns princípios que conhecemos atualmente, 

ligados às teorias cognitivistas das quais trataremos adiante. Para exemplificar a 

concepção que tinha sobre a importância do que aprender para que os estudantes 

alcançassem o desenvolvimento intelectual essencial para a vida em sociedade e, 

portanto, em detrimento do domínio da informação recebida pronta e acabada, 
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tomaremos o fundamento V - “A natureza produz tudo a partir das próprias raízes, e 

nada a partir de outro elemento”. Esta é a síntese que ele faz para a observação de 

que sem boas raízes não adianta o jardineiro regar a planta, pois os elementos 

externos precisam ser processados para através das raízes sustentar o 

desenvolvimento de todas as demais partes da árvore. E então, faz a seguinte 

analogia em relação ao papel da escola: 

“desta regra fundamental, segue-se que instruir bem a 
juventude não consiste em rechear os espíritos com um 
amontoado de palavras, de frases de sentenças e de opiniões 
tiradas de vários autores, mas a abrir-lhes a inteligência à 
compreensão das coisas, de modo que delas brotem arroios 
como de uma fonte de água viva, e como, dos olhos das 
árvores, brotam os rebentos, as folhas, as flores e no ano 
seguinte, de cada “olho”, nasce de novo um outro ramo com as 
suas folhas, as suas flores e os seus frutos”.(COMENIUS, 
1985) 

 

Foi ressaltado, por Comenius, para que alguém possa compreender algum 

assunto é necessário considerar o princípio da integração das partes para entender 

o seu pleno funcionamento, assim como a necessidade de primeiro conhecer o todo 

e depois a suas partes. Além dessas premissas, Comenius também destaca a 

necessidade do interesse em aprender para a compreensão de algo pelo outro a 

quem se deseja ensinar. Isto também estaria atrelado ao prazer e, portanto, às 

emoções mediadas pelos sentidos do aprendiz. Ele baseia suas regras de ouro para 

os professores, em três razões: 

“O conhecimento deve necessariamente principiar pelos sentidos 
(uma vez que nada se encontra na inteligência, que primeiro não 
tenha passado pelos sentidos). Porque é que então o ensino há 
de principiar por uma exposição verbal das coisas, e não por uma 
observação real dessas mesmas coisas? Somente depois de esta 
observação das coisas ter sido feita, virá a palavra, para a 
explicar melhor.  

....se julgamos que nos encontramos em presença de coisas 
contrárias à nossa própria experiência sensível, não nos 
deixemos convencer pelos testemunhos de outrem. Por isso, 
quanto mais o saber deriva dos sentidos tanto mais é certo. Em 
conseqüência disso, se queremos que os estudantes saibam as 
coisas com verdade e com certeza, é necessário fazer tudo para 
lhas ensinar todas por meio da ação direta da vista e da 
percepção sensível. 
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E porque os sentidos são o mais fiel dispenseiro da memória, 
essa demonstração sensível de todas as coisas tem por efeito 
que, tudo o que se sabe através dela, se sabe para sempre. Com 
efeito, se, ainda uma só vez saboreei o açúcar, se alguma vez vi o 
camelo, se alguma vez ouvi cantar um rouxinol, se alguma estive 
em Roma e a visitei (com a necessária atenção, bem entendido), 
estas coisas aderem-se fixadamente à memória e não podem 
desprender-se... e quem tomou parte pessoalmente numa 
empresa, conhece sua história com mais certeza do que se, tendo 
estado ausente, a ouvisse contar centenas de vezes...” 

(COMENIUS, 1985) 

Segundo seu tradutor para a língua portuguesa, Comenius contribuiu para a 

criação da ciência da educação como disciplina autônoma e consequentemente é 

considerado o pai da pedagogia moderna, assim como pai da comunicação áudio-

visual.  

As funções psicológicas superiores, tais como a atenção, memória, 

imaginação, pensamento e linguagem, compõem um conjunto de faculdades 

mentais essenciais à vida dos seres humanos em sociedade. Os estudos sobre o 

desenvolvimento destas funções deram origem a diferentes teorias que vem 

norteando as formas de ensinar. A Psicologia da Educação, portanto, tem gerado 

desde o início do século XX conhecimentos relevantes que influenciaram de forma 

positiva o ensino de ciências no mundo todo. Entretanto, interpretações particulares 

ou inadequadas das diferentes teorias também geraram efeitos não tão positivos na 

proposição de orientações para o ensino de ciências tais como a concepção dos 

liceus (VIGOTSKI, 2011), da experimentação (GIORDAN, 1999) e do ensino por 

descoberta (SCHWAB, 1962) ou mesmo ainda carecem de resultados concretos dos 

seus efeitos na qualidade do aprendizado. 

No presente trabalho nos reportaremos à duas teorias da Psicologia da 

Educação que nortearam diretamente o conjunto de estudos do presente trabalho. 

As teorias desenvolvidas a partir de intenso trabalho intelectual e investigativo que 

trataremos adiante tiveram como líderes Lev Semyonovich Vygotsky1 (1896-1934 

natural da Biélo-Rússia) e David Paul Ausubel (1918-1980) dos Estados Unidos. A 

influência das teorias sócio-histórica e da Aprendizagem significativa no ensino de 

ciências do Ensino Básico (Química e Física) e superior brasileiros tem sido 

promovida entre outros por Eduardo Fleury Mortimer da Universidade Federal de 
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Minas Gerais e Marco Antonio Moreira da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, respectivamente. Um grupo emergente no estudo do aprendizado significativo 

em Biologia tem sido liderado pela pesquisadora Evelyse dos Santos Lemos da 

Fundação Oswaldo Cruz RJ (MOREIRA, 2008). No entanto, não identificamos quem 

tem trabalhado especificamente com a mudança conceitual no Ensino de Biologia no 

Brasil.  

Verificamos que a formação significativa de conceitos é o paradigma que 

orienta o planejamento de atividades e ferramentas pedagógicas para o ensino de 

ciências por estes autores, envolvendo a participação ativa e deliberada do 

estudante no processo de aprendizagem. Entretanto, existem diferenças de 

orientações teóricas da psicologia educacional e teorias de aprendizagem que 

influenciaram seus estudos e propostas de ensino, que passamos a comentar. 

2.1.2 Vigotski 

Vigostski, Leontiev e Luria formaram a corrente sócio-histórica da psicologia 

no início do século XX. Segundo Vigotski, o homem é constituído a partir das suas 

relações com o meio social. O seu desenvolvimento depende da aprendizagem da 

cultura transmitida por outro homem e que servirá de base para o desenvolvimento 

das características humanas históricas, que constituirão a maneira de ser e agir no 

mundo. As contraposições de Vigotski relacionadas ao maturacionismo de Piaget 

não desconsiderou os níveis de desenvolvimento intelectual para o aprendizado, 

mas mostrou, sobretudo, que o segundo influencia o primeiro. Seus estudos também 

revelaram a importância da tomada de consciência sobre as ações realizadas no 

processo de aprendizagem. Assim, seus estudos sobre o desenvolvimento do 

pensamento e da linguagem, mais especificamente nas investigações sobre a 

formação dos conceitos espontâneos e da formação dos conceitos científicos, que 

sao generalizados para o aprendizado de outras disciplinas e das coisas do 

cotidiano, evidencia a interdependência entre aprendizado e desenvolvimento 

(VIGOTSKI 2008b).  

A formação de conceitos envolve fatores como o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores, a cultura, os estímulos do meio e o uso das 

palavras ou outros signos representacionais do pensamento. Segundo Vigotski, 

                                                                                                                                        
1
 Optamos por usar a grafia portuguesa, Vigotski, do nome Lev Semyonovich Vygotsky. 
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aprender a direcionar os próprios processos mentais com a ajuda das palavras é 

uma parte do processo da formação de conceitos (VIGOTSKI, 2008). 

Usando um sistema de padrões de peças (mais tarde conhecidos como 

blocos lógicos de Zoltan Paul Dienes) Vigotski identificou em suas investigações 

com crianças, adolescentes e adultos diferentes fases na formação de conceitos 

sendo cada uma desdobrada em vários estágios. Destacaremos apenas as fases 

que são relacionáveis ao processo de ensino e aprendizagem de ciências: 

1. a primeira fase é denominada de pensamento sincrético - Nesta fase as 

crianças organizaram objetos de forma aglomerada, vaga e agrupando as 

peças com várias características em um mesmo grupo demonstrando 

impressões subjetivas; 

2. Na segunda fase denominada de pensamento por complexos as crianças 

apresentaram a capacidade de organizar os objetos pelas relações inerentes 

aos mesmos, sendo as ligações entre eles concretas e factuais permitindo, 

portanto, a inclusão de qualquer objeto a um complexo formado de acordo 

com a conexão factual que ela estabelece.  

 No último estágio desta fase ocorre a formação de 

pseudoconceitos, caracterizada pela transição para a formação 

de conceitos verdadeiros. É típico de crianças em idade pré-

escolar e é formado por um complexo associativo restrito a 

determinados tipos de associação entre os objetos. Ex: Para a 

amostra triângulo vermelho todas as crianças agruparam objetos 

triangulares, porém de qualquer cor. 

3. A terceira fase é a formação de conceitos verdadeiros e deriva da capacidade 

de formar conceitos potencias e complexos, que dependem da abstração e 

das palavras. Os adolescentes tem alta capacidade de formar conceitos 

verdadeiros, mas grande dificuldade para definí-los. 

Estes resultados contribuíram para demonstrar que “um conceito se forma 

não pela interação das associações, mas mediante uma operação intelectual em 

que todas as funções mentais elementares participam de uma combinação 

específica”. As funções mentais identificadas por Vigotski são – atenção deliberada, 
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memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar. Portanto, ele 

chama a atenção para o fato de ser impossível o ensino direto de conceitos. 

Certamente, a maioria dos professores que reflete sobre a sua prática, já sentiu na 

pele este fato, porém muitos desconhecem sua explicação. Assim, ficam 

impossibilitados de mediar pedagogicamente a solução. 

Em continuidade aos estudos das relações entre desenvolvimento de funções 

psicológicas e aprendizado, o grupo de Vigotski investe na comprovação da teoria 

da disciplina formal, que pressupõe que o aprendizado de certas matérias 

desenvolve as faculdades mentais em geral.  

Os estudos realizados para tal incluíram quatro etapas que permitiram 

verificar a interdependência entre aprendizado e desenvolvimento intelectual:  

1. Os primeiros estudos foram realizados com a intenção de verificar o nível de 

desenvolvimento das funções psíquicas necessárias ao aprendizado de 

leitura, escrita, aritmética e ciências naturais. A qualidade da abstração foi 

apresentada como um condicionante ao aprendizado da escrita.  

Demonstraram, também, que apesar do domínio da gramática na 

comunicação oral, as crianças não têm consciência do que sabem antes de 

entrarem para a escola. O aprendizado da gramática e da escrita torna 

consciente cada uso inconsciente de fonemas, palavras e frases 

gramaticalmente e sintaticamente adequadas. Por sua vez o aprendizado da 

gramática e da leitura favorece a transposição para a consciência de tudo o 

que as crianças já operavam para falar ajudando-as a passar para um nível 

mais elevado da fala.  

2. No estudo da relação temporal verificaram que o aprendizado precede o 

desenvolvimento das funções psicológicas, o que quer dizer nas palavras de 

Vigotski - “a criança é capaz de aprender certos hábitos e habilidades antes 

de aprender a aplicá-los consciente e deliberadamente.”  

3. Os estudos relacionados com a transferência de aprendizado executado com 

matérias e funções mentais, supostamente relacionadas de maneira 

significativa, revelaram que os pré-requisitos psicológicos para o aprendizado 

de diferentes matérias escolares são praticamente os mesmos. Sendo a 

consciência e o domínio deliberado as principais funções adquiridas durante 
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os anos escolares. Assim, o aprendizado de cada matéria influencia o 

desenvolvimento das funções superiores, que são usadas para o aprendizado 

de outras. 

4. Na quarta etapa usaram uma abordagem sobre avaliação do aprendizado 

escolar diferente da vigente, que identificava o nível de desenvolvimento das 

crianças pela solução de problemas padronizados (processo consumado) 

para cada faixa etária. A diferença introduzida no método investigativo foi a 

realização das atividades com ajuda de alguém. Desta forma definiram a 

existência do desenvolvimento atual (já realizado) e o potencial (a vir a ser 

com ajuda), sendo o último independente da idade mental pré-determinada. A 

experiência que levou a esta e outras conclusões foi a seguinte - crianças 

com idade mental definida em 8 anos foram capazes de responder com 

diferentes graus de completude, problemas difíceis (próprios para 12 anos) 

quando assistidas de alguma maneira. Diante deste resultado postularam a 

existência de uma zona de desenvolvimento proximal, que ascende 

cognitivamente com a ajuda dos outros (de 8 anos passa para 12).  

Diante desta teoria sócio-histórica de aprendizagem podemos considerar que 

para se estabelecer o desenvolvimento cognitivo dos estudantes o educador deverá 

respeitar o desenvolvimento intelectual promovendo o desenvolvimento proximal. 

Conhecer o outro, cultural e historicamente, é importante para estabelecer condutas 

didáticas, relacionar conteúdos ou tipo de abordagem de ensino para que seja 

possível o desenvolvimento proximal. É, portanto, papel do professor, desde a 

alfabetização até o ensino universitário dar condições ao desenvolvimento do aluno 

intervindo ativamente no processo de aprendizado. A maturação do 

desenvolvimento intelectual do aluno não deve ser esperada, mas sim desenvolvida 

com o outro. 

2.1.3 Ausubel 

Em 1963 David Ausubel publica a sua obra intitulada “The Psycology of 

Meaning Verbal Learning”, que se contrapõe a aprendizagem verbal por 

memorização. A proposição da sua teoria está baseada na aquisição e retenção de 

conhecimentos verbais, que seriam o produto de um processo ativo, integrador e 

interativo entre o material de instrução e as idéias relevantes da estrutura cognitiva 
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do aprendiz. Segundo o próprio Ausubel, como a sua teoria não obteve êxito ou foi 

mal interpretada entre os educadores da época resolveu revisá-la cinco anos após, 

no sentido de expandir, clarificar, diferenciar e enfatizar as variáveis e processos 

psicológicos envolvidos sendo, então, nomeada de “Teoria da Assimilação da 

Aprendizagem e da Retenção Significativas” (AUSUBEL, 2003).  

A teoria da aprendizagem significativa, como ficou mais conhecida, se baseia 

na premissa de que a assimilação de uma nova informação será alcançada se esta 

fizer interações, de forma particular, com outros conhecimentos presentes na rede 

cognitiva do aluno, os quais servirão de subsunçores para o novo conhecimento. 

Ausubel distingue este processo como contrário àquele que se dá na aprendizagem 

mecânica, na qual a informação é assimilada sem estabelecer qualquer relação com 

conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Desta forma, na 

aprendizagem significativa a informação seria retida e na mecânica esquecida. A 

explicação para esta afirmativa dada por Ausubel foi pautada no processo de 

aprendizagem, que inclui material potencialmente significativo, que por sua vez 

proporciona a interação do conhecimento novo com aqueles preexistentes e 

estáveis na estrutura cognitiva, formando significados protegidos das interferências 

arbitrárias e literais. Atribui, também, como causa da retenção prolongada de 

conhecimentos adquiridos por aprendizagem significativa as condições familiares e 

de prazer com que são desenvolvidos.  

Segundo Ausubel: 

“O conhecimento é significativo por definição. É o produto 
significativo de um processo psicológico cognitivo (“saber”) que 
envolve a interação entre ideias “logicamente” (culturalmente 
significativas), idéias anteriores (“ancoradas”) relevantes da 
estrutura particular do aprendiz (ou estrutura dos 
conhecimentos deste) e o “mecanismo” mental do mesmo para 
aprender de forma significativa ou para adquirir e reter 
conhecimentos.” (AUSUBEL , 2003). 

Através da reorganização da teoria da aprendizagem verbal significativa, fruto 

de pesquisa e comentários de estudantes e colegas, Ausubel, Novak e Hansenian 

escreveram o livro Psicologia Educacional (AUSUBEL, 1980). As informações e 

considerações relatadas a seguir estão contidas principalmente nesta última obra. 

Neste livro enfatizam em sua teoria o aspecto da assimilação na qual o conceito tem 

papel preponderante. Para eles a compreensão e solução criativa de problemas 
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dependem da disponibilidade de conceitos super-ordenados – quando o novo 

conhecimento é mais geral e inclusivo do que as idéias já existentes e conceitos 

subordinados – quando o conceito subsunçor é mais inclusivo que a nova 

informação, incorporando-a como um exemplo ou qualificação na estrutura cognitiva. 

Sua orientação teórica está centrada na natureza da aprendizagem das matérias 

enfatizando além da interrelação destes diferentes tipos de conceitos, as suas 

consequências para o processo de aprendizagem significativa – a diferenciação 

progressiva (aprendizado que revela uma organização hierárquica conceitual ou de 

proposições na estrutura cognitiva) e a reconciliação integrativa (resultado da 

identificação de semelhanças e diferenças entre conceitos relacionados). 

Em função da natureza do conhecimento adquirido, Ausubel et al. definem 

que a aprendizagem pode ocorrer em três níveis: representacional, conceitual e 

proposicional, que estão intrinsecamente relacionadas à formação, assimilação e 

interrelação de conceitos. Para Ausubel conceitos são “objetos, eventos, situações 

ou propriedades que possuem atributos essenciais comuns que são designados por 

algum símbolo ou signo”. Portanto, os conceitos constituem uma estrutura lógica e 

podem ser aprendidos significativamente (AUSUBEL, 1980).  

Ausubel considera em sua teoria de aprendizagem que a aquisição de 

conceitos se dá por formação e por assimilação. O primeiro representa os conceitos 

formados espontaneamente a partir da experiência empírico-concreta de crianças 

em idade pré-escolar envolvendo processos psicológicos como análise 

discriminativa, abstração, formulação e teste de hipótese e generalização. Os 

indivíduos mais velhos também formam conceitos, porém, mais raramente, e usando 

processos psicológicos mais sofisticados. Já a assimilação de conceitos realizada 

por indivíduos de idade escolar, adolescentes e adultos, consiste no aprendizado de 

novos significados de maneira relacional entre os atributos essenciais do conceito 

com outros já existentes na estrutura cognitiva. A aprendizagem representacional é 

necessária para denominar o conceito assimilado e desta forma o vocabulário vai se 

formando. A assimilação de conceitos e de suas representações simbólicas é 

alcançada através da aprendizagem receptiva significativa por ser realizada a partir 

de definições e encontro dos mesmos num contexto, e, portanto, mais apresentados 

do que descobertos. Entretanto, por envolver um processo cognitivo ativo este tipo 

de aprendizagem não é considerado um fenômeno perceptual ou passivo. 
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Diferentemente da formação de conceitos, a assimilação seria uma aprendizagem 

significativa em contexto educativo, a partir da instrução formal. 

Ausubel sugere a utilização de organizadores prévios como uma maneira de 

promover a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. Organizadores 

prévios são materiais com os quais se pretende estabelecer um vínculo entre os 

conhecimentos pré-existentes na estrutura cognitiva do aprendiz e os novos a serem 

aprendidos. O uso de organizadores prévios atende a uma apresentação seqüencial 

do conteúdo, partindo de seus aspectos gerais aos específicos, proporcionando a 

formação ordenada de subsunçores necessários à aprendizagem significativa. 

De acordo com Ausubel a programação de assuntos de acordo com o 

princípio da diferenciação progressiva presumivelmente atende à seqüência natural 

de dois pressupostos:  

1- a aquisição da consciência e sofisticação cognitiva dos seres humanos 

submetidos a um campo de conhecimento, totalmente desconhecido, 

ou parte de um todo que é familiar 

2- a maneira do conhecimento ser representado, organizado e retido no 

sistema cognitivo humano. 

Por outro lado, quando o princípio da reconciliação integrativa não é 

implementado, como nos livros texto e na programação dos assuntos pelo professor, 

admite-se que o aluno seja capaz de estabelecer todo tipo de relação com a 

seqüência de informações apresentadas de forma compartimentalizada. Como 

exemplificado por Ausubel algumas destas relações podem ser: “a relação entre as 

ideias, assimilar semelhanças e diferenças significativas e reconciliar inconsistências 

reais ou aparentes”. Ausubel também cita como conseqüências indesejáveis desta 

abordagem didática o seguinte: 

“(1) termos múltiplos são usados para apresentar conceitos que 
são intrinsecamente equivalentes, exceto para uma referência 
contextual, gerando desta forma uma tensão e confusão 
cognitivas incalculáveis, assim como encorajando a 
aprendizagem mecânica; (2) barreiras artificiais são erigidas 
entre tópicos relacionados, obscurecendo importantes aspectos 
comuns, e assim tornando impossível a aquisição de 
discernimentos dependentes do conhecimento dessas 
comunalidades; (3) não se faz uso adequado de idéias 
relevantes, previamente aprendidas, como uma base para 
subordinar e incorporar nova informação relacionada; e (4) 
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conceitos aparentemente similares cujas diferenças não foram 
tornadas claras e explícitas são muitas vezes percebidos e 
retidos como sendo idênticos, apesar de suas diferenças 
significativas. (AUSUBEL, 1980)  

 

Muitas variáveis intrínsecas à aprendizagem relativas aos estudantes e à 

situação do ensino e aprendizagem, incluindo obviamente o professor, são 

compartilhadas por diferentes autores (ALBERNAZ, 2002; BONAMINO, 2002). A 

seguir apresentamos a classificação das variáveis do aprendizado definidas por 

Ausubel em categorias intrapessoal (relativas aos estudantes) e situacional (relativas 

à situação de aprendizagem):  

1- relativas aos estudantes – variáveis da estrutura cognitiva, desenvolvimento 

da prontidão (desenvolvimento do aparato cognitivo para aprender), aptidão 

intelectual (capacidade intelectual para aprender algo diferenciado), fatores 

motivacionais e atitudinais (vivacidade, atenção, concentração, etc) e fatores 

de personalidade (níveis e tipos de motivação e ansiedade entre outros); 

2- relativas à situação de aprendizagem – prática (condições gerais, métodos, 

avaliação, etc), classificação das disciplinas acadêmicas (duração, dificuldade 

e quantidade das etapas, fundamento lógico, uso de recursos didáticos, etc), 

fatores sociais e grupais (o clima de sala da aula envolvendo aspectos 

relacionais e culturais), características do professor (inerentes a capacidade 

cognitiva e pedagógica, a personalidade e comportamento).  

2.1.4 Mudança Conceitual 

Verificamos que o teor das teorias de aprendizagem anteriormente 

apresentadas estão diretamente implicadas no ensino de ciências:  

1. na teoria sócio-histórica de Vigotski a formação do conceito científico pelo aluno, 

com a ajuda do professor, é uma condição essencial para o seu desenvolvimento 

intelectual e para a conscientização do processo de aprendizagem, essenciais 

para a generalização em contextos não formais de ensino (VIGOTSKI 2008a);  

2. na assimilação da aprendizagem significativa e retenção dos conceitos a 

importância das relações entre eles, velhos e novos, é ressaltada por Ausubel, 

revelando a importância do aprendizado adequado dos mesmos (AUSUBEL, 

2003).  
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Em nossa opinião as duas teorias são complementares e indispensáveis para 

a aquisição de conceitos cientificamente aceitos. Todavia, se considerarmos que as 

concepções prévias são resistentes à mudança (HEWSON, 1981) a prática do 

professor exigiria incondicionalmente maior atenção na elaboração e uso de 

materiais potencialmente significativos para a mudança conceitual de conceitos 

espontâneos, não construídos cientificamente e mesmo conceitos equivocados. 

A pesquisa sobre a mudança conceitual no ensino de ciências originou-se dos 

estudos sobre os conceitos espontâneos (ingênuos) dos estudantes em relação aos 

científicos, realizados preponderantemente na Física (DRIVER, 1986) e Química 

(MORTIMER, 2002) a partir da década de 70. Como conseqüência surge o 

Movimento das Concepções Alternativas (Alternative Concepts Movement - ACM), 

caracterizado por extensa crítica aos trabalhos de Piaget, que davam grande 

importância ao desenvolvimento de estruturas lógicas necessárias à aprendizagem, 

desconsiderando na aprendizagem a influência dos conteúdos implícitos na 

estrutura cognitiva dos alunos (MORTIMER, 1995).  

Segundo Mason (2001), as concepções alternativas dos estudantes 

influenciam a elaboração de novas informações pelo aprendiz no contexto escolar. 

Muitas vezes, tais concepções alternativas são incompatíveis com os saberes 

científicos ensinados na escola. Com isso, a aprendizagem das concepções 

científicas em sala de aula requer reorganização das estruturas de conhecimento 

pré-existentes, isto é, mudança conceitual (MASON, 2001). 

Os estudos sobre as concepções alternativas dos estudantes tem sido 

influenciados, direta ou indiretamente, por dois tipos de referenciais teóricos distintos 

(ARRUDA,1994). O primeiro inspirado na teoria da equilibração piagetiana e o 

segundo, menos voltado para a explicação do desenvolvimento cognitivo do 

aprendiz, foram desenvolvidos por Posner e colaboradores. Esses dois referenciais 

foram utilizados como modelos explicativos para a mudança conceitual e guiaram a 

elaboração de estratégias pedagógicas que tinham como objetivo atingir a 

assimilação de concepções científicas na educação formal (PIAGET, 1977; 

POSNER, 1982). 

O modelo de mudança conceitual proposto por Posner e colaboradores se 

popularizou na década de 1980 (POSNER, 1982). Este modelo enuncia quatro 
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condições - insatisfação, compreensão, plausibilidade e fertilidade - necessárias à 

reestruturação do conhecimento e, portanto, à acomodação de concepções 

científicas: 

1. Deve existir uma insatisfação, por parte do aprendiz, com as concepções pré-

existentes. 

2. Uma nova concepção deve ser inteligível. O aprendiz deve ser capaz de 

compreender o novo conceito a fim de explorar suas possibilidades. 

3. Uma nova concepção deve parecer inicialmente plausível. O novo conceito 

deve ser capaz de resolver os problemas gerados pelos conceitos alternativos 

predecessores. 

4. Uma nova concepção deve possibilitar um programa de investigação frutífero, 

ou seja, o novo conceito deve ter o potencial de ser estendido a outras áreas 

do saber, propiciando novas descobertas. 

 Apesar dos modelos acima propostos terem norteado o desenvolvimento de 

inúmeras estratégias para mudança conceitual ao longo das décadas de 1980 e 

1990, a literatura demonstra que este objetivo dificilmente é alcançado. Em diversos 

trabalhos (MORTIMER 1995; NEVES, 2000; MOREIRA, 2003) é relatada a 

persistência das concepções alternativas ou errôneas após a realização de 

estratégias pedagógicas que visam à apreensão dos significados científicos. Na 

maioria dos casos, os estudantes não abandonam suas concepções alternativas, 

empregando-as regularmente nos contextos cotidianos (DUIT, 1996). As evidências 

de que a mudança conceitual não ocorre na prática reforçam as críticas às 

propostas de conflito cognitivo de Piaget e de mudança conceitual (POSNER, 1982). 

No uso de diferentes estratégias de ensino para mudança conceitual, existe 

em sua maioria, a expectativa de que as idéias prévias dos alunos serão ser 

abandonadas, substituídas ou subsumidas no processo de aprendizagem. Nas 

estratégias que se baseiam no conflito cognitivo, a mudança conceitual seria 

resultado da superação da contradição entre idéias prévias e concepções científicas, 

enquanto nas estratégias baseadas em analogias as idéias iniciais seriam 

integradas - subsumidas numa idéia mais poderosa - a científica (MORTIMER, 

1995). 
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Alguns autores (MORTIMER, 1995; MOREIRA, 2003) criticam a visão de que 

mudança conceitual seja um sinônimo de abandono ou substituição das concepções 

prévias não-científicas por conceitos aceitos cientificamente. Na opinião desses 

pesquisadores, esta interpretação constitui-se num entrave ao alcance efetivo da 

mudança conceitual no contexto educacional. Moreira e Greca (2003) destacam que, 

ao analisar o processo de mudança conceitual, devemos lembrar que, de maneira 

geral, as concepções alternativas foram aprendidas de forma significativa (no 

sentido utilizado por Ausubel e Novak) e, portanto, não são apagáveis ou 

substituíveis (AUSUBEL, 1980).  

Para Mortimer e Moreira, é impossível pensar que um conflito cognitivo e/ou 

uma nova concepção inteligível, plausível e frutífera conduzirão à substituição de 

uma concepção alternativa significativamente aprendida. Tomando como 

pressuposto a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, estes autores 

acreditam que significados internalizados significativamente (isto é, de forma não-

arbitrária e não-literal) são estavelmente retidos na estrutura cognitiva do aprendiz. 

Eles defendem que uma estratégia de mudança conceitual bem-sucedida (em 

termos de aprendizagem significativa) deve ser capaz de agregar novos significados 

às concepções já existentes, porém sem removê-las ou substituí-las. Ou seja, a 

concepção prévia pode ser modificada pela interação com o novo conhecimento, 

dando origem a um produto interacional mais elaborado ou rico em termos de 

significados relacionados (idéia de mudança conceitual como desenvolvimento / 

enriquecimento conceitual), porém não desaparecerá da estrutura cognitiva do ser 

que aprende (AUSUBEL, 1980). 

 Aproximadamente dez anos após terem lançado a teoria de mudança 

conceitual, Strike & Posner propuseram uma revisão de seus pressupostos, 

introduzindo a idéia de ecologia conceitual (POSNER, 1982). Segundo esses 

autores, esta consiste de artefatos cognitivos como anomalias, analogias, metáforas, 

crenças epistemológicas, conhecimentos de outras áreas e conhecimento de 

concepções rivais, todos específicos de cada indivíduo. A ecologia conceitual é 

dinâmica e está em constante evolução, a qual é modulada pela interação entre 

seus componentes. Nesta reformulação, algumas modificações foram incorporadas 

à teoria original, expandindo as variáveis que influenciam o processo de mudança 

conceitual: 
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1. Um espectro mais amplo de fatores deve ser considerado ao tentar descrever 

a ecologia conceitual do aprendiz. A idéia de ecologia conceitual deve levar 

em conta mais fatores além dos epistemológicos, tais como influências 

pessoais, sociais e institucionais. 

2. As concepções alternativas e científicas não são apenas objetos sobre os 

quais atua a ecologia conceitual do aprendiz, pois são também partes 

integrantes desta ecologia e interagem com os outros componentes. 

3. Concepções científicas e pré-concepções podem existir em diferentes modos 

de representação e graus de articulação. 

4. É necessária uma visão desenvolvimentista e interacionista de ecologia 

conceitual. 

A partir das idéias de Bachelard, Mortimer propõe a noção de perfil conceitual, 

segundo a qual as pessoas, inclusive os cientistas, utilizam diferentes modos de 

pensar em diferentes contextos. A noção de perfil conceitual constitui uma tentativa 

de entender a evolução das idéias dos estudantes em sala de aula não como uma 

substituição de concepções alternativas por conceitos científicos, mas como a 

evolução de um perfil de concepções, em que as novas idéias adquiridas no 

processo ensino-aprendizagem passam a conviver com as idéias anteriores, sendo 

que cada uma delas pode ser empregada no contexto conveniente (MORTIMER, 

1995). Esta noção pressupõe a coexistência do saber escolar-científico com o saber 

cotidiano e permite relacionar e, também, diferenciar as concepções alternativas dos 

conceitos científicos aprendidos na escola. Neste caso, o processo instrucional deve 

permitir ao aprendiz tomar consciência de suas concepções alternativas e científicas 

nas diferentes zonas de seu perfil, sem que seja necessário substituir os conceitos 

pré-científicos pela informação científica recém-aprendida. A tomada de consciência 

sobre seu próprio perfil permite ao aprendiz discriminar entre as situações em que 

deve empregar a idéia alternativa ou o conceito científico. 

 Moreira & Greca (2003) afirmam que os termos desenvolvimento, evolução ou 

enriquecimento conceitual são mais adequados para se referir ao processo de 

apropriação de significados científicos pelo aprendiz num contexto de aprendizagem 

significativa. Assim como Mortimer (1995), eles acreditam que o desenvolvimento da 
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capacidade de discriminação entre os conceitos científicos e não científico, bem 

como a identificação do contexto em que devem ser aplicados, sejam de crucial 

importância no processo de aprendizagem, pois não envolvem mudança de 

concepções ou significados. Nossas estruturas cognitivas podem ser interpretadas 

como um conjunto de concepções, sendo cada uma delas cheias de significados, 

aceitos num dado domínio, mas inapropriados em outro. Interessantemente, estes 

autores sugerem que o processo de mudança conceitual (usando a terminologia de 

Posner et al.) só pode acontecer através de estratégias construtivistas baseadas na 

aprendizagem significativa. À medida que a aprendizagem significativa ocorre, 

determinada concepção se desenvolve e o aprendiz aumenta seu poder 

discriminatório, o que não quer dizer que os significados previamente estabelecidos 

desapareçam. Em vez disso, eles podem ser cada vez menos utilizados, porém 

persistem como significados residuais da concepção que se desenvolveu e ficou 

mais rica (MORTIMER 1995; MOREIRA, 2003). 

2.2 O Ensino da Imunologia  

Até onde temos conhecimento, não há relatos na literatura de avaliação das 

concepções dos estudantes brasileiros sobre assuntos relacionados à Imunologia 

tanto do Ensino Básico como no Superior. Nossa experiência, não sistematizada, 

com avaliação de conhecimentos prévios de alunos recém ingressos na 

universidade revela a confusão conceitual entre estudantes dos cursos relacionados 

a área de Ciências da vida. Isto indica que certos conteúdos não foram aprendidos 

adequadamente e de modo significativo ao longo da escola básica. “Quais seriam as 

possíveis razões para este fato?” e “Como reverter esta situação?” são algumas 

perguntas que pretendemos responder a partir do presente e de futuros estudos.  

Os conteúdos de estudo sobre o sistema imunológico previstos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998a) para o ensino 

fundamental e médio abrangem: as barreiras naturais, as células envolvidas na 

defesa natural, as células produtoras de anticorpo e vacinas. A orientação para o 

ensino médio é que seja realizado um aprofundamento destes temas. Este grupo de 

assuntos representa os principais conhecimentos gerados intensamente até meados 

do século XX, centrados em estudos sobre a natureza química dos anticorpos e 

suas funções, assim como sobre a produção de vacinas (SILVERSTEIN, 1989). A 
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concentração do ensino em tais estudos, que muito contribuíram para a prevenção e 

erradicação de doenças infecciosas para a população em geral, não é condizente 

com a enorme quantidade de conhecimento imunológico gerado nos últimos 60 anos 

pelos estudos de imunogenética, imunopatologia e imunorregulação, que trazem 

benefícios para a saúde humana e animal. Restringir o ensino de uma ciência, ramo 

da Biologia, a algumas células, anticorpos e vacina é manter a população com nível 

de conhecimento imunológico do século passado ou mesmo de quando a 

Imunologia surgiu como ciência. Segundo as recomendações dos Parâmetros 

Curriculares do Ensino Médio (PCNEM): 

“É preciso, portanto, selecionar conteúdos e escolher 
metodologias coerentes com nossas intenções educativas. 
Essas intenções estão expressas nos objetivos gerais da área 
de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e 
também naqueles específicos da disciplina de Biologia.  

Elas incluem, com certeza, compreender a natureza como uma 
intrincada rede de relações, um todo dinâmico, do qual o ser 
humano é parte integrante, com ela interage, dela depende e 
nela interfere, reduzindo seu grau de dependência, mas jamais 
sendo independente. Implica também identificar a condição do 
ser humano de agente e paciente de transformações 
intencionais por ele produzidas.” (BRASIL 1998b) 

 

A Imunologia está intrínseca e historicamente ligada à gênese das doenças e 

à prevenção delas. Assim, as primeiras palavras que compuseram o vasto 

vocabulário desta ciência certamente foram imunidade, variolização, vacinação e 

vacina. Apesar dos avanços científicos, inclusive destacados por diferentes prêmios 

Nobel, que marcaram a evolução da Imunologia, o seu ensino na educação básica 

parece não corresponder à sua importância. Estão representados na figura 1 alguns 

dos eventos que marcaram o desenvolvimento da Imunologia.  

 

Figura 1 - Linha do tempo de alguns dos principais eventos da Imunologia 
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A Imunologia teve sua origem em estudos demandados do conhecimento 

popular de que um indivíduo que havia se recuperado de uma doença infecciosa não 

a contraía novamente, ou seja, estava imune. No século XVIII a sabedoria popular 

de que ordenhadeiras estavam imunes à varíola humana após aquisição da varíola 

bovina chegou ao médico inglês Edward Jenner no exercício da clínica médica. Ele 

realizou os primeiros estudos experimentais para comprovar tal crença inoculando 

em um garoto material de pústula de varíola adquirida através da vaca. Após 

extenso e cuidadoso trabalho experimental publicou em 1798 seu polêmico estudo 

sobre a vacinação – “An Enquiry into the causes and effects of the Variolae 

Vaccinae” (CROOKSHANK, 1889). A palavra variolização, que designava prática de 

prevenção da varíola humana por meio da inoculação de material de pústulas de 

indivíduos doentes, usada até esta época, é então substituída por vacinação 

(vaccination relativa à palavra latina vacca). O conceito de vacina criado nesta época 

é reafirmado, cerca de 100 anos depois, quando Louis Pasteur e seus colaboradores 

identificaram os diferentes agentes causadores de doenças e as maneiras 

(acidentais ou não) de torná-los apatogênicos, porém mantendo a imunogenicidade 

para uso profilático (HUMPHREY, 1970).  

Segundo Silverstein (1989) a imunidade foi um fenômeno descrito 1500 anos 

antes da sua explicação. Portanto, o conceito de imunidade é muito antigo e apesar 

de permanecer inalterado verificarmos que existe uma confusão conceitual com o 

conceito de resposta imunológica em alguns livros texto usados no ensino superior 

(ABBAS, 2005). A história da ciência tem sido considerada de grande importância 

para o ensino e aprendizado de disciplinas científicas permitindo a compreensão de 
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como foram formados os diversos conceitos inerentes a cada área de conhecimento. 

Esta valorização pode ser encontrada nos PCNEM de 1998 conforme a citação 

abaixo: 

“Não é possível tratar, no Ensino Médio, de todo o 
conhecimento biológico ou de todo o conhecimento tecnológico 
a ele associado. Mais importante é tratar esses conhecimentos 
de forma contextualizada, revelando como e por que foram 
produzidos, em que época, apresentando a história da Biologia 
como um movimento não linear e freqüentemente contraditório. 
Mais do que fornecer informações, é fundamental que o ensino 
de Biologia se volte ao desenvolvimento de competências que 
permitam ao aluno lidar com as informações, compreendê-las, 
elaborá-las, refutá-las, quando for o caso, enfim compreender o 
mundo e nele agir com autonomia, fazendo uso dos 
conhecimentos adquiridos da Biologia e da tecnologia.”  

(BRASIL, 1998b) 

Apesar da enorme relevância da pesquisa científica em Imunologia que vem 

atendendo a demanda da compreensão dos fenômenos e mecanismos envolvidos 

diretamente na manutenção da homeostasia dos organismos, parece que estes 

estudos não estão chegando de forma universal à sala de aula, nem do Ensino 

Básico e nem do Universitário. Assim o ensino da fisiologia do sistema imunológico 

parece negligenciado nos diversos níveis de ensino mantendo um círculo vicioso.  

Embora os PCN tenham sido construídos para guiar o Ensino Fundamental e 

Médio da Educação Brasileira suas orientações tem sido seguidas pelos 

professores, autores e editores dos livros didáticos como regra, muitas vezes se 

limitando aos exemplos presentes nestas orientações. Este parece ser o caso dos 

conteúdos relacionados ao estudo do sistema imunológico. Assim se os professores 

de Biologia mantiverem o programa restrito às orientações contidas nos PCN, e nos 

livros texto, é compreensível que os estudantes finalizem a formação básica sem os 

conhecimentos necessários ao entendimento adequado dos inúmeros fenômenos 

imunológicos decorrentes da interação do organismo com o meio e suas 

conseqüências.  

A explicação para este fato pode estar relacionada à formação inicial 

inadequada dos professores de Ciências e Biologia do Ensino Básico, visto que a 

disciplina Imunologia não tem sido obrigatória nos currículos de graduação de 

Licenciatura em Ciências Biológicas de diferentes universidades públicas. Como 
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exemplo, podemos citar as Universidades Federais como as do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Rio 

Grande do Norte (UFRGN), além das Estaduais de São Paulo (USP) e Formação de 

Professores do Estado do Rio de Janeiro (FFP-UERJ). Nestas universidades bem 

como em outras não citadas quando os conteúdos relativos à Imunologia fazem 

parte do currículo do Curso de Ciências Biológicas, muitas vezes estão atrelados à 

disciplina microbiologia. Em algumas universidades a disciplina Imunologia é 

oferecida na condição de optativa ou eletiva. Deste modo, é razoável conjecturar 

que docentes que não cursaram a disciplina Imunologia na sua formação inicial ou 

permanente estarão despreparados para o ensino da mesma ou detém uma visão 

parcial e microbiológica do sistema imunológico. 

Consideramos, entretanto, que a presença das disciplinas científicas básicas 

no currículo de qualquer curso de graduação não garante o aprendizado significativo 

de seus conteúdos. Para tal é necessário avaliar de forma contínua as diferentes 

variáveis relacionadas aos participantes (alunos e professores) e à instituição 

(organização e gestão do currículo). 

Inúmeras descobertas transpuseram a Imunologia da era microbiológica e 

química para a biológica culminando com a era da biologia molecular. Depois de13 

prêmios Nobel de Medicina e Fisiologia conferidos aos estudos relacionados às 

bases celular, molecular e genética do sistema imunológico é de se estranhar por 

que a Imunologia não recebe o status a que faria jus frente às demais áreas da 

fisiologia de vertebrados como sistema cardíaco, digestório, endócrino, nervoso, etc.  

Atualmente, entendemos a Imunologia como a ciência que estuda o sistema 

imunológico e as conseqüências do seu encontro com moléculas e células do 

próprio organismo ou do meio como - regulação, proteção e auto-agressão. A 

Imunologia gera conhecimentos que juntamente com o de outras áreas da Biologia 

permitem a manipulação do sistema imunológico em benefício da saúde e que não 

estão apenas relacionados às doenças infecciosas e à sua prevenção. O controle de 

transplantes alogênicos e de doenças auto-imunológicas são exemplos de 

intervenções contemporâneas e interdisciplinares, porém de conhecimento restrito 

(GREENBERG, 2003).  
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Esclarecemos que usamos o termo “imunológico” ao invés de “imune”, como 

é comum nos diferentes livros, para nos referirmos ao sistema por concordarmos 

com o dicionário Houaiss (2001), que apresenta a palavra imunológico como 

referente à imunologia e imune como algo que é dotado de imunidade. 

A abordagem inadequada das relações do sistema imunológico com os 

demais sistemas do corpo humano e com o meio afetará a qualidade da formação 

científica dos alunos do ensino básico e conseqüentemente do ensino universitário. 

Algumas iniciativas foram tomadas para garantir o desenvolvimento da 

Imunologia em âmbito nacional e internacional. A Sociedade Brasileira de 

Imunologia (SBI) criou o Encontro para o Progresso da Imunologia, que em sua 

terceira edição em 1993, os cientistas discutiram o ensino de Imunologia no Brasil.  

As principais conclusões obtidas foram publicadas no Boletim da SBI, número 

25, em março de 1994 (SBI 1994) e se referiam principalmente a: 

1- necessidade de um diagnóstico sobre o ensino de Imunologia no Brasil;  

2- necessidade da inclusão da Imunologia como disciplina independente e 

obrigatória nos cursos de graduação das ciências da vida;  

3- relevância da participação da SBI no aperfeiçoamento de recursos 

humanos para a docência em Imunologia;  

4- necessidade da SBI produzir e / ou distribuir material didático;  

5- possibilidade da SBI negociar a subscrição de periódicos científicos e  

6- sugestão de fomentar a edição de um livro especializado em Imunologia 

de doenças infecto-parasitárias.  

Além destas conclusões voltadas para o aperfeiçoamento do conhecimento 

científico, foi elaborado um programa para o ensino de Imunologia nos diferentes 

cursos de graduação da área de ciências da vida, que deveria ser encaminhado ao 

Ministério de Educação e Desportos. O referido programa, elaborado pelos cientistas 

da Sociedade Brasileira de Imunologia continha os principais tópicos já existentes 

nas ementas das disciplinas oferecidas pelo Departamento de Imunobiologia da UFF 

desde 1984, isto é, dez anos antes. 

Na Universidade Federal Fluminense (UFF), a disciplina Imunologia nasce 

nos anos de 1970 no departamento de Fisiologia independente da Microbiologia. 

Tem feito parte do currículo de todos os cursos da área de ciências da vida, desde 
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os mais antigos, (Enfermagem, Farmácia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, 

Odontologia) até os mais novos como o de Ciências Biológicas (a partir de 2000) e 

Biomedicina (a partir de 2004). Com a implantação definitiva do Instituto de Biologia 

em 20 de abril de 1983 os professores da área de Imunologia se desvincularam do 

Departamento de Fisiologia e criaram o Departamento de Imunobiologia, um dos 

quatro departamentos fundadores deste Instituto.  

Os períodos do curso em que as atuais disciplinas relacionadas à matéria 

Imunologia são ministradas variam do segundo ao quarto. A carga horária também 

varia de acordo com o curso (todas abrangendo conteúdo teórico e prático), entre 45 

a 90 horas. Esta tende a aumentar ou diminuir de acordo com o entendimento que 

os professores/gestores têm em relação a importância da mesma para a formação 

do respectivo profissional do curso que representam.  

As ementas relativas às disciplinas foram revisadas em 1984 para codificação 

no departamento de Imunobiologia, como por exemplo, GIM 02001 Imunologia I, 

oferecida ao curso de Nutrição - Organização morfofuncional do sistema linfóide. 

Origem e diferenciação das células linfóides e acessórias. Antígenos, especificidade. 

Estrutura, diversidade e genética dos receptores clonais dos linfócitos. Interações 

moleculares cognitivas no sistema linfóide. Complexo Principal de 

Histocompatibilidade e seus produtos. Interações celulares no sistema linfóide, suas 

restrições e conseqüências. Imunidade humoral. Imunidade celular. Complemento. 

Mecanismos básicos em imunopatologia (Fonte: PROAC id UFF).  

A ementa da disciplina Imunobiologia GIM06005 criada em 1994 para atender 

à reforma curricular do curso de Medicina embora acrescida de apenas um tópico - 

Tolerância imunológica - a carga horária aumentou em relação a anterior, passando 

para 50 horas de aulas teóricas e 40 de práticas. 

A organização mundial de saúde (WHO, 1997) promoveu entre os dias 3 e 8 

de outubro de 1996, em Genebra, um encontro de especialistas de diferentes países 

para discutir o ensino de Imunologia no currículo médico. O grupo de trabalho 

contou com o professor Otto Bier do Brasil dentre os oito brasileiros convidados. 

Como resultado foi criado um programa mínimo para o ensino de Imunologia 

semelhante aquele elaborado pela SBI e já utilizado pelo Departamento de 

Imunobiologia desde sua origem em 1982. 
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Verificamos que as iniciativas bem intencionadas tanto da SBI quanto da 

WHO não consideraram a prática pedagógica a ser adotada para o ensino desta 

mais nova ciência. Ou seja, a idéia de que o domínio de conteúdos atualizados 

basta para a boa formação científica dos estudantes, denuncia os mesmos 

problemas enfrentados no ensino das ciências mais antigas como Matemática, 

Física e Química. O interesse dos estudantes por estas ciências no ensino básico 

diminui cada vez mais e consequentemente menos professores são formados 

nestas áreas do conhecimento.  

De acordo com os dados contidos no relatório da Câmara da Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE), fundamentado em pesquisa do 

INEP (Instituto de pesquisa ligado ao Ministério da Educação) estima-se à 

necessidade de cerca de 240 mil professores para o ensino básico em todo o país. 

O maior déficit, de acordo com o estudo, está nas áreas de física, química, biologia e 

matemática. O trabalho estima, por exemplo, que são necessários 55.000 

professores de física, mas aponta que as licenciaturas da área só formaram 7.216 

entre 1990 e 2001. O déficit de professores destas disciplinas básicas é de tal monta 

que se algo não for feito o nosso ensino básico vai entrar em colapso por falta de 

professores (RUIZ, 2006).  

Este fato, segundo os pressupostos de Comenius, Ausubel, Vigostski entre 

outros, denuncia o distanciamento entre o ensino de ciências e a aprendizagem 

científica e significativa das mesmas, que envolve muito mais do que apenas o 

domínio do conteúdo científico afastando potenciais candidatos das licenciaturas. 

Apesar da maturidade da disciplina Imunologia na UFF este trabalho é o primeiro 

estudo sistemático das condições de ensino e seus efeitos na qualidade do 

aprendizado. A disciplina Imunologia tem sido apontada pelos alunos como difícil, o 

que pode ser reflexo de vários fatores. Desde aqueles relacionados ao despreparo 

pedagógico dos professores, passando pela construção e ou execução efetiva do 

currículo, até o perfil de conhecimentos prévios adquiridos pelos alunos no ensino 

básico.  

Temos verificado na universidade, em nossas avaliações de aprendizado de 

Imunologia, que os estudantes não compreendem certos fenômenos biológicos, 

mesmo após terem participado de aulas com atividades prático-demonstrativas ou 
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com o uso de recursos didáticos alternativos, como maquetes e jogos relacionados 

aos temas em questão.  

No planejamento didático da disciplina nem sempre o aluno está posto no 

centro das considerações da prática docente, explicitando o objeto (o que será 

estudado), a razão (porque e para que é importante estudar), e, em que condições 

serão estudados determinado conteúdo. Portanto, a seleção e uso acertado das 

melhores estratégias didáticas para determinado conteúdo são necessárias para que 

estes cumpram seus objetivos. Assim, as estratégias não devem ser usadas 

aleatoriamente desvinculadas do conteúdo, dos objetivos e nem do contexto. É 

importante para atingir as metas pretendidas uma estreita colaboração entre a 

elaboração do plano da disciplina e a escolha de estratégias didáticas. É possível 

que quando os recursos não são usados estrategicamente com objetivos específicos 

o domínio ou mudança conceitual pelo aluno não seja alcançado. O que parece 

ocorrer é que o método de ensino e o uso de material didático não se mostram 

eficazes em promover as competências intelectuais necessárias ao aprendizado 

significativo (CASTRO, 2011).  

Quando os professores universitários desconhecem os problemas conceituais 

prévios dos alunos, eles acabam por não planejar intencionalmente ações 

pedagógicas com recursos e estratégias adequados à mudança conceitual ou à 

construção científica de novos conceitos. Como conseqüência, fragilidades de 

formação cognitiva persistirão entre os universitários, que poderão perpetuá-las se 

participarem da formação de futuros professores de ciências do ensino básico ou 

superior. Os modelos de ensino são aprendidos durante a formação dos cidadãos 

sendo também reproduzidos quando exercerem o magistério. Portanto, este círculo 

vicioso entre professor universitário despreparado didaticamente, que forma 

inadequadamente futuros profissionais das diferentes áreas e principalmente 

aqueles envolvidos com o ensino básico ou universitário, precisa ser interrompido.  

Segundo Medeiros (2007) ser professor inclui uma perspectiva de ordem mais 

política, social e epistemológica e a docência no ensino superior que tem sido 

marcada pela vocação ou dom inato precisa passar por um processo de 

profissionalização do professor, para atender à formação profissional consentânea 

com o mundo contemporâneo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aluno
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A mesma autora revela que a preocupação com a formação docente na última 

década tem aumentado e está refletida nacionalmente pelo número expressivo de 

participantes no Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE). Este 

encontro é voltado para a troca de experiências científicas no campo educacional 

relacionadas à formação docente, ao ensino das diferentes disciplinas e ao currículo. 

Entretanto, parece que ainda existe um longo caminho a percorrer na área de 

formação docente mesmo na própria Educação. O resultado de uma pesquisa 

realizada com 32 professores universitários iniciantes sobre suas necessidades 

formativas evidenciou um paradoxo, visto que, os participantes declaram serem 

pedagógicas as suas necessidades, sendo eles professores de um centro de 

ciências responsável pela formação de licenciados (FERENC, 2010). 

Steinert (2006) em um estudo de revisão revela os efeitos dos programas de 

desenvolvimento docente da área médica. Em geral, a satisfação dos participantes é 

alta, gerando mudança de comportamento em relação a estes programas. Provocam 

ganhos consistentes no conhecimento e habilidades em ensino, melhorando a 

“performance” do professor. Quanto à mudança em práticas organizacionais e 

aprendizado de alunos, apesar de pouca pesquisa com estes objetivos, foram 

verificados um maior envolvimento educacional e a criação de redes. 

É imperativo, que mudanças conceituais do senso comum para o senso 

científico sejam alcançadas ativamente por estudantes da área de saúde como 

enfermeiros, nutricionistas, médicos e médicos veterinários, visto que suas 

avaliações e decisões profissionais envolvem a saúde do paciente. 

Até o momento não identificamos na literatura a avaliação de conceitos 

referentes ao Sistema Imunológico, adquiridos na formação básica de estudantes 

brasileiros. Esperamos, através do presente trabalho, contribuir para este 

conhecimento e também, para a reflexão sobre a prática do ensino de Imunologia, 

seja na formação inicial de bacharéis ou de professores.  

Com base na fundamentação teórica apresentada e nas experiências 

didáticas pessoais não exitosas, a nossa hipótese é que não há efetividade na 

formação discente, como a preconizada nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

quando o docente não tem formação pedagógica para o ensino de ciências. Isto é, 
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quando o professor não promove o desenvolvimento de competências específicas 

para a atuação profissional a formação discente pode ser prejudicada. 



 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral  

Relacionar a prática de ensino com a qualidade do aprendizado e da formação 

de universitários, previstas nas Diretizes Curriculares Nacionais. 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Avaliar as concepções prévias sobre sistema imunológico dos estudantes 

ingressantes nas disciplinas relativas à matéria Imunologia.  

2. Avaliar as características do ensino, do aprendizado de Imunologia e suas 

interrelações. 

3. Criar um plano pedagógico piloto para a disciplina Imunologia, baseado no 

resultado: da avaliação situacional do ensino e aprendizado; do perfil dos 

egressos dos diferentes cursos da área biomédica e das orientações das 

diretrizes curriculares. 

4. Avaliar o plano pedagógico piloto criado para a disciplina Imunologia. 

5. Promover o desenvolvimento docente para implementação do plano pedagógico 
piloto.



 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Comitê de Ética 

 Esta pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa é fruto de projeto 

apresentado e aprovado no comitê de ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense, RJ, Brasil, sob o registro CAAE – 

0098.0.258.000-09. 

4.2 População Alvo 

Foram utilizadas amostras de conveniência de acordo com os objetivos a 

serem atingidos. A primeira etapa de levantamento de concepções foi realizada com 

estudantes matriculados nas diferentes disciplinas relativas à matéria Imunologia, 

oferecidas a cinco cursos de graduação da área de Ciências da Vida da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) a saber: Medicina, Biomedicina, Ciências 

Biológicas, Enfermagem e Odontologia.  

A segunda etapa do estudo envolvida na identificação das relações entre 

ensino e aprendizado foi desenvolvida apenas com estudantes do curso de 

Medicina, matriculados na disciplina Imunobiologia em dois períodos consecutivos e 

os respectivos professores de quatro turmas. 

A terceira e quarta etapa contou novamente com a participação de estudantes 

de Medicina submetidos ao plano pedagógico piloto, aplicado em quatro subturmas 

de aulas prático-demonstrativas. Estas foram ministradas pela autora e as aulas 

teóricas das duas turmas correspondentes por outras duas professoras que 

seguiram o programa tradicional. 
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O público alvo da quinta etapa correspondente ao desenvolvimento docente 

na UFF, foi composto por: 

o Docentes do Departamento de Imunobiologia 

o Chefes dos demais departamentos do Instituto de Biologia (Biologia 

Celular e Molecular, Biologia Geral, Neurobiologia e Biologia Marinha), 

o Coordenadores de cursos de graduação da área de ciências da vida 

(Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, Medicina, 

Medicina Veterinária, Nutrição e Odontologia) 

o Docentes do grupo de estudo em ensino de ciências (Faculdade de 

Educação) 

4.3 Levantamento de Concepções de Estudantes e Professores 

Os conhecimentos prévios dos estudantes, relacionados à Imunologia, 

adquiridos durante a formação básica, foram obtidos através de um questionário 

elaborado com perguntas abertas. Para a formulação destas perguntas levamos em 

consideração conceitos básicos, previstos nos PCN e aqueles que os estudantes 

deveriam saber para compreender de forma adequada:  

1) Os fundamentos de práticas imunológicas aplicadas em diferentes 

contextos de promoção da saúde como, por exemplo, a vacinação e 

o transplante,  

2) O funcionamento do corpo humano e principalmente do sistema 

imunológico e suas manifestações frente ao meio como, imunidade, 

regulação e hipersensibilidade.  

Os questionários impressos foram aplicados no primeiro e último dia letivo, isto 

é, antes e após terem cursado a disciplina relativa à matéria Imunologia. Os 

estudantes foram informados que suas respostas seriam usadas para avaliar seus 

conhecimentos sobre Imunologia a fim de nortear o trabalho do professor em seu 

planejamento pedagógico, com vistas à eficácia do processo de ensino e 

aprendizagem. Portanto, os estudantes responderam ao questionário, cientes de 

que não haveria julgamento de valor com atribuição de notas. 
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Os professores responderam ao mesmo questionário aplicado aos estudantes 

a fim de compararmos suas concepções com a dos estudantes ao final da disciplina. 

Eles foram encaminhados e devolvidos por via eletrônica, após preenchimento. 

4.3.1 Avaliação das respostas dadas ao questionário  

As respostas dos estudantes foram classificadas de acordo com um gabarito 

elaborado com base em nossos conhecimentos, livros texto e discussão entre pares 

em: 

 Adequadas – com conceitos semelhantes àqueles do gabarito,  

 Inadequadas – com conceitos incompletos ou formulados com uso de 

termos ultrapassados  

 Erradas - nenhuma das situações anteriores  

 Ausentes - não respondidas pelos estudantes  

Após avaliação e classificação das respostas de cada aluno, conforme os itens 

acima, elas foram quantificadas através de freqüência simples. 

Três livros didáticos do ensino fundamental e três do ensino médio foram 

analisados e usados para fins de comparação e discussão dos resultados relativos 

às concepções prévias dos estudantes, quanto ao conteúdo relacionado à 

Imunologia. Os exemplares usados e discriminados abaixo estavam disponíveis na 

biblioteca do nosso departamento de ensino.  

 “Imunologia Celular e Molecular” (Abbas and Lichtman, 2005);  

 “Imunologia Básica” (Abbas and Lichtman, 2007);  

 “Imunobiologia” (Janeway et al., 2002) 

 “Biologia em foco” (Carvalho, W, 2002, Livro do professor);  

 “Biologia - série novo ensino médio” (Paulino, WR, 2002, Livro do 

professor)  

 “Biologia” (Lopes, S e Rosso,S, 2009, Livro do professor); aprovado pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); 

 “Ciências: corpo humano” (Fonseca, A, Coleção Horizontes, IBEP, Livro do 

professor – sem data);  
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 “O Corpo Humano” (Barros & Paulino, 2001)  

 “Ciência & Sociedade: a aventura do corpo, a aventura da vida, a aventura 

da tecnologia” (Bertoldi & De Vasconcellos, 2000). 

4.4 Entrevista com o Corpo Docente 

Foi solicitado aos professores do departamento de Imunobiologia que 

participassem individualmente de uma entrevista semi-estruturada elaborada para 

compor o perfil pedagógico e da prática de ensino dos docentes. As perguntas 

formuladas permitiram, então, a coleta de informações sobre o método de ensino e 

as relações professor-aluno e aluno-disciplina. As seguintes perguntas guiaram as 

entrevistas:  

1. Que estratégias e recursos didáticos você usa normalmente para 

ensinar?  

2. Os alunos estão satisfeitos com o seu ensino?  

3. Como você avalia se eles gostam ou não?  

4. Como tem sido a relação dos alunos com a disciplina? E com você?  

 As entrevistas foram gravadas e as respostas dos professores foram 

transcritas para análise. 

4.5 Análise das Respostas  

O método usado na avaliação qualitativa das diferentes respostas dadas 

pelos estudantes foi a análise de conteúdo (BARDIN 1977), através da qual foram 

identificados nos textos as palavras-chave, os sentidos, assim como as diferentes 

categorias de respostas. Quando a análise dos textos foi acompanhada de 

categorização, as diferentes categorias de respostas identificadas também foram 

quantificadas e submetidas à avaliação estatística. 

A avaliação da aquisição de mudança conceitual pelos estudantes foi 

realizada quantificando-se as classes de categorias de resposta identificadas nas 

diferentes turmas, assim como através do pareamento de respostas individuais nos 

pré e pós-testes e pela análise comparativa do vocabulário empregado pelos 

estudantes.  
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4.6 Criação de Plano Pedagógico Piloto 

O plano pedagógico foi elaborado com base na sequência didática proposta 

por Driver (DRIVER 1988) – levantamento, reestruturação, aplicação, revisão e 

comparação das ideias dos alunos sobre determinado conteúdo. Ele foi construído a 

partir dos problemas conceituais apresentados pelos estudantes e identificados na 

primeira etapa do nosso trabalho. Desta forma, ocom o objetivo de estudar de forma 

científica e reflexiva a organização morfo-funcional do sistema imunológico e 

métodos de diagnóstico imunológico. O plano foi implementado nas aulas prático-

demonstrativas da disciplina Imunobiologia 

Foram adotados recursos apropriados à tomada de consciência dos 

problemas conceituais e à mudança conceitual tal como o Mapa Conceitual (NOVAK 

e GOWIN 1996) e ao desempenho de pensamento reflexivo e comunicação, como o 

Portfólio (KATHPALIA e HEAH 2008).  

O uso pedagógico destes recursos e as estratégias didáticas focavam a 

participação ativa dos estudantes (MICHAEL 2006), diálogos interativos em sala de 

aula (MORTIMER e SCOTT 2002) e formação de conceitos através da construção 

do conhecimento em base sócio-cultural (VIGOTSKI 2008b).  

A seqüência didática e as estratégias de ensino com uso dos diferentes 

recursos seguem discriminadas abaixo: 

Primeira Aula 

o Apresentação pessoal do professor,  

o Esclarecimento sobre o objetivo da disciplina  

o Esclarecimento sobre o uso de novos recursos  

o Estratégias de ensino para promover a adesão dos estudantes:  

 Mediação da apresentação de cada estudante em clima descontraído; 

 Identificação e registro, escrito e por diálogo, das expectativas quanto à 

disciplina e de como os estudantes aprendem; 

 Esclarecimento sobre as expectativas que não fazem parte dos objetivos 

da disciplina;  
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 Informações relativas aos fatores envolvidos no aprendizado significativo e 

memória de longa duração; 

 Convite aos estudantes a pactuarem com o programa da disciplina 

Segunda Aula 

o Levantamento, avaliação e reconstrução de concepções prévias dos 

estudantes  

 Uso do mapa conceitual para promover a tomada de consciência, 

organização e integração conceitual. 

 Tema escolhido para desenvolvimento do mapa conceitual de acordo com 

a principal deficiência conceitual dos estudantes 

o Organização morfofuncional do sistema imunológico  

 Passos usados para a construção do Mapa Conceitual pelos estudantes 

o Informação aos estudantes sobre o objetivo do uso de tal recurso  

o Oferecimento de exemplos usando um assunto não relacionado à 

Imunologia através de material bibliográfico  

o A tarefa deveria ser realizada em casa e recolhida na aula seguinte  

 Estratégia didática usada após confecção do mapa conceitual  

o Identificação pelo professor dos problemas conceituais contidos no 

mapa conceitual de cada aluno 

o Análise individual e por comparação em pequenos grupos (2 a 3 

estudantes) dos problemas conceituais 

o Identificação e relato das dúvidas para discussão em grande grupo 

(20 alunos), mediada pelo professor,  

o reformulação dos mapas conceituais por cada estudante 

o construção de um segundo mapa relativo ao tema ao final da 

unidade de ensino, avaliado da mesma forma.  

Terceira aula até a décima sexta 

o Desenvolvimento das aulas prático-demonstrativas  
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 Plano pedagógico das aulas (Apêndice) tiveram como base a seguinte 

estratégia: 

o apresentação de um problema pelo professor 

o formulação de hipóteses, desenvolvimento do método, observação 

e conclusão pelos estudantes, individualmente e após discussão 

em pequenos grupos.  

o Elaboração do portfólio reflexivo sobre o aprendizado 

 Inicialmente foi explicado oralmente pela professora, que o objetivo do 

recurso é promover a reflexão sobre o processo de aprendizado dos 

conteúdos de Imunologia e que a atividade deveria ser realizada a cada 

aula prática e entregue na aula seguinte para posterior feed-back pelo 

professor; 

 Após alguns estudantes denunciarem a dificuldade na realização desta 

atividade reflexiva, foram oferecidos dois recursos para orientá-los: 

1. Roteiro para nortear a reflexão do aprendizado dos conteúdos 

científicos, assim como de habilidades e atitudes, com foco na 

comunicação. 

 Objetivo da aula 

 Conteúdos aprendidos 

 Uso de fontes de estudo complementares 

 Experiências de comunicação vivenciadas 

 Dificuldades experimentadas 

 Soluções possíveis 

 Participação individual:  

 Participação em grupo: 

2. Conjunto de frases que exemplificam maneiras de exercer a 

reflexão (KATHPALIA e HEAH 2008). 

 Eu pensava ___________ mas __________________________ 
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 Eu acreditava que ____________________________________ 

 Eu sempre supus que __________________________________ 

 Eu imaginava que_____________________________________ 

 Minha visão sobre _____________ tem sido ________________ 

 Surprendeu-me descobrir que ___________________________ 

 ______ causou-me curiosidade sobre _______ e que me levou a  

4.6.1 Avaliação de Conhecimentos de Imunologia 

A avaliação de conhecimentos relativos ao conteúdo previsto para as aulas 

prático-demonstrativas foi realizada através de: 

 Duas verificações de aprendizado escritas 

 Mapa conceitual confeccionado  

 Portfólio reflexivo 

As notas de cada recurso usado tiveram o mesmo peso e a média das quatro 

notas foi considerada a nota final da verificação de aprendizado relativa às aulas 

prático-demonstrativas.  

4.6.1.1 Mapa conceitual 

Segundo Novack & Gowin (1984) o mapa conceitual é uma técnica para 

externalizar conceitos e proposições. O mapa conceitual compreende uma 

organização esquemática e hierárquica de conceitos relacionados através de 

proposições lógicas (com até três palavras de ligação entre dois ou mais conceitos). 

O resultado de tal organização representativa de um assunto pode revelar a 

estrutura cognitiva pré-existente de quem o desenvolveu ou mesmo uma nova 

proposição resultante de um processo ativo de estabelecimento de relações entre os 

conceitos, no ato da confeccção do mapa. Podemos exemplificar com um mapa 

simples como - “imunoglobulinas são glicoproteínas” - no qual está representada 

uma proposicão válida entre os conceitos imunoglobulina e glicoproteína. 

Os critérios usados na pontuação do mapa conceitual foram acordados com 

os estudantes. A nota máxima (10) foi atribuída ao mapa completo e compreendia:  
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1. presença dos principais conceitos relacionados à organização 

morfofuncional do sistema imunológico  

2. proposições adequadas entre conceitos relacionados à morfologia e à 

função do sistema imunológico 

3. integração dos conceitos.  

Foram considerados mapas incompletos aqueles onde foi verificada a falta de 

um ou mais itens citados anteriormente. Na tabela 1 encontra-se a discriminação e a 

atribuição de valores de acordo com os critérios apresentados acima para avaliação 

do mapa conceitual. A nota mínima atribuída ao mapa conceitual foi 6,0 e a nota 

máxima para mapas incompletos foi 9,5. 

Tabela 1 - Discriminação de conteúdos e a atribuição de valores para obtenção de 
notas para o mapa conceitual  

Mapa Conceitual 

Pontuação 

Adequado Inadequado ou Incompleto* 

Componentes Morfológicos 2 1,2 a 1,8 

Função 2 1,2 a 1,8 

Relação entre Conceitos 2 1,2 a 1,8 

Integração Sistema Inato-Adaptativo 2 1,2 a 1,8 

Integração Sistema-Órgão-Célula 2 1,2 a 1,8 

* falta de um ou mais órgãos e/ou adequação parcial dos conceitos 

4.6.1.2 Portfólios  

Os portfólios são designados genericamente como um conjunto dos principais 

trabalhos desenvolvidos por alguém num tempo definido. Já os portfólios 

educacionais envolvem, entre outros, o aspecto reflexivo sobre o trabalho ou o 

aprendizado em andamento. Os benefícios do desenvolvimento do portfólio segundo 

Jones (2011) são, de forma resumida, os seguintes: 1- “ajuda os estudantes a 

reestruturar como eles veem eles próprios como aprendizes”; 2- “induz os 

aprendizes adultos a olhar a educação diferentemente – como integrativa e 

progressiva – alcançando além dos limites da sala de aula e continuando através da 

vida e 3- estimula mais a aprendizagem significativa do que a memorística”. 
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Os portfólios foram avaliados quanto à capacidade de reflexão, de 

comunicação escrita e da adequação do conteúdo aprendido. Além disso, foi 

considerada a regularidade de execução dos mesmos.  

4.6.2 Avaliação pelos estudantes do Plano Didático executado 

Os estudantes responderam anonimamente, ao final do semestre letivo, três 

perguntas abertas e uma fechada para identificar o efeito do plano didático na sua 

formação 

1. Suas expectativas em relação à disciplina Imunobiologia foram alcançadas? 

Sim ou Não? Por quê? 

2. Sua Concepção de como se aprende conteúdo científico mudou ou continua a 

mesma? Justifique. 

3. Qual é a sua opinião sobre os recursos didáticos usados na avaliação do 

aprendizado da disciplina Imunologia? 

4. Classifique os itens abaixo de acordo com a escala:  

Péssimo (P), Regular (R), Bom (B) e Ótimo (O) 

(  ) Relação professor-aluno 

(  ) Pontualidade do professor 

(  ) Assiduidade do professor 

(  ) Interesse do aluno 

(  ) Pontualidade do aluno 

(  ) Assiduidade do aluno 

Optamos por usar as três primeiras questões abertas para que os resultados 

constituíssem a expressão do pensamento reflexivo dos próprios estudantes a 

respeito do processo de ensino-aprendizagem experimentado. Como as duas 

primeiras questões também foram alvo de registro escrito e de discussão das 

percepções dos alunos no primeiro dia de aula foram usadas como fonte de 

comparação. 

A quarta questão (fechada) foi usada para identificar os fatores que poderiam 

influenciar a adesão dos estudantes ao novo plano de aulas. 
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4.7 Desenvolvimento Docente 

A docente propositora e realizadora do presente trabalho submeteu este 

mesmo projeto de intervenção educacional para o ensino de Imunologia ao Instituto 

Regional FAIMER Brasil. Este, sediado na Universidade Federal do Ceará, com 

apoio e financiamento da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde (SGTES), do Ministério da Saúde mantém no Brasil o programa de 

Desenvolvimento Docente da Foundation for Advancement of International Medical 

Education and Research (FAIMER®). 

O público-alvo do programa do FAIMER Brasil “é de docentes de cursos de 

graduação na área de saúde que tenham o potencial de melhorar a educação em 

ciências da saúde em suas instituições. São 25 vagas oferecidas anualmente. O 

programa abrange temas de educação, liderança e scholarship, voltados à realidade 

brasileira, com ênfase no desenvolvimento de uma rede de educadores em saúde 

conforme descrito em seu sítio na internet ( http://brasil.faimerfri.org/). 

Como fruto desta capacitação foi possível elaborar um projeto de programa de 

Desenvolvimento Docente e iniciar as estratégias para a institucionalização do 

mesmo. O estabelecimento de uma rede colaborativa foi importante para a 

implementação de três oficinas de capacitação docente como parte das estratégias 

de criação do Programa em nossa universidade.  

4.7.1 Grupo focal 

Entrevistas com grupos focais é uma técnica de coleta de dados cujo objetivo 

principal é estimular os participantes a discutir sobre um assunto de interesse 

comum, apresentando-se como um debate aberto sobre um tema. Os participantes 

são escolhidos a partir de um determinado grupo cujas idéias e opiniões são do 

interesse da pesquisa. Geralmente ocorre com grupos de 6 a 8 participantes, com a 

presença de um moderador que intervém sempre que achar necessário, tentando 

focalizar e aprofundar a discussão. Neste método de entrevista os participantes 

levam em conta os pontos de vista de outros para a formulação de suas respostas 

com comentários sobre as experiências colocadas em discussão (BAUER e 

GASKELL 2002). Em geral as entrevistas em grupo visam complementar a 

entrevista individual e até a observação do participante. 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=382
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=382
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/default.cfm
http://brasil.faimerfri.org/about-faimer/
http://brasil.faimerfri.org/about-faimer/
http://brasil.faimerfri.org/
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A técnica de grupo focal foi usada para a verificação do efeito do encontro de 

desenvolvimento docente sobre a prática de ensino dos participantes. 

Duas perguntas foram usadas na entrevista:  

1- O que significou o Encontro de Desenvolvimento Docente para sua formação 

como professor?  

2- Os recursos didáticos usados durante as oficinas com métodos ativos os 

motivaram a experimentá-los com seus estudantes? Sim, Não e Por que? 

4.8 Estatística  

O SPSS® é um programa de computador de um pacote estatístico para as 

ciências sociais (Statistical Package for the Social Sciences), que foi usado para a 

verificação de significância estatística dos dados obtidos.  

O teste de Qui-quadrado foi empregado para a verificação de relação de 

independência entre turma de origem e aquisição de um determinado padrão de 

resposta ou entre categorias de respostas identificadas através da análise de 

conteúdo.  

O teste de McNemar foi usado para validar os resultados de mudança 

conceitual (ganho ou perda de conceitos) observados através do pareamento dos 

dados dos pré e pós-testes de cada participante.  

A significância estatística do resultado relacionado à efetividade do plano 

pedagógico piloto foi avaliada através de teste binomial. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais


 

5 RESULTADOS 

5.1 Confecção de Gabarito para o questionário de levantamento de 

concepções prévias 

A análise e avaliação das respostas dadas ao questionário pelos estudantes 

foram confrontadas ao nosso gabarito de respostas (Quadro 1), elaborado a partir de 

nosso próprio conhecimento, confrontado com aqueles veiculados nos livros textos 

de Imunologia, originais e traduzidos, adotados ou não no ensino superior. Os 

conceitos encontrados nos livros textos em geral não puderam ser usados na íntegra 

em relação às diferentes palavras visto que não correspondiam a atualidade ou 

eram inadequadamente construídos. 

Quadro 1 - Gabarito de respostas para as questões abertas do questionário de 
levantamento de concepções prévias sobre o sistema imunológico. 

Questões Respostas/Conceitos 

Qual é a função do sistema 
imunológico? 

Proteção do organismo contra agentes 
agressores, mantendo a homeostasia. 

Obs: Optamos por esse conceito por ser o mais 
comum entre autores e docentes.  

Como o sistema imunológico é 
classificado? 

Sistema imunológico inato e adaptativo 

Esquematize a organização dos 
componentes do sistema imunológico 
de um mamífero 

Foram considerados esquemas, desenhos ou 
seqüências que revelassem o modelo de sistema 
imunológico dos estudantes, com base nas 
seguintes informações: órgãos linfóides 
primários e secundários, tecidos linfóides e 
células do sistema inato e adaptativo. 

Conceitue antígeno 
Moléculas que interagem com receptores clonais 
de linfócitos B ou T capaz de induzir a ativação 
dessas células  
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Questões Respostas/Conceitos 

Conceitue anticorpo 

Glicoproteínas, sintetizadas e secretadas por 
linfócitos B, que ao interagir especificamente 
com antígenos podem desencadear processos 
biológicos 

Conceitue vacina 
Produtos derivados de agentes infecciosos 
administrados em hospedeiros para induzir 
imunidade específica  

Conceitue imunidade humoral 
Estado de resistência específica a agentes 
infecciosos mediado por anticorpos 

Conceitue imunidade celular 
Estado de resistência específica a agentes 
infecciosos mediado por células  

Conceitue memória imunológica 

Fenômeno do sistema imunológico caracterizado 
pela rapidez e intensidade da resposta 
imunológica a contatos subsequentes com um 
determinado antígeno 

Conceitue rejeição imunológica 
Destruição de células, tecidos ou órgãos 
enxertados por reações imunológicas 

5.2 Avaliação Diagnóstica das Concepções Prévias  

 O questionário foi aplicado a um total de 140 estudantes, de um universo de 

180, vinculados aos cursos de Medicina (61 alunos), Biomedicina (6 alunos), 

Ciências Biológicas (27 alunos), Farmácia (36 alunos) e Odontologia (10 alunos) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Cada resposta foi avaliada através da 

identificação do conceito central e em seguida classificada em adequada, 

inadequada, errada ou ausente, de acordo com o nosso gabarito (Quadro 2). Uma 

síntese dos resultados quantificados, relativos a cada questão, encontra-se na 

Tabela 2.  
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Tabela 2 - Classificação das respostas dadas a cada questão em adequadas, 
inadequadas, erradas e ausentes e suas respectivas porcentagens. 

Questões Adequadas Inadequadas Erradas Ausentes 

Qual é a função do sistema imunológico? 52,0% 46,6% 1,4% 0 

Como o sistema imunológico é 
classificado? 

12,0% 3,0% 38,5% 46,5% 

Esquematize a organização dos 
componentes do sistema imunológico 

0,7% 22,3% 14,0% 63,0% 

Conceitue antígeno 5,0% 16,4% 77,2% 1,4% 

Conceitue anticorpo 12,9% 55,0% 30,7% 1,4% 

Conceitue vacina 21,4% 60,0% 17,2% 1,4% 

Conceitue imunidade humoral 3,0% 21,4% 28,6% 47,0% 

Conceitue imunidade celular 3,0% 27,1% 27,1% 42,8% 

Conceitue memória imunológica 10,7% 42,8% 40,0% 6,5% 

Conceitue rejeição imunológica 7,8% 21,5% 25,7% 45,0% 

A seguir apresentamos as descrições dos resultados com exemplos de 

respostas efetuadas pelos estudantes, a fim de ressaltar as concepções alternativas 

ou equivocadas. 

Verificamos que a maioria dos estudantes (98,6%) respondeu 

adequadamente (52.0%) ou inadequadamente (46,6%) sobre a função do sistema 

imunológico apresentando conceitos do senso comum, isto é, limitado à defesa 

contra microorganismos. Apenas 1,4% apresentaram respostas erradas e não houve 

resposta em branco para esta questão. Daqueles que usaram na formulação de 

seus conceitos palavras relacionadas de forma adequada (52,0%) atribuíram à 

função do sistema imunológico a proteção contra agentes infecciosos ou 

simplesmente de defesa do organismo. No entanto, um número significativo de 

estudantes (46,6%) expressou essa mesma concepção usando termos inadequados 

como, por exemplo, “corpo estranho” como identificado na seguinte resposta: 

“Sistema imunológico é o responsável por combater os corpos estranhos que 

possam aparecer no organismo”. 



60 

Quanto à classificação do sistema imunológico, apenas 12% dos estudantes 

são capazes de fazer a distinção entre inato e adaptativo ou suas variações como, 

natural e adquirido. Entre os demais, 3% apresentaram respostas incompletas, 

38,5% respostas erradas e 46,5% não responderam. Dentre as respostas 

consideradas inadequadas podemos citar: “Adaptativo e Passivo” e, entre as 

erradas, foi comum a classificação do sistema imunológico como “celular e humoral”, 

conforme apresentado no exemplo: “De acordo com o caminho de ação pode ser 

classificado em humoral e celular”. 

Quando avaliamos a organização dos componentes do sistema imunológico 

identificamos que, dentre os 140 participantes deste trabalho, somente um estudante 

respondeu à questão adequadamente, deixando claro que existem os órgãos 

linfóides primários e secundários, as células linfóides, exemplificando-os e 

explicitando suas funções. Grande parte dos estudantes não respondeu esta 

questão (63%). Entre a variedade de respostas consideradas inadequadas (22,3%), 

a composição do sistema imunológico, formado quase que exclusivamente por 

células, em detrimento dos órgãos, predominou na representação dos estudantes, 

como por exemplo: “Os principais componentes do sistema imunológico são os 

macrófagos e linfócitos”. 

Entre as concepções de organização do sistema imunológico consideradas 

erradas (14%) foi detectada confusão do conceito de sistema com o de resposta 

imunológica e de mecanismo de imunidade, como evidenciado respectivamente 

através das seguintes respostas: 1- “Estão organizados de forma que células de 

reconhecimento do antígeno cheguem primeiro, haja fagocitose e...” 2- 

“Imunoglobulinas realizam a 1ª ação promovendo a identificação dos antígenos que 

então são atacados pelos leucócitos, células de defesa que se dividem em classes”. 

A concepção de antígeno de 77,2% dos estudantes foi considerada errada, 

16,4% inadequadas, apenas 5,0% foram consideradas adequadas e apenas 1,4% 

dos estudantes não responderam a esta questão. 

Como exemplo de resposta considerada errada, inadequada e adequada 

podemos citar, respectivamente, “agente externo capaz de provocar infecção”; 

“qualquer corpo estranho que desencadeie uma resposta imunológica”  e “qualquer 

substância capaz de ativar a resposta imunológica”.  
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Quanto à análise da concepção de anticorpo verificamos que 55,7% das 

respostas foram classificadas como inadequadas 30,7% como erradas, 12,9% como 

adequadas e 1,4% dos estudantes não responderam à questão. A maioria das 

respostas consideradas inadequadas atribui ao anticorpo a função de “destruir” o 

antígeno “moléculas... que tem a função de destruir e neutralizar os antígenos”. 

Verificamos, também, que 16,0% dos estudantes confundem os níveis 

hierárquicos de composição dos seres vivos (moléculas / células). Estes pensam 

que o anticorpo é célula em vez de molécula como evidenciado pela seguinte 

resposta: “célula que se une ao antígeno para impedi-lo de causar danos”. 

Sobre a conceituação de vacina, apenas 21,4% dos estudantes a realizaram 

adequadamente, 17,2% de forma errada e 1,4% não responderam a esta questão. 

As respostas consideradas inadequadas, que corresponderam a 60% restringiram a 

função da vacina à produção de anticorpos. Conforme pode ser observado nas 

respostas a seguir, vacina é comumente confundida com: 1- vacinação; 2- método e 

3- imunidade:  

1-“vacina é a injeção de antígenos “enfraquecidos” para que o organismo 

produza anticorpos”; 

2-“Vacina é o método pelo qual é inserida imunidade ativa, através de 

antígenos atenuados”  

3-“Vacina é uma imunidade ativa, onde se “criam” anticorpos para 

determinada doença”. 

Quase a metade dos estudantes não respondeu às questões sobre imunidade 

celular (42,8%) e imunidade humoral (47%). Apenas 3% dos estudantes 

responderam adequadamente a cada uma destas classificações (humoral e celular). 

Quanto às respostas consideradas inadequadas, apenas 21,4% dos estudantes 

tinham a noção de que os anticorpos são os principais agentes na imunidade 

humoral e 27,1% deles sabem que as células (linfócitos T e/ou macrófagos) estão 

envolvidas na imunidade celular. Entretanto, confundem o conceito de imunidade 

com, por exemplo, resposta imunológica - “conseguir produzir anticorpos contra ele 

rapidamente e eficientemente” ou “resposta produzida pelas células de defesa do 

organismo”. 
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Foram consideradas erradas 28,6% das respostas dadas para imunidade 

humoral e 27,1% das respostas dadas para imunidade celular exemplificadas 

respectivamente com as frases: “Resposta vinda de uma infecção prévia que ficou 

na memória” e “Reconhecimento de antígenos reincidentes”. 

Sobre memória imunológica, 42,8% das respostas foram consideradas 

inadequadas, posto que este fenômeno foi relacionado apenas à imunidade 

humoral. Poucos estudantes (10,7%) conceituaram adequadamente memória 

imunológica. Dentre as respostas erradas (40%) não foi verificada qualquer relação 

com mudança na fisiologia celular muito menos do linfócito T, responsável pela 

imunidade celular. As respostas revelaram que os estudantes acreditam que a 

memória é ou se estabelece: 1- por anticorpos produzidos no primeiro contato com o 

antígeno, como se eles ficassem armazenados no organismo até que encontrem 

novamente com o mesmo antígeno, possibilitando, então, uma ação rápida e 2- por 

guardar a fórmula de responder a antígenos. Podemos exemplificar estas 

concepções respectivamente através das seguintes respostas: 1- “são anticorpos 

produzidos em uma primeira infecção que reconhecem os antígenos em infecções 

posteriores” e 2- “...a memória que guarda a “receita” para produção de anticorpos é 

a imunológica” 

Quanto ao conceito de rejeição imunológica, 45% dos estudantes não 

responderam. Dentre os demais, apenas 7,8% apresentaram conceitos adequados, 

21,5% inadequados e 25,7% conceitos errados que exemplificamos respectivamente 

por: 

1- “Ataque do sistema imune à órgãos ou tecidos reconhecidos pelo sistema como 
estranhos.” 

2- “Produção de anticorpos a algum tecido, o qual fora adicionado, a fim de substituir 
outro danificado.” 

3- “Quando não há resposta imunológica” 

Quando os estudantes foram capazes de associar a rejeição imunológica ao 

transplante de órgãos, porém sem a caracterização do fenômeno como sendo 

conseqüência de uma resposta imunológica específica, o conceito também foi 

considerado inadequado. Por exemplo, “Rejeição do corpo contra algo como um 

órgão transplantado”. 
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5.2.1 Correlação da Prática Docente com Qualidade da Mudança 

Conceitual  

Para o estabelecimento da correlação da prática docente com a qualidade da 

mudança conceitual dos estudantes (do senso comum para o científico) foi aplicado 

o mesmo questionário de levantamento de concepções da primeira etapa do 

trabalho em quatro turmas do curso de Medicina (denominadas Turma 1, 2, 3 e 4). 

No entanto, para efeito desta análise estudamos apenas as respostas dadas à 

primeira pergunta – Qual é a função do sistema Imunológico? - uma vez que, de 

acordo com os dados anteriores, esta foi a única questão que nenhum dos 

participantes deixou de responder, apresentando uma proporção muito pequena de 

erros.  

Os questionários foram aplicados no primeiro e no último dia da disciplina 

Imunobiologia. Os pré-testes respondidos totalizaram 93 (em três turmas) e os pós-

testes 128 (em quatro turmas). Os professores participantes foram denominados 

Professor 1 (P1 - responsável pela Turma 1), Professor 2 e 3 (P2 e P3 - 

responsáveis pela Turma 2) e Professor 4 (P4 - responsável pelas Turmas 3 e 4), 

que não participou das entrevistas.  

A tabela 3 apresenta a distribuição dos alunos e professores por turma além do 

quantitativo de alunos que participou de cada etapa. 

 
Tabela 3- Distribuição de alunos e professores por turma 

Turmas Professores Pré-teste Pós-teste 
Testes 

Pareados 

T1 P1 27 40 25 

T2 P2 e P3 35 20 16 

T3 P4 31 37 29 

T4 P4 NR* 31 NR* 

* Não realizado 

5.2.2 Análise do Perfil e da Prática Docente 

 O Professor 1 tem 25 anos de magistério, atua na pesquisa, também ensina 

em disciplinas pedagógicas e atua na extensão universitária em atividades de 

formação continuada de professores de ciências do ensino básico. Na sua prática 
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em sala de aula vem desenvolvendo método ativo, caracterizado por discurso 

questionador-interativo em grande grupo. Considera as concepções dos estudantes 

para promover a reflexão e raciocínio sobre um assunto. Demonstrou conhecimento 

pedagógico específico para o ensino de ciências identificado através do uso 

apropriado da linguagem característico da área. Quando estimulado a sugerir 

estratégias para sanar problemas conceituais dos estudantes, usa como exemplo a 

seguinte seqüência – “Levantamento das concepções prévias, desconstrução dos 

conceitos equivocados, construção dos conceitos através de discussões, atividades 

concretas (maquetes, jogos, filmes entre outros), estudos dirigidos, aulas prático-

demonstrativas e aulas expositivas”.  

 Os Professores 2 e 3 também têm cerca de 25 anos de magistério são 

pesquisadores e na sua prática em sala de aula usam métodos distintos. A prática 

do Professor 2 tem características de ensino ativo e também identifica-se por 

discurso questionador-interativo, porém centrado no conteúdo. Não é a tônica da 

sua prática, partir das concepções prévias dos estudantes para promover a reflexão 

e raciocínio sobre um assunto, como é o seu objetivo. O material didático é 

desenvolvido especialmente para promover discussão inicial em pequenos grupos e 

posteriormente entre eles. O Professor 3 tem um perfil de aula expositiva tradicional 

dialogada, organizada para apresentação com data-show, centrada no conteúdo. 

Promover a reflexão e o raciocínio sobre um assunto a partir das concepções 

prévias dos estudantes também não é a tônica da sua prática. Desconhecem a 

linguagem e o significado pedagógico de palavras de uso corrente no planejamento 

de aula, como recurso e estratégia didática. A indistinção do que é recurso e 

estratégia é observada na entrevista através de algumas respostas como “ah, são 

duas perguntas diferentes?” ou “Só tou no data-show finalmente...”. O professor 2 da 

Turma 2 – sugere o perfil da própria aula ativa para resolver problemas conceituais 

dos alunos - “estimular discussão e raciocínio crítico através de aulas participativas 

como estudos dirigidos e seminários”. Essa resposta confirma a falta de 

conhecimento pedagógico do professor, que confunde estratégias com objetivo 

educacional e aulas com recursos. Dessa forma, os docentes da Turma 2 não 

demonstraram conhecimento pedagógico específico para o ensino de ciências, 

realizando uma prática pedagógica intuitiva, baseada apenas na experiência de sala 

de aula, sem base teórica. 
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 O docente das Turmas 3 e 4 era envolvido principalmente com a pesquisa em 

outra instituição de ensino, não tinha experiência didática e seu cargo era de 

professor substituto (temporário). Este não respondeu ao questionário nem foi 

entrevistado. Suas aulas eram expositivas com uso de data-show. 

Quanto a avaliação que os estudantes fazem do seu ensino, o Professor 1 

declarou que eles não gostam, pois “não estão habituados a esta forma de 

trabalhar...(P1)”, referência feita às suas aulas em que os estudantes são 

estimulados a perguntar. Essa avaliação se baseou, segundo o professor, na 

quantidade e qualidade da participação que é diretamente proporcional ao resultado 

das provas - “As provas traduzem se o aluno entrou ou não no espírito. Ele precisa 

raciocinar, como ele não entrou no jogo do raciocínio ele não consegue fazê-la.” 

O Professor 2 também considerou que os estudantes não gostam do seu 

ensino, entretanto, usa como avaliação o que houve falar caracterizando-a por - 

“minha aula é um pouco assustadora”- e também pelo resultado das avaliações 

regulares, que segundo suas palavras “geralmente são decepcionantes”. 

Segundo ainda o Professor 2, os estudantes consideram a disciplina difícil 

devido ao “...número excessivo de nomenclatura” e por que vêm com pouca base de 

outras disciplinas.  

A relação professor-aluno preocupa o Professor 1, pois segundo ele “a 

relação não anda porque a gente não conseguiu interagir e não é tão boa tanto com 

a disciplina quanto com a turma” e  “quando a interação não acontece aí é ruim para 

a disciplina e para a turma”. O Professor 2 também revela a importância da 

afetividade no processo de ensino quando reflete sobre sua relação com os 

estudantes “eu estou ficando menos bruxa a relação afetiva com os alunos tem 

ficado mais legal ...faz diferença conseguir fazer uma coisa mais relaxada”. O 

Professor 3 declara que não sabe “...no iníco eu era muito rígida na correção e na 

exposição. Acho que é boa varia muito com a turma - As vezes é 100% a interação 

as vezes é 50%”. A avaliação se baseia “na forma com que interagem comigo” e 

informa que “Não tenho outro meio de avaliação até porque falta tempo por causa do 

conteúdo da aula...”  

Analisando o conjunto de características da prática docente, descrito acima, 

podemos inferir que o ensino do Professor 1 é tipicamente interativo, focado no 
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processo de aprendizado, visando especificamente a desconstrução e reconstrução 

de conceitos a partir da concepção prévia dos estudantes. A prática de ensino dos 

Professores 2 e 3 foi considerada tradicional principalmente por ser focada no 

conteúdo e não considerar a concepção prévia dos estudantes no processo de 

ensino. Podemos dizer então, que a prática adotada pelo Professor 1 tem 

características para promover um aprendizado significativo enquanto a dos 

Professores 2 e 3 para promover o aprendizado mecânico.  

O resumo da análise das entrevistas está discriminado no quadro 2. Neste, 

foram destacadas as informações necessárias para traçar o perfil da prática docente 

e classificar o modelo de método de ensino dos mesmos.  

 



67 

Quadro 2 - Avaliação das características da prática de ensino dos professores das turmas 1 
e 2.  

Características da Prática 
Docente 

Turma 1 Turma 2 

Que estratégias e recursos 
didáticos você usa 
normalmente para ensinar? - 
E3 

Professor 1 Professor 2 Professor 3 

Conhecimento Pedagógico  Sim Não Não 

Método de ensino dialogado 
e interativo – centrado no 
conteúdo 

Não Sim Sim 

Método de ensino dialogado 
e interativo centrado no 
estudante 

Sim Não Não 

Seqüência didática para 
ensino de Ciências – 
Levantamento de 
Concepções Prévias – 
desconstrução- reconstrução 
de conceitos 

Sim Não Não 

Uso de múltiplos recursos 
didáticos 

Pouco Pouco Pouco 

Os alunos estão satisfeitos 
com o seu ensino?  

Não * Não** Não sabe 

Como você avalia se eles 
gostam ou não? Participação nas 

aulas e 

Resultado de 
Verificação escrita 

Conversa de 
corredor e 
Verificação 

escrita 

Verificação 
escrita e 

maneira como 
o aluno 
interage 

(afetividade) 

Como tem sido a relação 
dos alunos com a disciplina? 

*Boa e Ruim 
Interesse depende 
de vinculação com 

a clínica 

Difícil*** 

De interesse 
prévio e 

vinculado à 
clínica 

Como tem sido a relação 
dos alunos com você? 

Boa e Ruim * 
Difícil quanto à 

afetividade 
Boa 

Classificação do Modelo de 
Ensino 

Interativo Tradicional Tradicional 

* “Dependente da capacidade de interação professor-aluno-estratégia – quantidade de 
estudantes participantes das aulas com perguntas e respostas”.  

** “resultado decepcionante na avaliação escrita”. 
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5.2.3 Avaliação qualitativa da concepção dos estudantes sobre a função 

do sistema imunológico  

Nessa avaliação identificamos até quatro categorias de respostas nos pré-

testes (Quadro 3) e as mesmas quatro ou seis nos pós-testes dependendo da turma 

(Quadro 4). Os diferentes tipos de categoria encontrados eram variações da 

seguinte concepção - defesa do organismo contra agentes agressores (sendo esses 

caracterizados pelos estudantes por agentes externos, estranhos, patogênicos ou 

microrganismos). As variações dessa categoria identificadas nos pré-testes foram 

caracterizadas por acréscimo de: 1) elementos do sistema imunológico ou seus 

mecanismos de proteção, 2) homeostasia ou 3) ambos (1 e 2). Nos pós-testes duas 

novas categorias, além das já identificadas no pré-teste, foram encontradas na 

Turma 1. Elas versaram sobre homeostase apenas ou homeostase no contexto de 

regulação e integração com outros sistemas (endócrino e nervoso) ou com o meio 

externo. 

 
Quadro 3 - Categorias de repostas dos pré-testes e seus respectivos exemplos para a 
pergunta – Qual é a função do sistema imunológico?  

Categorias de 
Respostas 

Exemplo - Pré-teste 

1- Defesa Contra 
Agentes Agressores    

“…proteger e defender o organismo contra corpos 
estranhos a ele…” (T1-31)* 

2- Defesa Contra 
Agentes Agressores + 
mecanismos 
imunológicos  

“…proteger o nosso organismo contra antígenos 
que entramos em contato...evita ...contrair doenças. 
Isso se dá pelos anticorpos...” (T2-4) 

3- Defesa Contra 
Agentes Agressores  + 
homeostase 

“…defesa do organismo contra agentes externos 
visando a manutenção da homeostasia” (T2-6) 

4- Defesa Contra 
Agentes Agressores + 
mecanismos 
imunológicos + 
homeostase 

“…proteger o organismo contra ameaças externas, 
através de diversos mecanismos efetuados por 
células especializadas, promovendo o equilíbrio 
orgânico” (T3-53)  

* identificação do estudante  
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Quadro 4 - Categorias de repostas dos pós-testes e seus respectivos exemplos para a 
pergunta – Qual é a função do sistema imunológico?  

Categorias de 
Resposta 

Exemplo - Pós-teste 

1- Defesa Contra 
Agentes Agressores    

 “…defender o organismo contra estruturas não 
pertencentes a ele…”(T1-31) * 

2- Defesa Contra 
Agentes Agressores + 
mecanismos 
imunológicos  

“...combater os patógenos que entram em nosso 
organismo...utiliza-se de diferentes células, moléculas 
e proteínas.” (T2-4) 

3- Defesa Contra 
Agentes Agressores + 
homeostase 

“…manter a homeostasia do corpo combatendo 
agentes externos ou internos…” (T2-5) 

4- Defesa Contra 
Agentes Agressores + 
mecanismos 
imunológicos + 
homeostase 

“…gerar respostas que combatem as infecções, 
através de mecanismos realizados por células 
especializadas de modo a garantir a homeostase” 
(T3-53) 

5- Regulação + 
Resposta a Antígenos 
+ Homeostase 

…“regulação e interação do corpo com o meio 
externo. Ele é responsável pela resposta aos 
antígenos que estão em nosso organismo e procura 
manter a homeostase.” (T1-25) 

6- Homeostase …“manter as condições fisiológicas do organismo 
em homeostase, ou seja, atua de forma a manter o 
equilíbrio de tudo…”(T1-36) 

* identificação do estudante  

 

 Para fins de quantificação, as ideias dos estudantes foram classificadas em 

apenas duas categorias – uma que não expressa a idéia de homeostasia (Sem) e 

outra que expressa a ideia de homeostasia (Com) na caracterização da função do 

sistema imunológico (Quadro 5).  
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Quadro 5 – Classificação das categorias de repostas identificadas nos pré e nos 
pós-testes para a pergunta – Qual é a função do sistema imunológico?  

Categorias de Respostas Classificação 

1- DCAA* 
Sem Homeostasia 

2- DCAA + mecanismos imunológicos 

3- DCAA + homeostasia 

Com Homeostasia 
4- DCAA + mecanismos imunológicos + homeostasia 

5- Regulação + Resposta Ag + Homeostasia   

6- Homeostasia 

* - Defesa Contra Agentes Agressores  

5.2.4 Verificação da Relação entre Turma e Padrão de Resposta dos 

Alunos 

A partir da avaliação quantitativa dos dados verificamos se havia 

independência entre o fato de pertencer a uma turma e ter determinada categoria de 

resposta (Sem ou Com homeostase) para a função do SI. Nos pré-testes houve 

evidência de independência (Teste do Qui-quadrado: 2 = 1,063; g.l. = 2; valor-p = 

0,588), indicando que a concepção prévia dos estudantes das diferentes Turmas (1, 

2 ou 3) é semelhante. Já nos pós-testes houve evidência de associação (Teste do 

Qui-quadrado: 2 = 31,421; g.l. = 3; p < 0,0001) entre pertencer a uma Turma e 

apresentar uma determinada categoria de resposta. A Turma 1 foi a única que 

apresentou uma alta proporção (64,9%) de respostas classificadas na categoria 

Com Homeostase em relação as demais Turmas 2, 3 e 4 (15,0%, 13,5% e 16,1% 

respectivamente), sendo essas três últimas proporções estatisticamente 

equivalentes.   

5.2.5 Identificação de Mudança Conceitual  

Os resultados identificados nas Turmas 1, 2 e 3 foram analisados a partir do 

pareamento dos dados, isto é, cada resposta do pré-teste em relação à do pós-teste 

do mesmo estudante. Na Turma 1 a proporção de estudantes ao final da disciplina 

com a ideia de homeostasia para a função do SI (62,5%) é maior, com significância 

estatística (p<0,05 - teste de McNemar: valor-p = 0,006), do que a proporção de 

alunos com o mesmo conceito (20,8%) no inicio da disciplina. Já na Turma 2 o 
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oposto (perda conceitual) foi verificado com significância estatística (p<0,05, teste de 

McNemar: valor-p = 0,063), visto que a proporção de alunos ao final da disciplina 

com a ideia de homeostasia para a função do SI (18,8%) foi menor do que a 

proporção de alunos com o mesmo conceito (50,0%) no inicio da disciplina. Na 

Turma 3 não houve diferença estatística (p>0,05, teste de McNemar: valor-p = 

0,063) entre as proporções de estudantes que iniciam e finalizam a disciplina em 

relação a ideia de homeostasia, ou seja, 27,6% não difere de 13,8% 

respectivamente, portanto, não  houve mudança conceitual. 

Para identificar se a concepção dos professores contribuiu para o resultado 

acima, analisamos a resposta deles para a mesma pergunta respondida pelos 

estudantes - Qual é a função do sistema imunológico? Identificamos que a 

concepção do docente responsável pela Turma 1 considera a homeostasia como 

parte principal da função do SI, conforme a sua resposta classificada na categoria 6 

(quadro 4) – “manter a homeostasia do organismo quando este interage com o meio 

ambiente”. Comparando com a prevalência das categorias de respostas dos 

estudantes da Turma 1, verificamos que a noção de 64,9% deles acompanhou a do 

professor e 63% (24/39) não apresentaram em suas respostas a clássica concepção 

de defesa. Houve, portanto, no lugar de defesa um predomínio da ideia de 

manutenção da homeostasia entre outras semelhantes como “regular, em conjunto 

com outros sistemas corporais, como o SNC e endócrino a homeostasia”. Chama a 

atenção essa nova concepção dos estudantes que, como o Professor 1, consideram 

a homeostasia como atividade primária do SI. 

O Professor 2 considera que a função do SI é - “Manter a individualidade do 

organismo. Evitar quimerismos e colonização do organismo por agentes agressivos 

à homeostasia”. A concepção para a função do SI do Professor 3 é a de “gerar as 

células que atuam na manutenção da higidez do organismo, as quais - através de 

interações celulares e moleculares especializadas em reconhecer, responder e 

discriminar os antígenos próprios e os antígenos exógenos ao organismo”. Essas 

concepções foram consideradas respectivamente uma variação da idéia de defesa 

do organismo (categoria 2) e de homeostasia acrescida de mecanismos (categoria 

4). Ao compararmos essas idéias dos professores da Turma 2 com a dos 

respectivos estudantes nos pós-testes verificamos que há correspondência apenas 

com a ideia do Professor 2, já que a noção de homeostasia ou de manutenção da 
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saúde, próprias do Professor 3 não foi freqüente entre elas. Verificamos através da 

análise lexical e semântica, que na Turma 2 nenhuma idéia de estudante foi 

expressa de forma semelhante a dos professores. Identificamos, também, como 

características do conhecimento de 70,4% (31/39) dos estudantes ao final da 

disciplina, a prevalência da idéia clássica de defesa.  

A fim de entender a diferença de concepção da função do SI entre os 

estudantes das turmas 1 e 2, ao final da disciplina, convidamos os professores a 

responder a seguinte pergunta: como você ensina a função do sistema imunológico? 

Conforme resposta de ambos os professores da turma 2, “eu ensino ao longo de 

toda a disciplina”, verificamos que eles não executaram nenhuma estratégia 

pedagógica específica para ensinar a função do SI. Diferentemente, o Professor 1 

relatou uma sequência envolvendo analogia entre os sistemas neuro-imuno-

endócrino, que se encontra abaixo.  

Resposta do Professor 1 à pergunta – Como você ensina a função do sistema 

imunológico? 

“Para apresentar esta concepção aos estudantes solicito que respondam 3 perguntas 

Qual a função do sistema nervoso? 

Qual a função do sistema endócrino? 

Qual a função do sistema imunológico? 

Recolho as respostas e redistribuo entre os estudantes da turma 

Levanto as concepções apresentadas na ordem das perguntas escrevendo no 
quadro TUDO (adequado ou não) que foi apresentado pelos estudantes   

Em seguida apresento uma analogia  

Se vem um veículo em alta velocidade e você está no meio da rua o que você 
faz? 

Os alunos na maioria das vezes respondem “corro” 

Pergunto então por que? 

Para sobreviver 

Pergunto o que possibilitou correr 

Ter ouvido, Ter visto são as respostas mais freqüentes 

Pergunto então O que permite correr mais do que o normal?  

Adrenalina é a resposta frequente 

Pergunto então por que o sistema nervoso e endócrino não são conhecidos como 
sistemas de defesa.”  
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Essa mediação pedagógica esclarece a mudança conceitual apresentadas 

pelos seus estudantes, que expressam em suas respostas o conteúdo usado na 

estratégia.  

 Verificamos que os estudantes da Turma 3, mantiveram, em sua maioria 

(83,8% - 31/37), a clássica concepção de defesa sem homeostasia, que também 

predominou na Turma 4 (93,3% - 28/30), cuja concepção prévia não foi avaliada.  

5.3 Avaliação do Plano Pedagógico Piloto 

 O planejamento piloto foi realizado com 76 estudantes em quatro turmas com 

no máximo vinte estudantes cada, durante 2 horas semanais, totalizando 32 horas 

de atividades didáticas exclusivamente prático-demonstrativas.  

A análise dos registros escritos sobre as expectativas dos estudantes em 

relação à disciplina, obtidos no primeiro dia de aula, revelou que 92% delas (56 num 

total de 61) estavam relacionadas à aquisição de conhecimento para formação, 

aprofundamento e aplicação em outras disciplinas ou na prática médica. Entre as 

demais expectativas, quatro estudantes esperavam pesquisar (6,5%) e um (1,5%) 

saber a respeito da influência da emoção no sistema imunológico. 

Quanto à percepção deles sobre a maneira como aprendem variou entre 

escrevendo (30,8%), falando (17,3%), lendo (17,3%), resumindo (13,5%), fazendo 

(5,8%) e repetindo (5,8%) entre outras atividades citadas apenas por um estudante 

cada (1,9%), como: discussão em grupo, vendo, explicando, ouvindo e errando. 

 A análise quali-quantitativa das respostas dadas a cada pergunta do 

questionário ao final da disciplina (por um número mínimo de 60 estudantes) 

encontram-se a seguir. 

Questão 1 - Suas expectativas em relação à disciplina Imunobiologia foram 
alcançadas? Sim ou Não? Por que? 

Na análise das respostas quanto ao alcance das expectativas, houve menção 

tanto às aulas teóricas quanto às prático-demonstrativas, sendo todas consideradas. 

Dos sessenta (60) estudantes respondentes, 63,33% confirmaram o alcance das 

suas expectativas, 26,67% julgaram que elas foram parcialmente atendidas e 

apenas 10% como não atendidas. Nas tabelas 3, 4 e 5 encontram-se os exemplos 

das justificativas dadas a cada uma destas classes de expectativas, que refletiram a 
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percepção positiva ou negativa dos estudantes em relação à disciplina, sendo 

agrupadas em quatro categorias:  

1- Conhecimento Adquirido,  

2- Relacão Teórico-Prática,  

3- Aplicação Médica  

4- Método de Ensino.  

Entre as justificativas apresentadas para as expectativas totalmente 

alcançadas a categoria Conhecimento Adquirido predominou em relação às demais 

com 73% de freqüência. Quanto às justificativas relacionadas às expectativas 

parcialmente atendidas (n=18) ou não atendidas (n=8), o Método de Ensino foi a 

categoria mais mencionada, atingindo 50% da frequência em cada classe de 

justificativa, isto é, apenas nove e quatro estudantes respectivamente. As 

insatisfações dos estudantes abrangeram a pouca possibilidade de execução das 

práticas, a quantidade excessiva de atividades realizadas (principalmente em 

relação ao portfólio), esclarecimentos sobre o método de avaliação e ao interesse 

despertado pela disciplina.  

Tabela 1 - Freqüência e exemplo das categorias de respostas para as justificativas dadas às 
expectativas consideradas alcançadas em relação à disciplina Imunobiologia 

Expectativa Totalmente Alcançada 

Categorias de 
Justificativas 

Freqüência 
(%) 

Exemplo* 

Conhecimento Adquirido 
25/34 

(73,5%) 

12 – “Sim, aprendi novos conceitos e reformulei 
outros que estavam inadequados.” 

Relacão Teórico-Prática 
4/34 

(11,8%) 

50- “Porque eu pude entender grande parte do 
sistema imunológico, e verificar a veracidade 
nas aulas práticas.” 

Aplicação Médica 
2/34 

(5,9%) 

24- “Sim, em muitos momentos a prática 
conseguiu aproximar a teoria da prática 
médica.” 

Método de Ensino-
aprendizagem 

3/34 

(8,8%) 

07 – “Sim, pois achei as atividades 
diversificadas. Além disso o conteúdo foi bem 
explorado.” 

* o número que antecede o exemplo se refere ao número que foi aleatoriamente atribuído a 
cada aluno 1 ao 36 (Turma 1) e 37 ao 61 (Turma 2) 
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Tabela 2 - Expectativas consideradas parcialmente alcançadas em relação à disciplina 
Imunobiologia 

Expectativa Parcialmente Alcançada 

Categorias 
de 

Justificativas 

Freqüência 
% 

Exemplo 

Conhecimento 
Adquirido 

2/18 

(11,1%) 

17- “Sim, porém não totalmente. ...Alguns conteúdos 
não ficaram claros...” 

Relacão 
Teórico-Prática 

3/18 

(16,7%) 

60- “Parcialmente, porque apesar de aprimorarmos 
nosso conhecimento e adquirirmos novas concepções 
quanto à aplicação prática, alguns experimentos não 
ficaram bem amarrados com relação ao que havíamos 
visto na aula teórica...” 

Aplicação 
Médica 

4/18 

(22,2%) 

8- “...E esperava que nas aulas teóricas fossem dados 
conteúdos com maior aplicação clínica... Acho que há 
um enfoque muito grande nos detalhes na teórica...” 

Método de 
Ensino-
aprendizagem 

9/18 

(50%) 

61- “...parcialmente na prática, pois achei que houve 
sobrecarga de tarefas e não houve um bom 
esclarecimento da matéria que seria cobrada na 
prova.” 

55- “De certa forma sim, as práticas foram boas. Porém 
Imunologia para mim parecia que me deixaria mais 
interessada.” 

 
 
Tabela 3 - Freqüência e exemplo das categorias de respostas para as justificativas dadas às 
expectativas consideradas não alcançadas em relação à disciplina Imunobiologia. 

Expectativa Não Alcançada 

Categorias de 
Justificativas 

Freqüência 

% 
Exemplo 

Conhecimento 
Adquirido 

0/8 Nenhum Identificado 

Relação Teórico-
Prática 

1/8 

12,5% 

52- “Não, pois teve certos conceitos que ficaram 
incompletos ao tentar correlacioná-los com a 
parte prática e funcional da matéria.” 

Aplicação Médica 
3/8 

37,5% 

16 - “Não. ... e na teórica seria melhor se tivesse 
mais voltada para a aplicação médica.” 

Método de Ensino-
aprendizagem 

4/8 

(50%) 

16 - “Não. Porque achei que eu fosse fazer as 
práticas...” 

53 – “Não. Não gostei do método de avaliação.” 
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Questão 2 - Sua Concepção de como se aprende conteúdo científico mudou ou 
continua a mesma? Justifique. 

Identificamos a partir da análise da concepção dos estudantes sobre como se 

aprende conteúdo científico, que a grande maioria das respostas referiu-se, 

exclusivamente, às aulas prático-demonstrativas.  

O resultado da análise revelou, inicialmente, que 63,3% dos estudantes (38 

em um total de 60) dentre os que responderam ao questionário, admitiram a 

mudança total de concepção de como se aprende conteúdo científico. Ela foi 

considerada parcial por quatro (6,7%) estudantes e dezoito (30%) acusaram não ter 

mudado. Entretanto, dentre estes últimos, doze não tinham opinião desfavorável ao 

método. Podemos caracterizar estes dados através das seguintes justificativas 

apresentadas pelos estudantes: 1-“Continua o mesmo, pois a forma preconizada já 

era a que adotava.” e 19 - “conhecia o método novo e sempre achei muito mais 

eficaz”. Dentre os seis estudantes restantes verificamos que eles não gostaram da 

ou não entenderam a proposta didática adotada nas aulas prático-demosntrativas, 

como pode ser evidenciado respectivamente por suas justificativas: 53- “Continua a 

mesma, pois acho, por exemplo, que portfólios e mapas conceituais não são boas 

formas de atividades para aprendizagem” e 12- “Continuou, ainda dependo dos 

livros para adquirir novos conteúdos”. Desta forma, após requalificarmos as 

respostas negativas, consideramos que apenas 10% dos estudantes (seis em um 

total de 60) realmente não consideraram qualquer característica do plano didático 

como favorável à mudança de concepção sobre aprendizagem de conteúdo 

científico. Portanto, passamos a computar como 50 (83,3%) o número de estudantes 

que passaram a ter ou já tinham percepção positiva sobre o método de ensino 

usado para a aprendizagem de conteúdo científico. 

Através da análise de conteúdo das justificativas apresentadas pelos 

estudantes, identificamos quatro categorias que expressam, na percepção deles, a 

contribuição das aulas prático-demonstrativas para o aprendendizado de conteúdo 

científico: a Interação Teórico-Prática, o Método Científico, a Reflexão e os Recursos 

Didáticos.  

Na tabela 4 encontram-se os resultados quali-quantitativos da análise das 37 

justificativas (68,5%) consideradas válidas (proporção significativamente maior do 

que a das não válidas pelo teste binomial; valor-p=0,01), entre as 54 respostas 
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dadas pelos participantes, que admitiram mudança parcial ou total de como se 

aprende conteúdo científico. O critério de exclusão das justificativas envolveu falta 

de relação com a pergunta e informação genérica, que impedia a categorização do 

que influenciou a mudança. Exemplo de resposta do estudante 48 – “Mudou, 

Imunobiologia me ajudou a ver esse conteúdo de outra forma”. 

Tabela 4 - Proporção de categorias de justificativas apresentadas pelos estudantes que 
admitiram mudança de percepção quanto à aprendizagem de conteúdo científico  

Mudança de Concepção 

Categorias de 
Justificativas 

Freqüência Exemplo 

Interação Teórico-prática 
6/37 

(16,2 %)* 

3- “Mudou, pois observei que 
depende da prática para ser bem 
entendida e até mesmo provada.” 

Método Científico 
7/37 

(18,9 %)* 

34- “Mudou. As aulas práticas 
reforçam nosso conhecimento de 
método científico.” 

Reflexão 
10/37 

(27,0 %)* 

50- “Sim, pois percebi que para 
aprender tais conteúdos precisamos 
não apenas de experimentos e sim 
de reflexões e discussões em grupo.” 

Recursos e Estratégias 
Didáticos 

14/37 

(37,9 %)* 

5- “Mudou, achei o mapa conceitual 
uma estratégia muito interessante, 
uma vez que permite avaliar 
rapidamente conceitos que 
entendemos de maneira errada.” 

* Todas as categorias de justificativas para a mudança de concepção tem a mesma 

importância (teste do qui-quadrado: 2 = 4,189; g.l.=3; valor-p=0,242).  

Questão 3 – Qual é a sua opinião sobre os recursos didáticos usados na 
avaliação do aprendizado da disciplina Imunologia? 

Ao analisarmos as respostas dadas a esta questão, verificamos que alguns 

estudantes não levaram em consideração em suas respostas os recursos didáticos 

usados (mapa conceitual e portfólio) como meio de avaliação. Este fato foi relevado 

e usamos o critério de exclusão apenas para as respostas sem qualquer relação 

direta à opinião sobre os recursos, estivessem eles relacionados ou não com 

avaliação. Desta forma obtivemos um total de 57 respostas válidas entre as 61 

respondidas. Destas, 31 foram classificadas como opiniões positivas (54,4%), 22 

como parcialmente positivas (38,6%) e apenas quatro como negativas (7%).  

As opiniões positivas sobre os recursos didáticos usados foram manifestadas 

através de adjetivos, como – bons, muito bons e adequados. Outras também 

demonstravam satisfação com o resultado no aprendizado, como verificado na 
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seguinte resposta do estudante 37 -“Adorei os recursos utilizados porque me 

ajudaram muito a refletir sobre os conceitos aprendidos e a tirar minhas dúvidas. Os 

recursos facilitaram muito meu aprendizado.”  

Através da análise das respostas consideradas parcialmente positivas 

verificamos que a insatisfação dos estudantes foi motivada principalmente por dois 

fatores: 1- estratégia de uso do recurso, exemplificada através da seguinte resposta 

do estudante 32 - “Acho que as aulas práticas devem ser avaliadas, porém creio que 

o número de instrumentos utilizados foi exagerado, mesmo sendo sempre coerentes 

com o proposto pela disciplina” e 2- incompreensão do objetivo didático dos 

recursos, como demonstrado na resposta do estudante 60 – “Acho que poderia ser 

melhor, alguns recursos parecem limitados.” 

Quanto às respostas negativas verificamos que os motivos foram 

semelhantes àqueles que causaram a insatisfação parcial, estando relacionados 

quanto ao tipo de recurso, as estratégias de uso ou acrescido da falta de empatia 

com o recurso propriamente dito. Houve, inclusive, quem compartilhou dos três 

motivos, como podemos identificar na resposta do estudante 45 - “Acho muito 

desgastante e desnecessário o excesso de portfólios que tivemos que fazer, pois 

isso não avalia o nosso aprendizado, uma vez que não conseguimos passar para o 

papel tudo o que vimos. Além disso, há coisas que se explicam por si só, sem a 

necessidade de serem escritas, ou ainda procedimentos no preparo dos 

experimentos que não utilizaremos na nossa prática profissional e somos obrigados 

a decorar para escrever no portfólio. Já os mapas conceituais apesar de chatos 

contribuem para fixar os conceitos.” Esta justificativa ilustra bem a falta de 

compreensão do estudante quanto aos objetivos dos recursos e da proposta 

pedagógica do plano de ensino.  

Considerando que as respostas ou justificativas avaliadas como parcialmente 

positivas não representaram desaprovação dos recursos didáticos, mas estavam 

principalmente relacionadas à estratégia com que foram usados nas aulas prático-

demonstrativas resolvemos associá-las àquelas justificativas consideradas positivas. 

Apresentamos na tabela 5 um resumo do efeito positivo e negativo do plano 

pedagógico na concepção dos estudantes quanto ao alcance das suas expectativas 

para a disciplina, à maneira de aprender conteúdo científico e aos recursos didáticos 
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usados. Foi evidenciada, através do teste binomial, diferença estatística altamente 

significativa ao nível de 0,05, entre a proporção de estudantes com percepção 

positiva e negativa quanto aos aspectos anteriormente descritos e alvo de avaliação 

no presente trabalho.  

Tabela 5 - Freqüência de estudantes com percepção positiva ou negativa quanto ao alcance 
das expectativas sobre a disciplina, à maneira de aprender conteúdo científico e aos 
recursos didáticos usados. 

Questões 
Percepções dos Estudantes 

Positivas Negativas 

Alcance das Expectativas (n=60) 90%  10% 

Maneira de Aprender (n=60) 90%  10% 

Recursos Didáticos (n=57) 93%  7% 

 

Quanto ao resultado quantitativo da avaliação dos fatores que poderiam 

influenciar na adesão dos estudantes ao plano didático criado, verificamos que a 

qualificação atribuída pela grande maioria dos 61 estudantes variou, 

predominantemente, entre ótimo e bom para todos os fatores - relação professor 

aluno, pontualidade e assiduidade do professor e dos estudantes, assim como o 

interesse deles pela disciplina. A qualificação da relação professor-aluno como 

regular não ultrapassou 15% e apenas um estudante a julgou péssima. Outros dois 

estudantes consideraram como péssima a pontualidade e a assiduidade deles 

próprios (Gráfico 1).  
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Gráfico 1 - Avaliação quantitativa dos fatores que podem influenciar a adesão dos 
estudantes ao plano pedagógico criado. 
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5.3.1 Avaliação do Rendimento dos Estudantes  

O rendimento inferior à média sete foi verificado em apenas 13,5% dos 75 

estudantes na verificação de aprendizagem, que contemplou duas provas escritas, 

confecção de mapa conceitual e portfólio.  

Os resultados médios alcançados com os mapas conceituais e portfólios são 

significativamente maiores do que com as avaliações escritas dos estudantes 

(p<0.01), e estão representados no gráfico 2. 

 
Gráfico 2 - Resultado das avaliações das aulas prático-demonstrativas representado 
através das médias individuais de cada recurso - verificações, mapa conceitual e portfólio - e 
média final. 
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5.3.2 Exemplos de Mapas Conceituais e Portfólios  

Os mapas conceituais confeccionados pelos estudantes ao final da disciplina 

tem forma, complexidade e número de conceitos e níveis de integração distintos e 

demonstram claramente o avanço ou não na compreensão da fisiologia do sistema 

imunológico pelos estudantes. Eles oferecem um “raio x” da estrutura cognitiva dos 

estudantes em relação à organização do sistema imunológico, cuja análise 

qualitativa será posteriormente aprofundada. 

A análise dos mapas conceituais permitiu a seguinte classificação: 

1. completo e integrado  

2. completo com variação no nível de integração  

3. completo com variação no nível de integração e no número conceitos 

4. incompleto com poucos conceitos e manutenção de problemas 

conceituais (Exemplo - resposta humoral realiza neutralização ou ativa 

sistema complemento)  

Os exemplos dos mapas de acordo com a classificação acima encontram-se 

no apêndice.  

5.3.3 Exemplos de Resumos Reflexivos (Portfólio) 

O texto está apresentado com fontes de cores distintas conforme ocorreu o 

diálogo  escrito entre o estudante e o professor. 

Exemplo 1: Adequado – compreensão do objetivo do recurso com feed-back do 

professor e do estudante 

Aula:  2                                                                                  Data: 04/08/2010 

Objetivo: Discutir os Mapas Conceituais analisando a Organização Morfofuncional 

do Sistema Imunológico. 

Conteúdos aprendidos: Esta aula permitiu que eu correlacionasse alguns 

conceitos sobre a organização do Sistema Imunológico que não estavam bem 

fixados. Um deles foi a interação dos Sistemas Adaptativo e Inato. Essa relação não 

estava clara para mim e a atividade mostrou a ação simultânea dos sistemas no 

combate ao antígeno R: agente imunogênico. 
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Substitua a expressão grifada por outra adequada, considerando que Ag significa 

molécula capaz de interagir com receptores clonais de linfócitos e induzir a ativação. 

Uso de fontes de estudo complementares: Nossa turma já tinha tido uma aula 

teórica de Imunologia antes da confecção do mapa, e isso ajudou um pouco. Após a 

aula, li sobre o assunto no livro sugerido na aula teórica. 

Experiências de comunicação vivenciadas: A discussão entre os colegas 

sobre as diferenças entre os mapas conceituais foi de muita relevância. Cada um 

ressaltou algo diferente, e isso permitiu corrigir alguns equívocos e perceber o que 

ainda precisava ser aprendido. A experiência mudou meu foco nos estudos 

posteriores. A professora também participou ao final da discussão colocando no 

quadro as principais diferenças entre os mapas e induzindo-nos à reflexão sobre os 

erros e equívocos. 

Dificuldades experimentadas: Uma grande dificuldade foi que o 

aprofundamento de alguns mapas ia além do que eu lembrava sobre a matéria. A 

princípio, também foi difícil entender a relação entre as células. É importante 

explicitar! Tanto para mim, para avaliar a adequação, quanto para você tomar 

consciência e rever. R: Os mapas já falavam sobre as células do Sistema Inato, 

como basólifos e eosinífilos, e na época eu não me  lembrava delas ou do que 

faziam. Por isso era difícil correlacionar os dois Sistemas. 

Soluções possíveis: Tirei dúvidas com os colegas, depois a professora 

esclareceu mais algumas e por fim, ao estudar, compreendi as dificuldades da aula. 

Participação individual: Contribuí com meu mapa conceitual e fazendo 

perguntas. 

Participação em grupo: Procurei conversar bastante com os colegas sobre o 

tema e fazer perguntas que interessariam não só a mim, mas ao grupo todo. 

 

Exemplo 2: Inadequado – falta de reflexão sobre o processo do aprendizado do 

conteúdo 

MCB 

Aula: Organização morfofuncional do sistema imunológico.        
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Objetivo: Analisar o que acontece com um antígeno quando ele penetra no 

organismo por via subcutânea. 

Conteúdos aprendidos:  O antígeno ,quando inoculado por via subcutânea,é 

drenado pelos vasos linfáticos e são concentrados nos linfonodos. Isso é importante 

para otimizar a interação entre antígenos,linfócitos,e APCs,contribuindo para uma 

resposta imunológica mais eficaz. Observar isso só foi possível porque o antígeno 

inoculado tinha cor, e ao abrirmos o camundongo pudemos visualizar os vasos 

linfáticos e linfonodos corados próximos da região em que o antígeno foi inoculado.  

Uso de fontes de estudo complementares: Abbinhas 

Experiências de comunicação vivenciadas:  Elaboramos hipóteses antes de realizar 

a experiência de como conseguiríamos visualizar o sistema linfático. 

Dificuldades experimentadas: ver o camundongo morrendo. 

Soluções possíveis: Conversar com a professora que esclareceu a necessidade de 

certos sacrifícios em prol da ciência. 

Participação individual: Desenhei o camundongo do jeito que eu supus que 

observaria após a inoculação do antígeno. 

Participação em grupo: Elaboramos hipóteses sobre como tornar visível o caminho 

percorrido pelo antígeno no sistema linfático. 

Exemplo 3: Inadequado – falta de reflexão sobre o processo do aprendizado do 

conteúdo e presença de avaliação da aula 

Portfólio de Imunobiologia 

D C S                                                                          11016006 

Aula 9: Tipo sanguíneo                                               07/10/2010 

     A nona aula prática de imunobiologia teve o objetivo de nos mostrar e 

possibilitar aprender sobre o teste de determinação de tipo sanguíneo 

(ABO+). Em minha opinião, foi a melhor aula da disciplina durante o período, 

devido à proximidade muito maior com o dia-a-dia. 

      Entre os conteúdos aprendidos estão os cuidados no procedimento de 

coleta e exame do sangue, os conceitos de aglutinação e precipitação, e 
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aprimoramos o conhecimento sobre eritroblastose fetal, sistema ABO+ e 

transfusão sanguínea. Para isso, não apenas a aula foi importante como o 

uso de fontes de estudo complementares para buscar respostas para dúvidas 

levantadas durante a aula e durante o próprio estudo: entre elas estão livro do 

imunologia (Abbas), internet e conversa com outros professores. 

       Houve satisfatória participação do grupo e também individual, com 

perguntas pertinentes, fornecimento do sangue para a experiência, avaliação 

da aula e dialogando sobre o conteúdo com a professora. 

 C: Que perguntas e como foram respondidas? 

       Para mim foi interessante descobrir, na prática, como ocorre o fenômeno 

da aglutinação. Eu o imaginava de outra forma, mas agora tenho a idéia real 

do que acontece. Além disso, foi importante também observar e aprender 

como ocorre a análise do tipo sanguíneo, algo que até ali era puramente 

teórico para mim. 

C: Como você imaginava, o que mudou? 

       Por fim, considero, mais uma vez, que a aula foi a melhor do período na 

matéria e contribuiu muito para formar novos conteúdos e consolidar e 

aprimorar outros já aprendidos.  

C: Quais são esses novos conteúdos? 

Exemplo 4: Inadequado – falta de compreensão do objetivo do recurso e do assunto 

Nome: C D S P B 

Turma: 110 AA 

Portfólio - Avaliação Reflexiva de Aprendizado 

 Aula: Imunocitoaderência. 

 Objetivo: Observar se os anticorpos circulantes no sangue do camundongo 

têm especificidade. 

 Conteúdos aprendidos: Foi visto que os anticorpos são específicos e que há 

resposta quando o sangue é colocado em contato com hemácias de outros 

animais? 
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 Uso de fontes de estudo complementares: Imunologia Básica - Abbas, A. 

K., e Lichtman, A. H. 

 Experiência de comunicação vivenciadas: Discussão a respeito das formas 

e características das hemácias, como as proteínas que apresentam na 

membrana. ? Pouco elucidativo para mim. 

 Dificuldades experimentadas: Identificar, ao microscópio, as hemácias. 

 Soluções possíveis: ---  

 Participação individual: Análise das hemácias ao microscópio. 

 Participação em grupo: --- 

5.4 Resultado do Desenvolvimento Docente 

5.4.1 Experiência pedagógica 

As principais habilidades desenvolvidas e empregadas na realização do 

presente trabalho foram, o trabalho em grupo, a mediação de conflitos e o uso de 

novas ferramentas de organização de idéias e planejamento como o mapa 

conceitual, plano de Grove e Planilha de Gantt. Outro recurso aplicado, a “conversa 

de elevador”, que em encontro casual com o reitor também contribuiu para a sua 

sensibilização sobre a relação entre formação docente e qualidade da formação 

profissional dos egressos graduados, que redundou em convite para participar de 

estruturação de simpósio sobre o assunto na UFF. Deste convite, declinamos para 

focar em outra estratégia para chegar ao mesmo objetivo, que se encontra descrita 

no item seguinte. 

As competências alcançadas estão refletidas no planejamento pedagógico 

criado para as aulas prático-demonstrativas de Imunologia, na sua execução e 

avaliação descritas anteriormente, assim como no planejamento para a criação do 

Programa de Desenvolvimento Docente e Assessoria às Coordenações de Curso 

(PRODDAC) descrito abaixo. 

5.4.2 Planejamento estratégico para a criação de Programa de 

Desenvolvimento Docente e Assessoria Pedagógica 

No segundo encontro do programa FAIMER Brasil, em fevereiro de 2009, 

foram estruturados através de plano estratégico de Grove (Anexo – 9.3) os passos 
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necessários à criação e institucionalização de um programa de desenvolvimento 

docente na UFF. O uso desta ferramenta foi aprendido durante a capacitação e a 

sua confecção contou com a organização das ideias para identificar cada 

componente essencial para o sucesso do projeto. Assim foram definidos:  

1- os recursos materiais, humanos e de infra-estrutura;  

2- os possíveis obstáculos a serem enfrentados e  

3- as soluções possíveis para os mesmos.  

As seguintes etapas do plano de Grove foram realizadas:  

1. Obtenção de Apoio Institucional - apresentação do pré-projeto  

Estruturação de apresentação do pré-projeto em power point para assessores do 

reitor contendo dados relativos à importância do desenvolvimento docente. 

Na ocasião, para complementarmos a apresentação do projeto para as demais 

autoridades administrativas, recorremos ao List serv para obter dados sobre os 

programas pedagógicos existentes, a fim de impactar a proposta. Identificamos, 

entre os participantes do FAIMER (docentes da área da saúde), 20 instituições com 

algum tipo de órgão institucionalizado para atender às necessidades de docência ou 

graduação 

2. Avaliação do resultado da apresentação do pré-projeto  

Quanto ao interesse e apoio ao projeto pela administração superior, foi 

excelente, porém com a ressalva de fazer um plano piloto apenas com um 

departamento. Este era realmente o objetivo do projeto inicial antes do 

desenvolvimento docente junto ao FAIMER, mas que foi ampliado e assim 

executado. Foi liberada verba para realização do próximo passo estratégico abaixo. 

3. Sensibilização e envolvimento do público alvo no projeto 

Foi realizado um Encontro de Desenvolvimento Docente (EDD) para 30 

convidados entre docentes, chefes e diretor do Instituo de Biologia, coordenadores 

de curso e docentes do grupo de estudo em ensino de ciências (docentes da 

faculdade de educação) com oficinas sobre os seguintes temas – planejamento 

estratégico, avaliação e método ativo de ensino.  

O EDD foi planejado e coordenado pela autora do presente trabalho, com o 

apoio do Espaço UFF de Ciências e da PROPPi. As oficinas realizadas em três dias, 
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de três meses consecutivos (Setembro/Outubro/Novembro de 2009), totalizaram 72 

horas. Estas foram eximiamente desenvolvidas (segundo avaliação dos 

participantes) por três colegas da turma 2008 do Programa FAIMER-Brasil.  

O local de realização fora da universidade, contou com ambiente agradável e 

com infra-estrutura adequada às oito horas diárias que os participantes (20 em 

média) desenvolveram as atividades em pequenos e em grande grupo (Figuras 2 A 

e B respectivamente). 
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Figura 2- Realização de uma atividade em pequeno (A) e grande grupo (B) durante o 
Encontro de Desenvolvimento Docente. 

  (A)  

 

  (B)  

 

O primeiro tema das oficinas, planejamento estratégico, visava extrair uma 

visão geral dos participantes sobre as necessidades para um bom trabalho docente 

(Figura 3). Através da discussão dos problemas enfrentados por eles no ambiente 

de trabalho, foram identificadas as causas e as ações necessárias para mudança, 

que estão sintetizados no quadro 6 e apresentados na forma completa no apêndice 

(item 9.4). Os demais temas tocaram diretamente a atividade do professor em sala 

de aula e também eram essenciais para o sucesso da sua prática. 
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Figura 3 - Exemplo de resultado de discussão em grupo relacionada à estruturação de um 
planejamento estratégico.  

 

 

Quadro 6 - Resumo das necessidades e respectivas ações identificadas como necessárias 
à melhoria do trabalho docente. 

Necessidades Identificadas Ações Necessárias 

Relacionadas à Profissionalização 
Docente, ao Currículo e a Administração 
Superior  

Relacionadas à Sensibilização e 
Mobilização dos pares e Administração 
Superior 

Formação permanente dos docentes 
Criação de Núcleo de desenvolvimento 
docente 

Integração básico-profissional para dar 
significado ao aprendizado 

Grupo de Estudo 

Integração Ensino-Pesquisa-Extensão na 
formação profissional 

Fórum de Sensibilização e conscientização 

Integração disciplinar 
Fórum  de Sensibilização e 
conscientização 

Apoio às Coordenações e Professores - 
alunos problema  

Comitê de Apoio às Coordenações e 
Professores 

 

Em novembro de 2010, durante as comemorações do jubileu de ouro da UFF, 

planejamos e executamos nova oficina, intitulada “Profissionalização Docente e o 

Ensino de Ciências”, quando foi reforçada pelos participantes a necessidade de 

criação de Programa de Desenvolvimento Docente e Assessoria Pedagógica. Desta 



90 

forma foi consolidada a sensibilização e engajamento dos coordenadores de curso e 

demais docentes. 

Os resultados deste encontro foram apresentados em julho de 2010 na Expo-

SGTES – Trabalho e Educação na Saúde sob o seguinte titulo  – “Ação Estratégica 

para Criação de Programa Institucional de Desenvolvimento Docente” e na 

Conferência da International Association for Medical Education – AMEE 2011 em 

Viena. 

4. Reunião com coordenadores e pró-reitor de graduação  

Uma reunião de sensibilização dos pró-reitores de graduação e pesquisa para 

a criação e institucionalização de Programa de Desenvolvimento Docente e 

Assessoria Pedagógica às Coordenações de curso (PRODDAC) foi agendada. A 

apresentação do plano de Grove acrescido dos resultados do EDD, acordada 

pelos participantes, foi usada na reivindicação da institucionalização. Nesta 

reunião com o assessor do pró-reitor e atual pró-reitor professor Renato Crespo, 

foi pactuada a criação do programa piloto para atender inicialmente 8 

coordenações de curso da área de ciências da vida.  

5. Identificação de parceiros e formação de equipes de trabalho 

Para identificar os parceiros potenciais na universidade, além daqueles que 

participaram das oficinas do EDD, elaboramos um questionário eletrônico 

(através do programa Survey monkey), que será encaminhado a todos os 

endereços eletrônicos de docentes e técnicos de nível superior da UFF. O 

questionário encontra-se no apêndice. 

6. Planejamento de oficinas de capacitação das equipes do PRODDAC 

A institucionalização do PRODDAC na UFF será efetivada após a última 

etapa acima, com a constituição das equipes, local de trabalho, elaboração de 

estatuto e portaria.  

5.5 Resultado do Grupo Focal 

Após um período letivo, os participantes do EDD foram convidados a participar 

de reunião para a realização de avaliação através do grupo focal.  
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Como houve dificuldade em reunir os docentes de cinco unidades de ensino 

diferentes, num mesmo dia e horário, a atividade foi realizada com oito dos dez 

professores do departamento de Imunobiologia que participaram do EDD. 

Entretanto, a opinião de duas professoras, que participaram como organizadoras do 

envento e do grupo focal não foram contabilizadas. As respostas a cada pergunta 

foram analisadas e a idéia central extraída do texto transcrito. O conjunto das idéias, 

que traduz a percepção dos professores sobre o encontro está relacionada abaixo 

das questões.  

Pergunta 1- O que significou o encontro de Desenvolvimento Docente para a sua 

formação como professor?  

1. Conhecimento de novas técnicas e aumento da sensibilização para questões 

sobre o ensino 

2. Aumento da Preocupação com o aprendizado do aluno 

3. Oportunidade de conhecer novas abordagens no ensino e reflexão sobre a 

prática 

4. Importância de um trabalho conjunto e não isolado de um professor 

5. Conhecimento de novas técnicas e que é possível fazer atividades diferentes 

com pouco recurso financeiro 

6. Despertar para a importância da didática na sala de aula 

Pergunta 2- Os recursos didáticos usados durante as oficinas com metodologias 

ativas os motivaram a experimentá-los com seus estudantes? Sim, Não e Por que? 

Os professores, com exceção de um, relataram suas experiências em aplicar 

o conhecimento adquirido nas oficinas, cujo resultado está parcialmente 

exemplificado através de respostas de professores do Departamento de 

Imunobiologia, que refletem a opinião da maioria dos participantes das atividades 

realizadas: 

Exemplos de respostas de três professores do Departamento de 

Imunobiologia: 

1. “...aconteceu na aula de tópicos uma coisa legal. Geralmente eles dizem o que 
querem e preparo alguns temas ou convido alguém, mas eu estava preocupado com 
essa coisa de aprender o que que é aprender eu fiz diferente e aí pedi para eles 
tragam uma experiência de vocês com aprendizado. Escrevam. Fizemos uma roda e 
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cada um ia contando íamos pontuando se tinha emoção ou não... Eles falaram que foi 
a melhor aula.” 

2. “A atividade do Planeta foi a melhor. Eu gostei muito porque ela foi provocativa. 
Fez a gente se sentir exatamente aluna. Eu não sei isso eu não sei por onde começar 
isso... 

[...] Comigo a atividade mexeu tanto que na semana seguinte fiz uma atividade 
baseada em problema com a medicina usando um artigo sobre vacina...” 

3. “...bastante interessante os novos recursos apresentados tentei levar aos 
estudantes mas eu nem sei se sei.Tentei tornar a disciplina mais interessante para 
eles...” 



 

6 DISCUSSÃO 

Com o atendimento ao primeiro objetivo deste trabalho diagnosticamos a 

qualidade do aprendizado de conteúdo, relativo à Imunologia, obtido durante a 

formação básica dos universitários.  

A partir da análise das respostas dos estudantes dos diferentes cursos de 

graduação às questões do nosso questionário, constatamos que alguns conceitos 

são mais familiares para eles (antígeno, anticorpo, vacina e memória imunológica) 

do que outros (organização e classificação do sistema imunológico, rejeição 

imunológica). Esse resultado reflete os conteúdos presentes nos livros analisados, 

usados no ensino básico, visto que nestes o sistema imunológico é pouco 

considerado e a sua fisiologia está, equivocadamente, centrada na atividade dos 

anticorpos.  

Os dados acima sugerem a forte influência das pesquisas realizadas entre 

as décadas de 20 e 50, do século passado, quanto ao estabelecimento da estrutura 

dos anticorpos e os fenômenos decorrentes de suas interações com moléculas de 

natureza diversa. Este período dominado pela abordagem química da Imunologia 

gerou os conhecimentos que foram amplamente empregados, e ainda são, no 

imunodiagnóstico, soroterapia e vacinação a favor da saúde pública (GALLANGER, 

GILDER et al. 1995). 

A visão de sistema imunológico centrada apenas nos anticorpos, mostra-se 

definitivamente equivocada, a partir do descobrimento dos linfócitos como célula 

central da resposta imunológica adaptativa (GALLANGER, GILDER et al. 1995). 

Inicia-se então a era da Imunologia moderna pautada pela formulação de perguntas 

de caráter mais biológico, cujas respostas promoveram uma verdadeira revolução 

paradigmática. Os novos métodos e as inúmeras pesquisas realizadas 
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determinaram as bases fisiológicas do sistema imunológico. Isto quer dizer que 

avanço científico se faz, entre outras coisas, com pensamento baseado nas 

evidências e teorias (inclusive de outras áreas), novas tecnologias, e muito trabalho. 

É importante que o ensino de Imunologia seja pautado por abordagem crítica e 

reflexiva sobre o contexto histórico em que as principais descobertas aconteceram. 

Isso contribuiria para o aprendizado significativo, considerando a compreensão dos 

estudantes sobre a evolução dos conceitos científicos com vistas a conscientização 

para a reformulação conceitual. 

Apesar de todo o conhecimento gerado nas últimas décadas do século XX, a 

base microbiológica da origem da Imunologia é o senso comum e predomina na 

concepção dos estudantes participantes desse trabalho. Para a maioria deles o 

papel central da resposta imunológica é a defesa contra microorganismos, sem 

haver qualquer consideração por sua participação na homeostasia. 

A partir da primeira metade do século XX, com o advento das teorias sobre a 

complexidade na matemática (VIENNOT 1979) e em seguida na fisiologia dos seres 

vivos, surgem novas teorias para a atividade do sistema imunológico (ABRAHAM 

2002). Dentre estas está a noção de que o sistema imunológico, em associação com 

o nervoso e o endócrino, participa na manutenção da homeostasia do organismo. 

Surge a idéia de um sistema neuro-imuno-endócrino com a constatação do fato de 

que há o compartilhamento de moléculas e células entre eles (COUTINHO 2003; 

OTTAVIANI 2011). Quanto maior o número de interações e redundâncias nos 

sistemas, maior sua complexidade. Se por um lado a complexidade dos sistemas 

biológicos são facilitadores da manutenção da homeostasia, por outro os tornam 

mais difíceis de serem estudados, principalmente quando o ensino de ciências é 

praticado de forma linear, sem consideração pelos princípios necessários ao 

aprendizado significativo de conteúdo científico. 

Construímos um mapa conceitual das concepções prévias dos estudantes 

participantes deste trabalho, para mais facilmente identificar: a parcialidade dos 

conhecimentos (falta de células e órgãos), os principais problemas conceituais 

(antígeno, anticorpo, sistema-resposta-imunidade e memória imunológica), além do 

tipo de aprendizagem (mecânica) dos conceitos avaliados e discutidos. As 

proposições equivocadas estão representadas pelas relações entre as palavras em 

negrito dentro e fora das caixas no respectivo mapa (Figura 4). 



95 

 
Figura 4 - Mapa conceitual sobre a organização morfofuncional do SI representativo da 
estrutura cognitiva dos estudantes antes de cursarem a disciplina Imunologia. 

 

 

A aprendizagem mecânica pode ser identificada através do conceito de 

memória imunológica e suas relações com vacina e anticorpo. Na concepção dos 

estudantes a memória imunológica é considerada de responsabilidade dos 

anticorpos gerados no organismo a partir da vacina. Entretanto, se o tempo de vida 

média dos anticorpos não ultrapassa dias, após a resposta à vacina, como poderiam 

prevenir uma doença infecto-contagiosa muitos anos depois? A constatação da 

aprendizagem mecânica foi feita quando verificamos que nenhum estudante 

estabelece qualquer relação entre memória imunológica e mudança na fisiologia 

celular, seja de linfócitos B ou T. 

A falta de iniciação dos estudantes na formação de conceitos científicos pode 

ser revelada através do conceito de anticorpo que quando não é tautológico 

(“anticorpo é algo que reage com antígeno, que estimula a sua produção”), ele é 

teleológico (“produzido para destruir o antígeno diretamente”). Segundo 

investigações realizadas por Vigostski (2008) “um conceito se forma mediante uma 

operação intelectual em que todas as funções mentais elementares participam de 

uma combinação específica”. Portanto, é fundamental que os professores estimulem 

o desenvolvimento intelectual dos estudantes com atividades reflexivas para que 
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possam conscientemente identificar os pseudoconceitos (formados pelos 

significados atribuídos por outrem) e construir conceitos verdadeiros. 

Na nossa opinião, conceitos subsunçores formados inadequadamente podem 

prejudicar a compreensão de novos conhecimentos relacionados. Por exemplo, se 

para o senso comum dos estudantes, antígeno é considerado algo externo ao 

organismo (invasor ou corpo estranho) e que interage com anticorpo, isto pode 

dificultar a compreensão de que o sistema imunológico possa produzir anticorpos 

específicos para proteínas do seu próprio organismo, incluindo os próprios 

anticorpos. 

A qualificação de antígenos como enfraquecidos ou fragilizados usados no 

conceito de vacina demonstra a associação restrita do conceito de antígeno com 

microorganismos. A expressão da base microbiológica da Imunologia se manifesta 

mais uma vez. Segundo avaliação da abordagem de vacina e vacinação em livros 

texto brasileiros foi verificado algum tipo de erro em mais da metade dos 33 livros 

analisados (SUCCI, 2005). 

Podemos citar alguns fatos recentes sobre vacinação que ilustram bem as 

conseqüências do desconhecimento do seu significado científico pela população. No 

Brasil, em 2008, indivíduos se submeteram a revacinação indevida para febre 

amarela, enquanto em 2010 membros de grupos de risco deixaram de se vacinar 

para o vírus H1N1 como relatados em jornais de grande circulação da época. Eis o 

paradoxo: os primeiros queriam garantir a saúde a qualquer custo enquanto os 

últimos acreditavam que adoeceriam se tomassem a vacina. Tratamento alarmista e 

irresponsável pelos meios de comunicação e autoridades pode induzir os indivíduos, 

vítimas do desconhecimento e incapazes de pensar criticamente, a escolhas 

equivocadas. 

Outro resultado que denuncia a distância entre o ensino de Imunologia e o 

cotidiano dos problemas de saúde da população foi a baixa freqüência de conceitos 

científicos adequados relativos à rejeição imunológica e desta com transplante de 

órgãos. Este é um assunto cuja integração dos conceitos da imunologia com os da 

genética são fundamentais, por exemplo, para a compreensão pela população da 

necessidade de compor um imenso banco de doadores. A conseqüência é a baixa 

adesão às campanhas de doação de órgãos. Para tal, seria importante que além da 
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institucionalização da interdisciplinaridade e da pesquisa no ensino de ciências, os 

docentes se apropriassem de métodos de ensino, que ativamente promovessem e 

evocassem a reflexão, o questionamento e a curiosidade dos estudantes. 

Identificamos vários conceitos inadequados nos livros do ensino básico que 

analisamos. Este fato gera a hipótese de que a escola básica através de seus livros 

com conteúdos desatualizados reforça as concepções inadequadas ao invés de 

promover as necessárias mudanças conceituais, isto é, do senso comum para o 

científico. Obviamente isso está contribuindo para que os egressos do Ensino Básico 

continuem com concepções inadequadas sobre o sistema imunológico. Esta é uma 

constatação preocupante considerando que o Ensino Médio é terminal para a 

grande maioria da nossa população. E quanto àqueles que seguem para o ensino 

superior, estão reconstruindo seus conceitos adequadamente? Ou seja, o ensino 

superior está contribuindo para a quebra ou manutenção do círculo vicioso ao 

formarem os bacharéis e professores? 

A reposta para a pergunta acima pode ser negativa se no ensino predominar 

o foco no conteúdo em detrimento de formação científica crítica e reflexiva. Pois, ao 

consultarmos livros texto, frequentemente adotados na universidade, verificamos 

que alguns conceitos também não são pertinentes. Por exemplo, alguns autores se 

referem ao antígeno como “corpo estranho” (ABBAS, LICHTMAN et al. 2005) ou 

restringem a definição de antígeno a uma molécula que se liga especificamente ao 

anticorpo (JANEWAY, 2005) ignorando sua interação com receptores de linfócitos T 

e B levando a ativação (positiva ou negativa) dessas células (KLEIN,1990). Isso é 

preocupante, visto que, os dois primeiros livros, usados no ensino superior, estariam 

servindo como fonte de reforço do senso comum ou de conceitos ultrapassados e 

equivocados. 

Outro agravante na formação de professores é que não era comum o ensino 

de Imunologia nos currículos dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas de 

universidades públicas brasileiras, antes da última reforma do ensino superior, 

desencadeada pela lei de diretrizes e bases da educação nacional (BRASIL, 1996). 

E mesmo quando a matéria Imunologia fazia parte do currículo do Curso, seja na 

condição de obrigatória ou optativa / eletiva, o conteúdo estava atrelado à 

microbiologia em uma única disciplina. Deste modo, é razoável inferir que, os 

professores de biologia privados dos conhecimentos de Imunologia em sua 
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formação estarão despreparados para o ensino da mesma, assim como para avaliar 

conteúdos ou produzí-los para os livros texto. Portanto, a aprendizagem permanente 

deveria fazer parte de todos os níveis de ensino no sistema público de educação.  

Até o momento não identificamos nenhum trabalho relativo às concepções 

alternativas de estudantes relacionadas à Imunologia, a despeito do grande número 

envolvendo outras áreas da biologia como a genética e a biologia celular e molecular 

(FLORES, 2003). Em um estudo sobre variações no entendimento de conceitos 

relacionados à genética, também foram identificados problemas conceituas entre 

alunos brasileiros de seis cursos de graduação (INFANTE-MALACHIAS, PADILHA 

et al. 2010). 

Consideramos que os resultados apresentados são de extrema importância, 

visto que, no ensino superior é comum os docentes acreditarem que os conceitos 

avaliados no presente trabalho já foram aprendidos adequadamente pelos 

estudantes na sua formação básica. Entretanto, a baixa freqüência de conceitos 

adequados expressados pelos participantes indica o contrário. 

Assim, o resultado no aprendizado pode não ser o esperado se o professor de 

Imunologia no ensino superior não observar em sua prática as concepções prévias 

dos estudantes e o uso estratégico de materiais de aprendizagem potencialmente 

significativos. É possível que haja prejuízo para o aprendizado significativo de novos 

conhecimentos se o professor não considerar que aprendemos baseado no que já 

conhecemos (AUSUBEL 2003a), e que as idéias alternativas a um conceito são 

muito estáveis e resistentes à mudança (MARIN, GÓMEZ et al. 1997). 

Ao considerarmos, simplesmente, que o conceito representa a compreensão 

que temos sobre uma palavra, podemos dizer, através dos conceitos analisados, 

que os participantes desse trabalho manifestam um conhecimento equivocado sobre 

o sistema imunológico. Além disso, foi verificado que, de um modo geral, os 

participantes não tem noção do significado de conceito. Suas concepções, se lidas 

isoladamente, impedem a identificação das palavras as quais se referem, tal é a 

imprecisão, ausência de características e propriedades fundamentais, que 

permitiriam distinguí-las de uma centena de outras palavras - por exemplo, 

apresentar agente externo como conceito de antígeno. 
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O conjunto dos resultados revela a falta de domínio da linguagem e da 

linguagem imunológica atual entre os universitários participantes desse trabalho. 

Segundo Moreira  “aprender uma ciência é aprender uma nova linguagem” e isso 

inclui as palavras com seus significados, que por sua vez é imprescindível na 

aprendizagem significativa do conteúdo. A linguagem científica deverá ser atualizada 

e ter o mesmo significado para ambas as partes (estudante e professor) para que o 

diálogo e consequentemente o aprendizado sejam efetivos (MOREIRA 2003). 

Esse conjunto de fatos indica que o aprendizado de conteúdos relacionados à 

Imunologia necessários para que cada cidadão possa interagir socialmente no 

contexto da sua saúde e da saúde pública, está aquém das expectativas no Ensino 

Básico. 

 Através da avaliação da influência da prática pedagógica no aprendizado dos 

estudantes identificamos que a concepção prévia dos estudantes das três Turmas 

avaliadas não é diferente quando ingressam na disciplina Imunobiologia. Entretanto, 

os professores podem influenciá-la gerando mudanças conceituais qualitativamente 

diferentes, dependendo da prática pedagógica empregada. Verificamos que a 

prática do Professor 1 foi eficiente em promover, para a função do sistema 

imunológico e entre a maioria dos seus estudantes, a substituição da idéia clássica 

de defesa do organismo contra agentes agressores por manutenção da 

homeostasia. Já nas demais turmas, predominou a permanência da concepção de 

senso comum (defesa) acrescida de novos conhecimentos adquiridos ao longo da 

disciplina como – conceito de antígeno, participação dos componentes do SI e seus 

mecanismos imunológicos de proteção (ver destaques nos itens dos quadros 2 e 3).  

Se considerarmos as características da prática dos docentes das diferentes turmas, 

podemos dizer que o Professor 1 teve sucesso em sua interação dialógica com os 

estudantes pois propiciou o desenvolvimento de princípios postulados por Moreira, 

para o alcance da aprendizagem significativa crítica, como o da consciência 

semântica e da desaprendizagem, quando seus estudantes foram capazes de abolir 

a palavra defesa e de se apropriar da homeostasia como função principal do SI 

(MOREIRA 2002).  

Podemos caracterizar, respectivamente, esses resultados como uma 

alteração da organização da estrutura cognitiva prévia dos estudantes da Turma 1 e 

como uma ampliação da estrutura cognitiva prévia dos estudantes das Turmas 2, 3 
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e 4. Isto significa que somente a prática docente do Professor 1 gerou conflito 

cognitivo  que possibilitou a reestruturação com assimilação de novas idéias, que 

substituíram as ideias pré-existentes dos estudantes. Podemos dizer que a prática 

do Professor 1 atendeu a pelo menos duas fases consideradas necessárias por 

Posner para alcançar a mudança conceitual por substituição, isto é, deixar o 

estudante insatisfeito com a sua concepção para então contemplar uma nova, que 

ele considere mais plausível e produtiva (POSNER, STRIKE et al. 1982). A analogia 

usada pelo Professor 1 leva os estudantes à deduzir que a função de defesa não é 

particular do sistema imunológico. Podemos inferir que isso foi decisivo para tornar 

os estudantes insatisfeitos com a sua concepção, visto que 63% deles, apenas da 

turma do Professor 1, abandonaram a idéia de defesa do organismo. Esse resultado 

vai de encontro à percepção de alguns autores de que a concepção alternativa dos 

estudantes não é substituída por outra (científica ou a do professor), mas que são 

acrescidas de novas idéias ou passam a coexistir sendo usadas em contextos 

particulares (MORTIMER 1995). Entretanto, corrobora a visão de Suzan Carey, que 

considera a mudança conceitual como mudança nos princípios centrais que 

caracterizam algo (MOREIRA e GRECA 2003). Verificamos, portanto, o poder que 

as analogias podem exercer na mudança conceitual, devendo, portanto, ser 

cuidadosamente escolhidas e discutidas antes de sua aplicação, pois efeito 

inadequado poderá ser induzido. Portanto, para confirmar a aprendizagem 

significativa dos 63% dos estudantes da turma 1, será necessária a verificação  da 

retenção de tal concepção a longo prazo. 

A formação dos professores participantes desse trabalho, seus percursos 

científicos e profissionais, certamente, estão contribuindo para a distinta 

compreensão que têm sobre a função do sistema imunológico. É importante, 

portanto, haver discussão periódica entre os docentes sobre os seus conceitos e os 

conteúdos científicos da disciplina, principalmente quando compartilham o ensino de 

uma mesma turma. Provavelmente o ensino proporcionado pelos professores da 

Turma 2 com perfis de método, concepções e relação professor-aluno diferentes 

contribuiu para o resultado alcançado pelos estudantes. O resultado “decepcionante” 

da verificação de conhecimentos dos estudantes declarado pelo Professor 2 pode 

ser, também, reflexo do descompasso entre o que pretendeu avaliar (já que tinha a 

intenção de promover o raciocínio crítico sobre o conteúdo de Imunologia) e o 
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alcance de tal competência pelos estudantes através da seqüência didática usada 

pelo docente. Como informou o Professor 1, os estudantes que não participaram da 

estratégia de ensino questionadora-interativa apresentaram dificuldade em 

responder questões de raciocínio, em verificação de aprendizagem, mesmo 

contando com 8 horas para consulta. Isso corrobora a eficiência do método usado 

pelo Professor 1, que certamente foi decisivo para a mudança conceitual por 

substituição da idéia prévia dos estudantes. Entretanto, para que o professor atinja a 

maioria da turma precisa diagnosticar os fatores de resistência e usar estratégias 

eficientes de persuasão dos estudantes em relação ao método de ensino a ser 

adotado. Em relação a este problema, Michael  postula  que “if we can convince 

them that what we value is “understanding”—and if they know what’s required to 

demonstrate that they “understand”—they will work to achieve this objective” 

(MICHAEL 2006).  

Quanto aos demais professores, que desenvolvem prática intuitiva, é 

importante que adquiram conhecimentos pedagógicos que respaldem práticas 

planejadas conscientemente e que possam avaliar com clareza os sucessos e 

insucessos obtidos. Como disse a Professora 2: “ para solucionar a decepção com 

os resultados do aprendizado dos estudantes deveria avaliar a cada aula e dar feed-

back a eles”. Essa estratégia é muito importante para a reflexão do estudante a 

respeito do erro, o que permitirá a compreensão e, consequentemente, a construção 

de conceitos cientificamente mais adequados e que poderão ancorar novas 

informações de forma a fazer sentido para ele. Segundo Moreira e Greca (2003) a 

característica fundamental do modelo mental que um indivíduo faz de algo, é a 

recursividade, ou seja, a capacidade de auto-correção até que alcance uma 

funcionalidade para seu construtor. Mas, para que isso aconteça é preciso, como 

dizia Paulo Freire, pensar certo”. Isso pode equivaler a uma habilidade primordial 

para qualquer cidadão se estabelecer coerentemente no meio em que vive. O 

pensamento sobre algo, a argumentação e a comunicação, podem ser 

desenvolvidos por meio de estratégias específicas usadas intencionalmente pelo 

professor. 

É imprescindível, portanto, como postulado por Paulo Freire, que os 

professores sejam pesquisadores de sua própria prática e não fiquem satisfeitos 

com as intuições, mas que as submetam à análise rigorosa de nossa curiosidade 
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epistemológica. E para que possamos compreender a responsabilidade da função 

que exercemos na formação dos profissionais das diferentes áreas do conhecimento 

é importante que os profissionais da educação considerem o significado dessa 

mensagem de Paulo Freire - “Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática 

de ensinar-aprender participamos de uma experiência total, diretiva, política, 

ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve 

achar-se de mãos dadas com a decência e com a serenidade” (FREIRE 1996). 

Assim se desejamos que nossos estudantes sejam reflexivos e críticos como 

orientam as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médico e como está 

previsto no perfil do egresso do curso de medicina, é preciso que compreendamos 

que apenas o domínio do conteúdo científico não contempla o resultado esperado. É 

imprescindível, portanto, que nós docentes conheçamos as bases psicopedagógicas 

e neurocientíficas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem para 

compreendermos como se aprende. Além disso, precisamos apresentar 

competência pedagógica, que permita o planejamento intencional de aulas com 

estratégias e recursos bem definidos para alcançarmos não somente o ensino 

efetivo do conteúdo científico, mas também contribuírmos para a formação do perfil 

do egresso definido na proposta político-pedagógica dos cursos de graduação e 

pós-graduação. Para tal, o alcance das competências, habilidades e atitudes 

próprias de um profissional de qualquer área do conhecimento precisa ser entendido 

como de responsabilidade de todos os docentes de um curso. Considerando que 

não é exigida a formação pedagógica inicial para ser professor universitário nas 

áreas científicas, é importante que seja quebrado o círculo vicioso que vem se 

apresentando no ensino superior brasileiro - professores sem competência 

pedagógica formam profissionais liberais, que após doutoramento serão os 

professores universitários que formarão novos estudantes. Fica então a pergunta, os 

cursos de pós-graduação estão preparando os bacharéis adequadamente para 

exercerem a profissão de professor universitário? 

 Os resultados obtidos relacionados aos dois primeiros objetivos do presente 

trabalho ressaltaram a importância da consideração dos conhecimentos prévios dos 

estudantes pelo professor para que possa planejar uma intervenção pedagógica 

eficaz. Como foi verificado, o parco conhecimento prévio dos estudantes a respeito 

da organização morfofuncional do sistema imunológico, a compreensão equivocada 
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de fenômenos imunológicos e a ausência de domínio conceitual da linguagem 

imunológica básica, são achados que nortearam a criação do plano didático piloto 

para as aulas prático-demonstrativas.  

O atendimento às orientações das diretrizes curriculares também foi 

contemplada quando valorizamos a promoção de competências como pensamento 

científico e reflexivo, a autonomia no aprendizado e a comunicação. Para tal as 

atividades de ensino foram desenvolvidas baseadas em métodos ativos, que 

envolveram pequenos e grandes grupos, discurso dialógico e interativo baseado em 

concepções prévias e metacognição. Todas as atividades, incluindo a avaliação, 

foram desenvolvidas visando a coerência com os objetivos educacionais propostos.  

A avaliação da percepção dos estudantes sobre o plano didático criado e 

implementado foi condição sine qua non para validá-lo, aprimorá-lo para uso futuro e 

para identificar os benefícios quanto ao aprendizado específico de Imunologia e 

formação do estudante. 

Estudos relativos à aprendizagem significativa (DRIVER, 1986; 1988) entre 

outras teorias relacionadas ao processo de aprendizagem (MOTIMER, 2002), 

consideram os conhecimentos prévios e a participação ativa dos estudantes como 

elementos chave na construção de significados. 

Considerando que aprendemos a partir do que já conhecemos e que as 

idéias alternativas a um conceito científico são muito estáveis e resistentes à 

mudança (MARIN, 1997), o conhecimento prévio do aprendiz é um dos fatores mais 

importantes para se considerar do ponto de vista pedagógico.  

Para mudar o foco da aprendizagem centrada exclusivamente no conteúdo 

para a aprendizagem centrada no aluno é imprescindível que conheçamos as 

concepções prévias deles para planejarmos estratégias didáticas adequadas ao 

aprendizado significativo e à mudança conceitual (DICARLO 2006).  

O conjunto dos resultados apresentados indica que o plano criado foi efetivo, 

visto que seu objetivo foi alcançado. Isto quer dizer que o pensamento científico e 

reflexivo foi desenvolvido, pois a maioria dos estudantes admitiu mudança na 

maneira de aprender conteúdo científico e grande parte deles conseguiu verbalizar a 

causa - reflexão, método científico e comprovação da teoria na prática. Estas três 

categorias de mudança expressadas nas justificativas dos estudantes revelam a 
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consciência deles sobre o processo, isto é, a percepção da atividade das suas 

mentes (VIGOTSKI 2008a). Ter consciência da ação que levou à determinada 

conseqüência é importante para que ela seja incorporada a outras situações de 

aprendizagem. 

Interessantemente, apesar de no documento de avaliação não estar 

especificado se ela era relativa às aulas prático-demonstrativas ou teóricas, os 

estudantes se referiram também às aulas teóricas quanto às expectativas de 

obtenção de conhecimento, e preponderantemente às aulas prático-demonstrativas 

quando trataram de mudança de concepção de aprendizagem de conteúdo 

científico. Este dado confirma o efeito das estratégias usadas para a percepção da 

importância do pensamento científico e reflexivo para o aprendizado dos estudantes. 

Esta distinção pode ser explicada pelo fato de que apenas nas aulas prático-

demonstrativas foram usados recursos didáticos, não usuais, como o mapa 

conceitual e portfólio, com estratégias intencionalmente declaradas de promover 

reflexão sobre a qualidade e o processo de aprendizado.  

A prática do pensamento científico pelos estudantes foi estimulada pela 

formulação e confrontação de hipóteses, individualmente e em grupo, e pelo 

estímulo à criação de métodos, a serem desenvolvidos no laboratório, para a sua 

comprovação ou refutação. Isto é, os estudantes tiveram a chance de exercitar a 

reflexão e discussão com o outro, em sala de aula, para a compreensão ou solução 

de problemas apresentados, vendo e avaliando resultados. 

Podemos admitir que as estratégias de ensino e recursos usados permitiram 

a meta-aprendizagem pelos estudantes que declararam mudança na maneira de 

aprender conteúdo científico. No início da disciplina, a maioria afirmou que aprendia, 

principalmente, escrevendo, falando ou lendo, e que agora fazem uso do método 

científico, da reflexão e dos recursos que proporcionam reflexão, como o mapa 

conceitual e o portfólio. Aprender a aprender é um dos pontos chave para o alcance 

da autonomia no aprendizado. Esta competência tem sido considerada essencial 

para a atuação profissional considerando a velocidade de geração de novos 

conhecimentos pelos avanços tecnológicos que impulsionam novas pesquisas 

(POZO 2002; POZO e CRESPO 2009) 
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Para a minoria que não se beneficiou com o plano didático precisamos 

analisar os fatores que podem ter contribuído para a não aceitação dos mesmos. Em 

nosso trabalho houve semelhança entre a proporção de estudantes que julgaram a 

relação professor-aluno regular e aqueles que não perceberam como positivos os 

recursos didáticos usados, com destaque para o portfólio. É possível, que uma 

relação interpessoal considerada regular tenha prejudicado a comunicação e 

consequentemente o entendimento do uso estratégico dos recursos didáticos, como 

evidenciado através de queixa específica de dois alunos  

Identificamos estórias de sucesso (WADE e YARBROUGH 1996) e insucesso 

(SILVA, 2009) no uso de portfólio como instrumento reflexivo. Mesmo nas estórias 

de sucesso existe uma parte de estudantes descontentes, que admitem confusão, 

frustração ou percepção equivocada no uso do portfólio, assim como identificamos 

em nosso trabalho. As causas de insucesso geralmente estão interrelacionadas e 

ligadas a diferentes fatores - ao recurso, ao professor e ao estudante. Entretanto, o 

professor tem papel central, pois deverá cuidar para que todas as possíveis 

variáveis sejam controladas. Mesmo assim a reflexão que fazemos, em 

concordância com Baron (1981), é que não basta o professor controlar tecnicamente 

o uso de um recurso, pois existe a influência de fatores emocionais, afetivos ou de 

desenvolvimento intelectual, que tornam imprevisível a reação dos estudantes à 

aplicação de qualquer regra. Isto não quer dizer que não devemos usá-las e adaptá-

las ao público alvo, mas sim que o resultado raramente alcançará 100% dos 

estudantes, pois cada um é particularmente formado. Um exemplo que caracteriza a 

força da individualidade formativa e afetiva na mudança de comportamento está 

contida na justificativa do estudante 4 – “Mudou, mas eu não me adapto ao outro 

“conceito”. Eu sei que do outro jeito é melhor, mas o tempo e o costume não consigo 

modificar.” 

Identificamos no início da disciplina que a reflexão não fazia parte, pelo 

menos conscientemente, das habilidades intelectuais usadas pelos estudantes de 

Medicina para o aprendizado de ciências. Depois verificamos dificuldade na 

realização da reflexão do aprendizado do conteúdo, mesmo após o oferecimento de 

modelo facilitador e explicações, indicando pouca experiência com esta atividade 

intelectual. Dois estudantes chegaram a externar o efeito aversivo gerado pelo uso 

do recurso, assim como foi verificado que outros se incomodaram com a falta de 
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correção do tipo certo ou errado no feedback dado no portfólio. Isto pode significar 

níveis distintos de desenvolvimento intelectual, que somados à mudança de método 

de ensino e à dificuldade para refletir, geram emoção negativa e em alguns a 

aversão ao recurso.  

Segundo Izquierdo (2011), a emoção e o estado de ânimo são os principais 

reguladores da aquisição, formação e evocação das memórias. Isto é explicado 

pelos níveis dos diferentes hormônios que são liberados em conseqüência aos 

estímulos periféricos. Enquanto níveis moderados aumentam a consolidação de 

memórias (nos casos de alerta emocional) em excesso diminuem (nos casos de 

ansiedade ou estresse). No caso do processo de ensino, a interação do estudante 

com os novos recursos, estratégias e o professor pode gerar estímulos de prazer ou 

aversão dependendo da formação individual. 

Podemos inferir através dos nossos resultados (90% dos estudantes 

mudaram a maneira de aprender) que o ensino de ciências na formação básica dos 

estudantes não privilegiou a consciência reflexiva, que segundo Vigostski “chega à 

criança através dos portais dos conhecimentos científicos”. Portanto, nossos 

resultados corroboram a ideia de que o fornecimento do conhecimento científico 

consumado não ensina a pensar cientificamente, assim como o uso mecânico de um 

recurso ou a observação passiva (não reflexiva) de um procedimento experimental.  

De acordo com o exposto acima, uma nova estratégia de apresentação do 

portfólio deverá contemplar o acompanhamento dos primeiros passos do processo 

reflexivo dos estudantes, visto que aqueles que rejeitaram o portfólio parecem 

encontrar-se no que Vigotski denominou de zona de desenvolvimento proximal do 

aprendizado. Isto quer dizer que tais estudantes necessitam da mediação do 

professor para desenvolver seu conhecimento potencial (no caso habilidade de 

pensar reflexivamente) e assim alcançar nível mais avançado (VIGOTSKI 2008b).  

Considerando que o conjunto das atividades pedagógicas realizadas pelos 

estudantes envolveram o desenvolvimento intelectual (como o pensamento científico 

e reflexivo), a emoção (promovidas por desafios, jogos, solução de problemas) e a 

interação social (na formulação de hipóteses, discussão do método e resultados em 

grupo) os estudantes terão maior chance de adquirir e reter conhecimentos 

(AUSUBEL 2003a) ou seja desenvolver memória de longa duração (IZQUIERDO 
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2011). Assim serão capazes de aplicar adequadamente conhecimentos de base 

científica (Imunologia) adquiridos com significado, na compreensão de situações 

clínicas, alguns meses ou anos após, nas disciplinas profissionais.  

Durante a implementação do novo plano didático um dos desafios foi a sua 

aceitação pelos estudantes, visto que haveria uma mudança de foco do ensino em 

relação ao que, em geral, estão acostumados. Isto quer dizer, a troca da passividade 

pela atividade em relação à aquisição do conhecimento e desenvolvimento de 

habilidades intelectuais necessárias à compreensão do conteúdo pelos estudantes.  

Quanto às insatisfações sobre os recursos didáticos usados na avaliação do 

conhecimento, apesar de poucas, são importantes para lembrar que o seu princípio 

precisa estar bem claro, para que os estudantes percebam que, o que se pretende 

com a avaliação é verificar se os objetivos de aprendizagem propostos para cada 

aula foram alcançados. Portanto, a boa avaliação depende do domínio do método 

escolhido pelo professor, que deverá ser adequado e coerente com os objetivos. 

Entretanto, para compreendê-lo, o estudante deverá estar totalmente integrado à 

proposta pedagógica da disciplina. Desta forma, o resultado da avaliação seria o 

fruto do compromisso do estudante com o aprendizado e do domínio de métodos 

pelo professor. Mas isso também não basta, depende de planejamento pedagógico 

integrado, de forma que as atividades formativas sejam a regra e não a exceção 

entre as disciplinas que compõem um currículo. Conforme argumentou o estudante 

4 quando manifestou sua opinião sobre os recursos usados na avaliação – “Eu 

pessoalmente não me senti beneficiado. Se fosse para ser assim, melhor que 

começasse no ensino médio e que reduzissem o conteúdo para eu poder dar conta 

de todas as atividades satisfatoriamente.” 

Outros possíveis fatores envolvidos na incompreensão do potencial 

pedagógico dos recursos usados, pelos estudantes, serão analisados para 

aprimoramento das estratégias (KATHPALIA e HEAH 2008). Isto significa, de 

antemão, a necessidade de previsão de mais tempo em sala de aula para diálogo 

sobre o processo de ensino e aprendizagem visando à avaliação formativa (GAL-

IGLESIAS, BUSTURIA-BERRADE et al. 2009). Devido aos diferentes significados 

desta palavra, vale esclarecer que entendemos por avaliação formativa o 

acompanhamento reflexivo, para intervenção quando necessário, do progresso de 
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aprendizagem, usando instrumentos adequados, visando o alcance de 

competências. 

A expectativa alcançada pela grande maioria dos estudantes e relacionada 

aos conhecimentos adquiridos traduz a satisfação deles com o ensino, mas não uma 

relação direta com a qualidade do aprendizado, que será ainda avaliada. Por outro 

lado, a percepção de ganho de conhecimento pelos estudantes pode representar 

estímulo condicionante positivo, evitando a aversão à matéria, facilitando a contínua 

busca pelo aprendizado da mesma. Ao ajustarmos as estratégias de apresentação e 

acompanhamento do uso dos recursos esperamos aumentar o número de 

estudantes conscientes do efeito das atividades realizadas para o seu 

desenvolvimento intelectual, e, portanto, formativo. 

Desta forma, podemos dizer que este trabalho tem sua importância 

depositada, também, em outras duas contribuições: 1- o uso da percepção dos 

estudantes para o aperfeiçoamento da prática docente e 2- transformação das aulas 

prático-demonstrativas em mediadoras de habilidades intelectuais essenciais à 

competência profissional e à vida em sociedade. 

Quando desconhecemos o significado da avaliação e de como se aprende e 

se ensina ciências, tendemos a atribuir o insucesso no aprendizado de uma turma 

apenas aos estudantes. As justificativas normalmente apresentadas pelos 

professores reflexivos, porém, sem formação pedagógica são as de que os 

estudantes são fracos, imaturos ou, desinteressados. Os professores sem poder 

relacionar adequadamente os insucessos às causas e por conseqüência às 

soluções, não interferem no processo de ensino e aprendizado mantendo um círculo 

vicioso e os resultados.  

O programa de desenvolvimento docente do qual participei previa um primeiro 

encontro presencial integral de 10 dias quando foram discutidos os projetos com 

dois orientadores e grupo de participantes e foram estudados assuntos de relevância 

como educação de adultos, avaliação, planejamento estratégico, métodos de ensino 

e de pesquisa qualitativa, ferramentas instrucionais, entre muitos outros. Todo o 

processo de ensino foi realizado através de método ativo e em pequenos grupos 

com avaliação do processo. Durante um ano os estudos, orientações, colaborações 

e resultados são trocados a distância. No ano seguinte, o segundo encontro 
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presencial de estudo, com apresentação e discussão dos resultados e 

acompanhamento do projeto, acontece em outros 10 dias de trabalho integral. 

Portanto, esta capacitação docente tem duração de dois anos. 

O projeto submetido a aprovação no FAIMER foi aprimorado, após a minha 

participação na turma de 2008, no sentido do desenvolvimento de duas ações 

principais. Uma de âmbito departamental voltada para o Diagnóstico e proposição de 

planejamento didático para a efetividade do ensino e aprendizado de Imunologia 

(relatado anteriormente e na época já em desenvolvimento) e a outra de âmbito 

institucional, voltada para a Criação de Programa de Desenvolvimento Docente e 

Assessoria Pedagógica.  

Entendemos que gerar mudança no ensino com vistas ao aprendizado 

significativo de uma disciplina através da profissionalização de alguns docentes não 

seria suficiente para a melhoria da formação inicial dos estudantes de um curso. 

Portanto, ampliamos a dimensão do nosso objetivo de atualizar pedagogicamente os 

professores do departamento de Imunobiologia para um programa regular e 

institucional. 

Os resultados do Encontro de desenvolvimento docente coordenado por mim, 

e do qual participei, atenderam diretamtente às expectativas do planejamento 

estratégico, visto que, foram alcançadas: 1- a sensibilização dos participantes para a 

importância da formação pedagógica para uma prática de ensino efetiva; 2- o 

conhecimento teórico e 3- habilidade para uso de recursos didáticos. Obviamemte, 

72 horas não são suficientes para transformar novas informações em competências, 

mas foram na medida adequada para instigar a participação ativa dos participantes, 

satisfação com o aprendizado e empolgação em usá-los em suas atividades 

docentes. Estas observações são compatíveis com os resultados de diferentes 

intervenções para desenvolvimento docente identificados na literatura, que atendeu 

a pelo menos os três primeiros níveis do modelo de Kirkpatrick criado para avaliação 

de resultados educacionais - reação, aprendizado e comportamento (STEINERT, 

MANN et al. 2006).  

Os efeitos sobre os participantes dependeram da formação prévia de cada 

um, do aprendizado e da discussão e reflexão sobre a prática, promovidos durante o 

evento. Para aqueles sem formação pedagógica o encontro produziu o efeito da 
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sensibilização e motivação para mudar sua prática, mas ainda dependem do que um 

professor chamou da necessidade “do fazer acompanhado”, até se sentirem prontos, 

autônomos. Entretanto, para aqueles com formação pedagógica, conhecedores de 

teorias e recursos didáticos, foi importante experimentá-los como sujeito do 

aprendizado. A reflexão sobre a prática docente no contexto da diversidade dos 

participantes com diferentes formações científicas, valores e crenças também foi 

importante para desfazer mitos e trocar experiências. 

O encontro tornou explícito o que para muitos estava implícito em suas 

práticas. Portanto, a instituição precisa prover o acompanhamento pedagógico de 

seus docentes se o seu objetivo na área do ensino for a boa formação profissional. 

Uma professora durante uma das sessões de avaliação do encontro declarou que 

esta era a primeira vez em sete anos na UFF que participou de evento institucional 

para aprimoramento da prática docente. Entretanto, na mesma condição desta 

professora estava a maioria dos demais participantes com mais de 15 anos de 

trabalho docente.  

A reflexão de alguns participantes do departamento de Imunobiologia revelou 

questões importantes, e previstas no planejamento, como a necessidade da 

continuidade e generalização do processo de desenvolvimento docente iniciado. Isto 

denota não só a sensibilização para a causa em caráter pessoal, no sentido do 

alcance de competência, mas também a preocupação com a aceitação pelos 

estudantes e demais professores de forma que as mudanças a serem 

implementadas não sucumbam ou sejam estigmatizadas. 

Em trabalho de revisão sobre os fatores que limitam as mudanças na prática 

docente em Medicina foram destacados os seguintes pela autora: a desvalorização 

das atividades de ensino e a supremacia da pesquisa, a falta de identidade 

profissional docente, a deficiência na formação pedagógica do professor de 

Medicina, a resistência docente a mudanças e o individualismo dos professores 

universitários (COSTA, 2007). 

O emprego de novos recursos e estratégias conhecidos nas oficinas pelos 

docentes foi representativo do efeito que causaram quando eles se viram como 

sujeitos ao experimentá-los durante as atividades realizadas. Sobre as inovações 

implementadas em sala de aula, que tomamos conhecimento através de alguns 
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participantes, verificamos uma enorme satisfação causada pelos resultados. Isso 

entusiasma o professor a continuar criando novas situações de aprendizagem ativa, 

que influenciam a qualidade do aprendizado do aluno, criando então um círculo 

virtuoso.  

A aprovação e as considerações de respeito e admiração pelo evento 

certamente contribuirão para a acreditação no futuro do Programa de 

Desenvolvimento Docente a ser criado (PRODDAC). Esperamos que o sucesso 

destas primeiras estratégias desenvolvidas para a criação do PRODDAC junto à 

Pró-reitoria de graduação se estenda para as próximas como a chamada pública 

através de questionário eletrônico, no âmbito da UFF, para a constituição de seis 

equipes de trabalho que atuarão junto aos NDE (Núcleos Docentes Estruturantes) a 

fim de contribuir para a efetividade dos currículos de graduação no futuro (ver 

questionário no apêndice) . 

Consideramos que os benefícios esperados na ocasião da confecção do 

projeto de tese foram alcançados, com exceção do último que demandará tempo e 

engajamento dos docentes no programa de desenvolvimento docente em fase de 

implantação. São eles: implementação de práticas pedagógicas efetivas para o 

aprendizado significativo da Imunologia; a identificação pelos docentes da 

importância da profissionalização do professor universitário; sensibilização dos 

docentes para a necessidade de discussão e avaliação constantes do ensino 

universitário e da importância da educação permanente para o exercício da 

profissão de professor; satisfação e prazer dos docentes e discentes na realização 

de suas atividades de ensino e aprendizagem e valorização da pesquisa em ensino. 

Considerando que o sistema imunológico é parte do corpo humano e contribui 

para a homeostasia do organismo, o ensino básico não deveria negligenciá-lo. 

Caberá aos profissionais da educação reverter esse quadro, particularmente o 

biólogo, que é responsável pelo ensino de ciências e de biologia na formação básica 

da população. Entretanto, para que o sistema imunológico seja apresentado como 

uma entidade integrada aos demais sistemas do organismo é necessário que a 

formação dos professores os capacite a uma educação científica significativa crítica, 

parafraseando Moreira (2000). Do contrário, pode haver predominância de 

aprendizado de conteúdos de maneira não científica, literal e arbitrária, sem 
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proporcionar os significados que verdadeiramente importam para que escolhas 

conscientes sejam feitas pelo indivíduo em relação à sua saúde ou à sua profissão. 

O fracasso no processo de ensino e aprendizagem normalmente é atribuído ao 

outro. Para o professor ele se deve à falta de interesse, maturidade ou 

desenvolvimento psicológico-intelectual do aluno. Para o aluno, se deve a 

incompetência didática, falta de domínio do conteúdo científico ou de interesse do 

professor. Em geral, nem o professor nem o aluno se vêem como co-responsáveis 

pelo fracasso, pois não conhecem a dimensão dos seus papéis na transformação do 

ser biológico em ser social. Assim, considerando que o papel do professor 

contemporâneo, certamente, não está restrito ao domínio do conteúdo disciplinar, a 

profissionalização docente pode ser a chave para este problema.  

Seria importante, portanto, que se adotasse na prática docente a perspectiva 

da aprendizagem significativa e crítica, sócio-histórica e ativa para os cursos de 

formação de professores, bacharéis e pós-graduação, visto que, mudar convicções e 

atualizar conceitos científicos dependerá também da competência pedagógica do 

professor.  

Estou muito feliz por estar concretizando o nosso projeto, que agora é da 

universidade e que há dois anos atrás era apenas um sonho meu. Aprendi que as 

boas idéias não devem ficar guardadas precisamos torná-las reais através da 

aquisição de conhecimentos, da colaboração e da formação de redes de trabalho. 



 

7 CONCLUSÃO 

1. A maioria dos estudantes que participou da primeira fase deste trabalho finalizou 

o ensino médio sem conhecimentos básicos relacionados à imunologia e com 

pseudoconceitos, que permitem a comunicação, mas podem interferir na 

compreensão de novos conhecimentos a serem adquiridos no ensino superior. 

2. Identificamos a influência direta do tipo de prática de ensino sobre a natureza da 

mudança conceitual dos estudantes. Esta não está relacionada somente a 

intenção e ao método usado pelo professor, mas também, aos princípios que 

norteiam a sua prática de ensino, a aceitação dessa prática pelo aluno, a boa 

interação professor-aluno e a competência pedagógica. 

3. A mudança conceitual dos estudantes, no sentido de substituição do significado, 

acompanha a concepção do professor quando há intencionalidade associada à 

estratégia pedagógica específica. 

4. O plano didático criado e implementado se constituiu em modelo de ensino 

adequado ao desenvolvimento do pensamento científico e reflexivo atendendo às 

orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

5. O desenvolvimento docente é importante para a concretização acertada de um 

planejamento pedagógico fundamentado.  

É importante, portanto, que todos os docentes do ensino superior estejam 

vinculados a programas de supervisão e avaliação pedagógica, que visem 

atender ao desenvolvimento curricular com efetividade, para garantir a formação 

profissional nele idealizada.  
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9 APÊNDICE 

9.1 Plano das Aulas Prático-demonstrativas Criado e Aplicado 

Aula 1 - Apresentações, Expectativas dos Estudantes e Professora, Programa e Avaliações 

Objetivos Estratégias Recursos 

1- Esclarecer sobre a relação de 
parceria aluno-professor e as 
condutas esperadas necessárias ao 
processo de ensino e de aprendizado 

  

Relato pelos estudantes como julgam 
aprender  

Complementação pelo professor ou 
indução para dedução pelos alunos na 
ausência de algum fator que contribua para 
o aprendizado contemplando envolvimento 
dos sentidos, relação social e emoção 

Anotação no quadro negro e em papel das 
opções relatadas por cada um 

Relato de lembrança de experiência 
educacional agradável ou desagradável e  

Identificação do principal fator envolvido na 
qualificação 

2- Justificar as estratégias e recursos 
a serem adotados pelo professor, 
necessárias ao desenvolvimento de 
habilidades intelectuais e de 
competências relacionadas ao 
profissional da área de saúde. 

Identificação de expectativas e 
esclarecimentos sobre as estratégias que 
não serão atendidas plenamente 

Forma escrita em pedaço de papel recolhido e 
apresentação oral com anotação no quadro 
negro 

Apresentação oral com anotação no quadro 
negro 
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 Identificação de competências do médico 
pelos estudantes 

Complementação pelo professor ou 
indução para dedução pelos alunos na 
ausência de alguma competência essencial 
para o médico de acordo com a DCN 

Anotação no quadro negro e depois em papel 
das opções relatadas por cada um. 

Apresentação das DCN* 

3- Reconhecer o conceito de 
avaliação como justificativa de uso dos 
recursos a serem usados* 

Discussão sobre o conceito de avaliação - 
Identificação para intervenção visando 
melhoria – Esclarecimento sobre as formas 
de avaliar conhecimento (prova escrita e 
mapa conceitual) habilidades intelectuais e 
atitudes (portfólio) 

 

Anotação no quadro negro das opções 
relatadas por cada um para fechar no conceito 
pretendido, valorizando a co-participação e 
responsabilidade de aluno e professor no 
processo. 

Leitura de artigo sobre Mapa Conceitual  

Roteiro para confecção de portfólio relativo às 
habilidades e atitudes que se espera 
desenvolver  

UNIDADE DE ESTUDO 1: Organização Morfofuncional do Sistema Imunológico 

Aula 2 – Análise crítica dos mapas conceituais 

Conscientizar sobre a concepção 
prévia, a importância da participação 
ativa e da discussão com o outro no 
processo de aprendizagem 

 

 

Análise Comparativa da concepção de 
organização morfofuncional do sistema 
imunológico e da adequação dos conceitos e 
suas relações  

Discussão em duplas, grupos mairoes e turma 
toda para reconstrução individual com 
argumentação frente aos problemas 
conceituais identificados pelo professor 

Mapas Conceituais realizados previamente 
por cada aluno. 

 

Exemplo de Mapas previamente 
confeccionados com inadequações 
identificadas* 

Desenvolver habilidade de 
comunicação 

Apresentação escrita e oral das análises dos 
mapas em duplas ou trincas, grupo maior e 

Folha de papel, relógio para administração 
do tempo da atividade (10’, 10’, 10’) 
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turma toda. 

Aula 3 – Por onde andam as células do sistema imunológico envolvidas na imunidade - circulação na cauda do girino 

Introduzir o método científico como 
forma de observação de um fenômeno 

 

Descrição da imagem visualizada ao 
microscópio, comparação e geração de 
hipótese e do meio para testá-la. (sistema 
circulatório, células de defesa) 

Girino de rã  
Microscópio óptico – uso da objetiva 10x 
Câmera digital 
Computador 
Data-show 

Discutir o mecanismo pelo qual as 
células e moléculas de defesa chegam 
até o agente agressor localizado num 
tecido qualquer. 

 

Identificação dos fatores implicados na 
inflamação e na migração celular  

Perguntas formuladas pelos estudantes e 
escolhidas para pesquisa em três bibliografias, 
inicialmente em pequeno e depois em grande 
grupo. 

Vídeo do processo de adesão celular e 
diapedese de leucócitos na cauda do girino 

Vídeo simulando Jornal Nacional com 
entrevista sobre deficiência de adesão 
celular 

Desenvolver e discutir conceitos de 
imunidade, inflamação e infecção. 

  

Associação do fenômeno observado in vitro 
com as alterações vasculares necessárias, a 
natureza dos estímulos e aos sinais e 
sintomas apresentados frente ao estímulo 
físico por Ex. raio de sol, para então sugerirem 
um nome para o fenômemo (inflamação)  

Identificação da natureza dos estímulos 
envolvidos na inflamação diferenciando de 
infecção 

Conceituação dos fenômenos observados no 
filme* 

Quadro de giz 

Perguntas  

Aula 4 – Caracterização das Células do sistema imunológico envolvidas em mecanismos de imunidade 

Identificar morfologicamente as 
células do sangue envolvidas em 
mecanismos de imunidade. 

Dedução do método pelos alunos via 
perguntas. Como fazer para identificá-las e 
distinguí-las  ?  

Lâminas de vidro desengorduradas 
Sangue, Panótico rápido 
Óleo de imersão  
Microscópio  
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Confecção de esfregaço sanguíneo, coloração 
e observação ao microscópio óptico 

Câmera digital 
Computador  
Data-show 

Relacionar a função das células às 
alterações em número no sangue 
periférico, frente ao estímulo biológico  

Comparação de hemogramas com 
identificação de desvios à direita e esquerda 

Identificação da quantidade de células no 
sangue frente aos diferentes estímulos 
microbianos 

Hemogramas 

Power point com esquema de desvio para 
direita e esquerda em hemogramas 

Desenvolver habilidade de 
comunicação 

 

Desenho da célula observada ao microscópio 
(todos). Comparação com as características 
descritas (retrato falado - por um aluno) e 
desenhadas no quadro por outro para então 
nomeá-las  

Quadro de Giz ou branco 

Aula 5 - Anatomia e Função de Órgãos Linfóides - Drenagem Linfática 

Relacionar via de 
inoculação/penetração de estímulos 
biológicos com órgão linfóide 
secundário - local de resposta 
imunológica  

Professor: Problematização 

Aonde acontece a reposta imunológica por 
células do Sistema Imunológico Adaptativo, 
que garantem a imunidade após inoculação 
de vacina por via SC? 

Estudantes: Discussão e Formulação de 
hipótese – identificação do método e materiais 
necessários – conclusão 

Rato 

Corante Azul de Evans a 1% 

Seringas de 1 mL com agulha 

Anestésico/ Vídeo 

Instrumentos cirúrgicos 

Figuras representativas do sistema linfático 
no rato e no homem 

Identificar a importância do 
conhecimento da anatomia e função 
dos órgãos e tecidos linfóides para a 
prática médica 

Respostas às questões  

Quem conhece íngua? O que é? O que 
significa? 

Identificação dos linfonodos palpáveis no 
homem 

Esquema das áreas de drenagem e 
linfonodos correspondentes no rato* 

Aula 6  - Anatomia e Função de Órgãos Linfóides - Clareamento 
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Relacionar a anatomia e histologia à 
função imunológica e não imunológica 
do órgão linfóide interposto na 
circulação sanguínea e a importância 
desse conhecimento para a prática 
médica 

Problematização 

O que acontece com MO que alcançam a 
circulação sanguínea? Ou restos celulares de 
células velhas mortas? 

Levantamento de hipótese e método 

Material paraTécnica de Biozzi – 
camundongo, anestésico, suspensão de 
carvão, pipeta Pasteur, seringa 1mL, papel 
de filtro 

Estudar a importância do baço e do 
sistema fagocítico mononuclear para a 
saúde 

 

Desenvolver a autonomia no 
aprendizado  

Leitura de texto sobre a conduta da retirada 
total do baço, formulação de perguntas pelos 
estudantes (principais células, suas funções e 
organização morfofuncional) para pesquisa 
das respostas que conduzam à compreensão 
da função imunológica do baço para 
discussão na próxima aula. 

Resumo do artigo sobre Infecção Fulminante 
pós-esplenectomia - Arq Gastroenterol v. 40 
– no. 1 – jan./mar. 2003 

Capítulo 4 – órgãos linfóides do livro 
Immunology de Jan Klein 

Aula 7 -  Interação de antígenos com receptores clonais de linfócitos B in vivo: Imunocitoaderência 

Identificar o princípio da 
especificidade na interação direta de 
antígenos com linfócitos B  

 

Problema – Como se dá a interação entre 
antígenos de agentes biológicos com os 
linfócitos B? 

Cada linfócito interage com mais de um 
antígeno? 

Levantamento de hipótese e método 

Camundongo imunizado por via IP com 
suspensão de hemácias de carneiro e 
galinha 3 e 4 dias antes 

Suspensão de hemácias de carneiro e 
galinha 

Vidraria para obtenção, centrifugação e 
diluição de células 

Aula 8 – Geração da diversidade dos receptores clonais de linfócitos 

Discutir o princípio genético da 
diversidade e especificidade dos 
receptores clonais de antígenos dos 
linfócitos B  

Problematização  

 1 gene = 1 ptn – pulo do gato biológico - 
princípio da recombinação gênica – geração 
de DNA individual – geração de receptores 
com uma ou mais especificidades?  

Hipótese – materiais e métodos – conclusão 

Jogo Vida e Morte dos linfócitos 
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Discutir a evolução dos conceitos de 
antígeno e anticorpo 

Contexto histórico - Muitos estímulos de 
natureza química diferente – Aparecimento de 
algo no soro que interagia (Ac) com o agente 
estimulante (Ag) originando um fenômeno 
visível – Concepção tautológica 

Livro-texto Humphrey – capítulo 1 - 
Introdução  

Aula 9- Tema: Fechamento da Unidade de Ensino - Organização Morfo-funcional do Sistema Imunológico 

Identificar e relacionar órgãos, células 
e moléculas envolvidos na resposta 
imunológica e em mecanismos de 
imunidade. 

identificação de células e moléculas envolvidas 
em mecanismos de imunidade e o significado 

científico para os termos leigos usados no 
vídeo 

Associação de células e suas respectivas 
funções  

Vídeo - A Guerra fria - 30 min (20 vídeo de 
duração  

 

Jogo da memória  

Esquema da origem e recirculação dos 
linfócitos (Jan Klein) 

UNIDADE  DE ESTUDO 2:  Moléculas e células do sistema imunológico inato e adaptativo envolvidas em mecanismos de 

imunidade 

Aula 10: Opsonização (in vitro) 

Reconhecer a participação de 
componentes moleculares e celulares 
do sistema imunológico envolvidos na 
eficiência e eficácia do processo de 
fagocitose.  

Problematização – Considerando a natureza 
química dos Ac como este pode mediar a 
eliminação de microrganismos? Definição de 
hipótese e do método para testá-la 

Considerando o conceito de opsonização que 
método você usaria para comprová-la? * 

Lâminas de vidro e lamínulas 

Lavado peritoneal de camundongo 

Soro anti-hemáicia de carneiro como fonte 
de anticorpo específico  anti-hemáicia de 
carneiro), outro como fonte de complemento 
e outro controle 

Aula 11 – Ação do Sistema Complemento por via clássica - Aglutinação e lise de Trichomonas muris ou de hemácias (in 
vitro) 

Reconhecer a função dos 
componentes moleculares do sistema 

 
Texto para contextualização clínica 
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imunológico envolvidos na eficiência e 
eficácia do processo de lise.  

UNIDADE DE ESTUDO 3: Avaliação da resposta humoral eTestes Imunológicos usados em diagnóstico 

Aula 12 – Aglutinação e Precipitação 

Relacionar os fenômenos biológicos 
decorrentes da interação Ag-Ac in vitro 
à natureza do Ag (insolúvel e solúvel) 

Problematização : Resgate da função dos 
Anticorpos in vivo; Baseado na especificidade 
dos anticorpos pelos antígenos qual seria a 
utilidade prática deste conhecimento? Como 
podemos identificar reações moleculares a 
olho nu? 

Explicação sobre diferença entre solúvel e 
insolúvel 

Comparação dos fenômenos a partir de: 

Titulação de Anticorpos anti-hemácia de 
carneiro e precipitação em meio líqído - Prova 
do Anel 

Soro de rato  anti-hemácia 

Suspensão de hemácia de carneiro 

Placa de 96 poços 

Soro de cão e soro de coelho anti-cão 

Tubos de Durhan 

Pipetas Pasteur 

Aula 13 – Aglutinação na Tipagem sanguínea 

Associar o fenômeno da aglutinação 
por anticorpos ao seu uso científico e 
médico  

Levantamento de concepções através de três 
perguntas: a) Qual deve ser a conduta do 
profissional de saúde em relação ao doador? 
b) Explique por que indivíduos do tipo A não 
podem doar sangue para  outros do tipo B e c) 
O que é eritroblastose fetal? 

Dramatização* 

Realização de teste de tipagem sanguínea 

Kit de anticorpos monoclonais anti-A, B e Rh 

Texto da dramatização sobre doação de 
sangue em situação de emergência (autoria 
monitora Natália Araújo) 

Aula 14 – Precipitação em Gel 
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Compreender os princípios 
imunológicos dos testes usados na 
identificação e quantificação de 
moléculas solúveis  

Associação do fenômeno da precipitação por 
anticorpos ao seu uso científico e em 
diagnósticos através da discussão dos 
resultados da imunodifusão radial simples ( 
IDRS ) e dupla ( IDRD) 

Placas de IDRS 

Lâminas com gel de Agar para  IDRD 

Soro de cão e anti-soro de coelho anti-cão 

Aula 15 – Teste Imunoenzimático - Teste de Gravidez em fita 

Compreender os princípios 
imunológicos dos testes usados na 
identificação e quantificação de 
moléculas solúveis  

 

Leitura da bula do teste de gravidez em fita 
em grupo de três para identificar os reagentes 
presentes nas faixas controle e teste 
Realização de esquema do teste e do seu 
funcionamento 
Desenho dos esquemas no quadro 
Comparação do esquema do grupo com o do 
outro 
Desenho de esquema final 
Realização do teste e observação do 
resultado 

Cópias da bula  do teste de gravidez em fita 

Tubos de hemólise 

Urina de grávida  

Urina normal 

Identificar os fatores que influenciam o 
aprendizado de conteúdo científico* 

Estudantes, deverão pensar individualmente, 
para escrever e depois relatar os fatores 
facilitadores do aprendizado em ordem de 
importância.*  

Papel  

Aula 16 – Imunohistoquímica - Teste de Imunofluorescência (IF) 

Compreender os princípios 
imunológicos dos testes usados na 
identificação e quantificação de células 
normais ou alteradas 

 

Apresentação do esquema da técnica com 
resultado positivo e negativo para os 
estudantes diagnosticarem. 

Confrontação do modelo mental com a 
maquete 

Esquema em Power point sobre a técnica de 
IF maquete representativa - Fases de 
tratamento de tecido ou suspensão de 
células com Ac específicos, para a molécula 
a ser identificada, marcados com substância 
fluorescente -  Imagens de cortes 
histológicos 
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Aula 17 – Teste de  Imunofluorescência para células em suspensão 

Conhecer a técnica e interpretar 
resultados de citometria de fluxo 

Identificação do tipo celular que se encontra 
alterado a partir do parâmentro  normal 

Vídeo sobre citometria de fluxo.* 
Imagens de dotplot relativos a concentração 
de células CD4 e CD8 positivas em sangue 
periférico humano como controle de 
tratamento anti-viral 
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9.2 Mapas Conceituais 

1 - Completo e integrado  
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2 - Completo com variação no nível de integração  
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3 - Completo com variação no nível de integração e no número de conceitos  
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4 - Incompleto com poucos conceitos e manutenção de problemas conceituais 
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9.3 Plano de Grove   

Projeto FAIMER Brasil “Criação de um Programa de Desenvolvimento Docente e de Assessoria Pedagógica na UFF” 

EQUIPE                                                                                                                                                        OBJETIVOS 

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES 

 

 

 

 

FATORES DE SUCESSO 

 

DESAFIOS 

 

 

Claudia Marcia Borges Barreto  
A ser definida junto aos pares 

Avaliar os efeitos das ações adotadas através do 
programa, na formação profissional inicial e 
continuada  

Envolver os 
coordenadores 

de curso e 
demais 

professores no 
projeto 

Realização 
de 

Diagnóstico 
Situacional 

Planejamento 
de Oficinas de 
Sensibilização 

Definir o 
estatuto a 
partir do 

diagnóstico 
da 

necessidade 
coletiva 

Capacitar os 
componentes 

da equipe  
para assumir 
suas funções. 

Definição de 
Estratégias em 
acordo com o 
Diagnóstico 

Motivação e 
Coesão dos 
Grupos Existente 
e a ser Formado 

Institucionalização 
Efetiva do 
Programa 

Verba e Infra-
estrutura 
específicas 

Identificação e  
Qualificação dos 
parceiros 

Manutenção com 
mudança na 
administração 
superior 

Apoio 
Institucional  Assessoria 

Externa  

Criar Programa de 

Desenvolvimento Docente e 

Assessoria Pedagógica na UFF 

Integrar Educação, Pesquisa e  Tecnologia 
na Prática Docente 
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9.4   Resultado da Atividade de Planejamento Estratégico 

Definição de problemas relacionados ao estudante, ao professor, à gestão e à Infra- Estrutura 

PROBLEMAS CAUSAS / EXPLICAÇÕES OBJETIVO IDEALIZADO SOLUÇÕES 

Relacionados ao Aluno 

1- Falta de interesse e 
motivação discente 

Formação inadequada do 
professor  

Aluno motivado, participativo, 
crítico, reflexivo, resolutivo  → 
preocupado e compromissado com 
sua formação profissional 

Criação de comite de Apoio 
Psicopedagógico  

 

Oficinas de Planejamento de Aula 
em método ativo e uso da TIC  

2- Alta imaturidade dos alunos   Plano de Acolhimento e Inserção 
do aluno no curso, instituição de 
Tutoria 

Relacionados ao Professor  

1- “Não saber fazer” do 
professor  

3. Falta de formação do professor 
universitário 

100% dos professores capacitados 
do ponto de vista pedagógico 

Desenvolvimento de Política 
Institucional de Ensino 
considerando: concurso, avaliação 
permanente, pesquisa em ensino, 
desenvolvimento docente  

2- Falta de “tempo” para 
capacitação e/ou preparação 
profissional considerando: 
uniformização do conhecimento 
e importância para o aluno 

- Falta de integração  

  * coordenação  

  * departamento 

 

Disponibilidade de tempo /  
Reconhecimento institucional 

 

 

Redefinição de atividades docentes 
com Mérito Acadêmico na UFF 

Reconhecimento institucional do 
mérito acadêmico em atividades de 
ensino 

Oficinas de Integração Curricular 

2- Falta de integração da 
coordenação e departamentos 

Perfil do departamento com falta 
de: 

  * informação dos professores 

  * interação com outros 

Integração dos departamentos, 
professores e coordenação de 
curso 

Oficinas de Gestão e Planejamento 
Estratégico para gestores e 
docentes 
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PROBLEMAS CAUSAS / EXPLICAÇÕES OBJETIVO IDEALIZADO SOLUÇÕES 

departamentos 

  * conhecimento do PPI e PPC 

3- Deficiência na relação 
professor - aluno 

Alto nível de Autoritarismo e baixa 
relação dialético-dialógica 

Participação ativa do aluno na 
construção do conhecimento 

Oficinas para professores de Como 
se Aprende e de Comunicação 

Relacionados à Gestão/Política Institucional  

1- Cultura de desvalorização do 
ensino de graduação 

 Políticas públicas de 
hipervalorização da Pesquisa em 
detrimento das atividades de 
ensino e extensão  

Valorização eqüitativa de todas as 
funções do docente 

Investimento em editais de 
pesquisa em ensino e transferência 
das experiências exitosas para 
sala de aula 

Instituição de prêmios e eventos 
reveladores do trabalho docente 

2- Falta de recursos (humanos 
e materiais) para aula (prática) 
e para coordenação   

 Presença de técnicos capacitados 
para o exercício das respectivas 
atividades e de todo o material 
necessário 

Criação de curso de capacitação 
de RH específico para área de 
laboratórios 

Criação dos procedimentos 
específicos pelos departamentos 

3- Desvinculação da gestão 
com a sala de aula 

Espaços indiferenciados Gestores e Acadêmicos integrados Criação de projetos conjuntos para 
a melhoria da formação discente 

Criação de programas integrados 
de ensino, pesquisa e extensão 

Relacionados à Infra- Estrutura  

2- Falta de recursos materiais 
para aula (prática) e para 
coordenação   

  Tornar eficiente o sistema de 
compra e distribuição de materiais 
dos projetos LABOGRAD 

3- Deficiências dos espaços de 
aulas teórico- práticas 

 Execução dos Projetos de Prédios 
(verba REUNI) com infra-estrutura 
adequada 

Gestão eficiente do uso dos 
espaços físicos e equipamentos  
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9.5 Exemplos de Programas Pedagógicos Instucionalizados 

Programas Pedagógicos informados pelos participantes FAIMER – Brasil das Turmas 2006 a 2010 

Programas Pedagógicos Atividades Instituição 

1 Comissões de Apoio ao Colegiado 

 

Profissionalização docente, acompanhamento 
curricular, avaliação e apoio psicopedagógico 
docente e discente 

FM - UEL 

2  Núcleo de Apoio Pedagógico com diferentes frentes 

 

Núcleo de Apoio Pedagógico todas as faculdades 

dotação orçamentária e ligado à Pró-reitoria de Graduação 

 Avaliação, Estrutura Curricular, Capacitação 
Docente, Laboratório de Informática 

 

 

FMB-UNESP Botucatu  
2001 

 

2008 

3 Setor de Apoio Pedagógico 

Núcleo de formação docente na área da saúde ( PRO-
SAUDE e PET-SAUDE) – em implantação 

Formação dos docentes UFP - RS 

4  Núcleo de Apoio Psico-Pedagógico  UNIFESO - 
Teresópolis 

5  Núcleo de Estudos e Desenvolvimento em Educação Médica  UNIFENAS-BH 

6  Núcleo de Desenvolvimento da Educação Médica 

Setor de capacitação para todos os professoes recém 
ingressos 

Acompanhamento do currículo e capacitação 
docente e abriga projetos educacionais como o PRO 
-SAÚDE e FAIMER BRAZIL. 

UFC 

Pró-reitoria de 
Graduação 

7 Centro de Apoio Educadional e Psicopedagógicoo  

 

GAP (Grupo de Apoio Pedagógico) com núcleos em vários 
campi 

Cuida da saúde mental dos alunos, da assessoria 
pedagógica aos professores e aos colegiados e 
promove atividades de capacitação e 
desenvolvimento docente. 

Especifico para desenvolvimento docente 

  FMRP-USP 
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Programas Pedagógicos Atividades Instituição 

USP  

8 Comissão de Educação Médica  Avaliação do curso (curriculo) e propõe temas para o 
desenvolvimento docente 

FM - UFG - Goiás 

9 Núcleo de Educação Médica  UFAL  

10 Centro de Apoio Educacional e Pedagógico  UFU  

Uberlândia 

11 Programa de Atualização Pedagógica  para todos os professores que ingressam ou se 
interessam 

UFRN 

12 Assessoria Pedagógica uma específica na Medicina e outra geral  FTC (Faculdades de 
Tecnologia e 
Ciências) - Salvador 

13 Núcleo de Avaliação e Pesquisa em Ensino Médico Apoiar a avaliação do estudante, do programa 
curricular, da disciplina  e provas práticas, e 
promover o desenvolvimento docente 

UNICAMP  

14  Núcleo de desenvolvimento docente  Para todos os cursos da universidade UFMT 

15 Núcleo de Assessoria Pedagógica com pedagoga contratada   Atuação direta junto aos alunos e coordenação do 
curso médico e de enfermagem.  

Jundiaí 

10 anos 

16 Núcleo de Apoio Psicopedagógico Atendimento prioritário ao estudante nos casos de 
dificuldades psicopedagógicas  

Etelka 

17 Programa de Desenvolvimento Docente  FAMEMA 

18 Programa de Apoio Pedagógico  Apoio psicopdagógico aos alunos e pedagógico aos 
professores 

UBMSP 
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Programas Pedagógicos Atividades Instituição 

19 Programa de Apoio Pedagógico   UNICID - SP 

20 Diretoria de Apoio e Desenvolvimento Pedagógico  UFLA 
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9.6 Questionário de Levantamento de Dados para Criação do PRODDAC 
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