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Resumo

Buscou-se neste artigo apresentar as experi�encias obtidas durante o processo de aprendizagem

da disciplina de N�ucleo Livre Produ�c�ao de Recursos Multimeios (PRM), ofertada pela Escola de

Engenharia El�etrica, Mec�anica e de Computa�c�ao (EMC), da Universidade Federal de Goi�as (UFG).

S�ao apresentadas as atividades e as avalia�c�oes dos m�odulos da disciplina que utiliza as metodologias
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ativas Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e Aprendizagem Baseada em Projetos (PLE).

Apresentam-se ainda os resultados de uma pesquisa de uma visita t�ecnica realizada na Mostra

�Adensamento e Expans�ao: Arte Contempor�anea Acervo CCUFG�, como atividade de fechamento

do m�odulo �Introdu�c�ao �a comunica�c�ao textual e visual�. Os resultados mostram os impactos positi-

vos e negativos de algumas obras, al�em de mostrar um grau de aceita�c�ao favor�avel dos aprendentes

em rela�c�ao �a mostra igual a sete, v��rgula seis, numa escala de zero a dez. Dessa forma, a mostra

contribuiu para a forma�c�ao textual e visual dos estudantes.

Palavras-Chave: Aprendizagem Baseada em Problemas, Aprendizagem Baseada em Projetos,

Arte Contempor�anea, Educa�c�ao em Engenharia, Produ�c�ao de Recursos Multimeios.

Abstract

The paper presents the experiences gained during the learning process of the Free Elective,

Production of Multimedia Resources (PRM), o�ered by the Department of Electrical, Mechanical

and Computer Engineering (EMC) of the Federal University of Goias (UFG). It was presented the

activities and the evaluation of the modules of the course PRM that uses the active learning met-

hods Problem-Based Learning (PBL) and Project-Led Education (PLE). It was also presented the

results of a survey realized after a technical visit in the exhibition �Densi�cation and expansion:

contemporary art collection CCUFG� as a closing activity of the Module �Introduction to textual

and visual communication. The results show the positive and negative impacts of some works of

art, what is very common in this kind of art. In addition, it was showed a favorable acceptance of

the exhibition by the students (an average of 7.6, on a scale from 0 to 10). Thus, the results show

that the exhibition contributed to the visual formation of the students.

Keywords: Problem-Based Learning, Problem-Led Education, Contemporary Art, Education in

Engineering, Production of Multimedia Resources.

Resumen

Este documento tiene como objetivo presentar las experiencias obtenidas durante el proceso

de aprendizaje de lo N�ucleo libre la Producci�on de Recursos Multimedia (PRM), ofrecido por la

Escuela de Ingenier��a El�ectrica, Mec�anica e Inform�atica (EMC) de la Universidad Federal de Goi�as

(UFG). Las actividades y las evaluaciones de los m�odulos de la disciplina utilizan las metodolog��as

activas Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el Aprendizaje Basado en Proyectos (PLE).

Los resultados de la investigaci�on se presentan tambi�en, a partir de una visita t�ecnica a la expo-

sici�on �Densi�caci�on y Expansi�on: CCUFG colecci�on de arte contempor�aneo� como una actividad

de cierre del m�odulo �Introducci�on a la textual y la comunicaci�on visual�. Los resultados mues-

tran los efectos positivos y negativos de algunos trabajos sucios, mostrando un grado favorable de

aceptaci�on de los alumnos en relaci�on a la muestra igual a siete, seis puntos, en una escala de cero

a diez. De esta manera, el programa contribuy�o a textual de los estudiantes y entrenamiento visual.

Palabras Claves: Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Basado en Proyectos, Arte

Contempor�aneo, Facultad de Ingenier��a, Producci�on de Recursos Multimedia.
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1. Introdu�c�ao

O curr��culo do curso de gradua�c�ao em Engenharia El�etrica da Escola de Engenharia
El�etrica, Mec�anica e de Computa�c�ao (EMC), da Universidade Federal de Goi�as (UFG),
compreende uma carga hor�aria total de 3.821 (tr�es mil, oitocentos e vinte e uma) horas-aula,
assim distribu��das1: 1.692 (um mil, seiscentos e noventa e duas) horas-aula em disciplinas do
N�ucleo Comum; 1.934 (um mil, novecentas e trinta e quatro) horas-aula em disciplinas do
N�ucleo Espec���co; 195 (cento e noventa e cinco) horas-aula em disciplinas do N�ucleo Livre;
e 100 (cem) horas adicionais de Atividades Complementares.

Como observado, a integraliza�c�ao curricular em Engenharia El�etrica na EMC/UFG
requer que os alunos cursem uma carga hor�aria de pelo menos 195 horas-aula de disciplinas
do N�ucleo Livre (NL), escolhidas livremente entre as disciplinas desta categoria, ofertadas
pela EMC e por outras unidades da UFG, abrangendo diversas �areas do conhecimento2.

O N�ucleo Livre (NL) comp�oe o conjunto de conte�udos que objetiva garantir liberdade ao
aluno para expandir sua forma�c�ao, sendo formado por disciplinas eletivas, por ele escolhidas,
dentre todas as oferecidas nessa categoria no �ambito da Universidade Federal de Goi�as
(UFG), considerados os pr�e-requisitos3.

Buscando suprir este requisito e visando uma forma�c�ao diferenciada dos Engenheiros e
demais alunos da UFG, a EMC/UFG oferta uma ou duas vezes ao ano a disciplina de NL
Produ�c�ao de Recursos Multimeios (PRM).

A disciplina de PRM adota o uso das metodologias ativas Aprendizagem Baseada em
Problemas (do ingl�es: Problem-Based Learning - PBL) e Aprendizagem Baseada em Pro-
jetos (do ingl�es: Project-Led Education - PLE)4, com objetivo geral de habilitar futuros
pro�ssionais das mais diversas �areas, atrav�es de conhecimentos te�oricos e viv�encias pr�aticas
sobre o estado da arte da Podu�c�ao de Recursos Multimeios. Al�em disso, a disciplina de
PRM objetiva cognitivamente possibilitar aos futuros pro�ssionais uma boa base cient���ca e
tecnol�ogica, preparando-os aos desa�os na Produ�c�ao de Recursos Multimeios. E os objetivos
atitudinais de possibilitar aos futuros pro�ssionais das mais diversas �areas, uma boa base
pr�atica na Produ�c�ao de Recursos Multimeios, preparando-os aos desa�os �eticos pro�ssionais.

S�ao previstos na disciplina de PRM cinco m�odulos5: (1) Introdu�c�ao �a comunica�c�ao
textual e visual; (2) A comunica�c�ao textual por meio do r�adio; (3) A comunica�c�ao visual
por meio da fotogra�a; (4) A comunica�c�ao impressa por meio do papel; e (5) A comunica�c�ao
textual e visual por meio do v��deo.

No m�odulo Introdu�c�ao �a comunica�c�ao textual e visual, houve a realiza�c�ao de uma visita
t�ecnica da Mostra �Adensamento e Expans�ao: Arte Contempor�anea Acervo CCUFG� no
primeiro semestre de 2015.

Neste trabalho, buscou-se analisar os resultados obtidos na disciplina de PRM com a
aplica�c�ao das metodologias PBL e PLE, al�em de avaliar os principais ganhos obtidos pelos
aprendentes em rela�c�ao �a Produ�c�ao de Recursos Multimeios e os impactos de algumas obras,
al�em de mostrar o grau de aceita�c�ao dos aprendentes em rela�c�ao �a mostra.

2. Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e Apren-
dizagem Baseada em Projetos (PLE)

Castro (2015) ressalta que a qualidade do ensino, no caso em particular do Ensino
de Engenharia, se mostra em primeiro lugar na sala de aula, local em que os objetivos de
ensino, as compet�encias cognitivas, a organiza�c�ao pedag�ogica e curricular acontecem. Ela
ainda destaca que os estudantes aprendem conceitos, habilidades, valores para o exerc��cio
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pro�ssional e para a cidadania na sala de aula6.
As preocupa�c�oes com as metodologias utilizadas em sala de aula no Ensino em Engen-

haria est�ao cada vez mais em destaque, sendo que os m�etodos tradicionais de ensino podem
n�ao ser capazes de auxiliar o aprendente a atingir seu pleno potencial4.

Ribeiro (2010) destaca que existe um consenso de que a metodologia de ensino tradi-
cional utilizada na Universidade, baseada na transfer�encia/recep�c�ao de conhecimento �xo e
acabada, n�ao atinge mais seu objetivo de promover a aprendizagem signi�cativa de conceitos
nem consegue encorajar o desenvolvimento de outros tipos de conhecimentos estimados na
vida pro�ssional e social7.

Desta forma, metodologias ativas como a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL)
e a Aprendizagem Baseada em Projeto (PLE) tem se mostrado e�cientes ferramentas na
instru�c�ao de aprendentes de Engenharia e de outras �areas, apresentando e destacando o
papel do aprendente como agente ativo no processo de aprendizagem.

A Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) �e um m�etodo de ensino que possui
uma abordagem educacional concebida como modelo de pesquisa, com �enfase na an�alise e
contextualiza�c�ao interdisciplinar do conhecimento, apresentando um curr��culo organizado
com base na proposi�c�ao de quest�oes, com foco no processo4. Como resultado do processo �e
almejado que os aprendentes ofere�cam explica�c�oes ou sugest�oes aut�enticas do mundo real
para pequenos casos, com pequenas tarefas que abrangem perguntas e solu�c�oes conhecidas.
Utilizando para isto a coleta de informa�c�oes para compartilharem hip�otese e/ou sugest�oes
em sala, ocasi�ao em que a teoria �e elaborada4.

Por outro lado, a Aprendizagem Baseada em Projetos (PLE) �e um m�etodo de ensino
que possui uma abordagem educacional concebida como modelo de produ�c�ao, com �enfase
na pr�atica, em contextos pro�ssionais reais, apresentando um curr��culo organizado com base
na proposi�c�ao de tarefas, com foco no produto4. Como resultado do processo �e desejado
que os alunos criem novos materiais, artefatos e sistemas para um mundo de mudan�cas,
com grandes tarefas que levam a solu�c�oes inovadoras a quest�oes desconhecidas. Sendo este
processo realizado com a busca de informa�c�oes em conson�ancia com o desenvolvimento de
um projeto, identi�cando/criando teorias e gerenciando recursos4.

Ribeiro (2005) prop�oe o uso de tr�es formul�arios de avalia�c�ao durante o processo de
aprendizagem por meio do PBL, sendo o primeiro a Avalia�c�ao de Desempenho (AD), em
que os aprendentes avaliam, individualmente, o desempenho do grupo PBL ap�os a execu�c�ao
de determinada atividade, o segundo formul�ario seria a Avalia�c�ao do Processo Educacional
(APE), em que os alunos avaliam o problema e o processo educacional e por �ultimo a
Avalia�c�ao do M�etodo Instrucional (AMI)8.

Os quadros 1, 2 e 3 apresentam o formato das avalia�c�oes AD, APE e AMI adotados na
disciplina de Produ�c�ao de Recursos Multimeios.

Os resultados a serem apresentados neste artigo foram coletados por meio das avalia�c�oes
individuais e em grupo realizadas durante a realiza�c�ao da disciplina de PRM no primeiro
semestre de 20155.

3. Arte Contempor�anea

Arte �e um termo que vem do latim �ars�, e signi�ca habilidade. Entretanto, que tipo de
habilidade seria esta? Seria a habilidade de criar, modi�car e de se manifestar culturalmente?
Seria a habilidade de imaginar um mundo abstrato?

Bem, arte �e um termo subjetivo que gera em cada espectador um sentimento e uma
de�ni�c�ao �unica. Desde os tempos antigos, �l�osofos como Arist�oteles e Kant tentaram de�nir
o que vem a ser a habilidade ligada a arte. Para Chklovski (1973) a �Arte �e pensar por
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imagens�, como ocorre em cria�c�oes po�eticas em que o ouvinte ao escutar ou ler um poema
tenta recriar a �cena�9.

Provavelmente se fosse solicitado a uma plateia de cem pessoas o que vem a ser arte,
provavelmente resultaria em cem respostas e opini�oes diferentes. O mesmo se daria, se a per-
gunta fosse relacionada ao signi�cado de Arte Contempor�anea. Do ponto de vista hist�orico,
ontol�ogico e de genealogia, podem-se ter v�arias argumenta�c�oes para se de�nir o que venha
a ser Arte Contempor�anea, por exemplo10:

�Arte contempor�anea �e a arte que ou �re�ete� ou �resiste� a [...] �forma�c�ao� p�os-industrial do

capital ou do Imp�erio ao qual serve. Um dos problemas com essa perspectiva �e que, frequentemente,

essa arte �e chamada a realizar mais do que lhe compete (o grifo �e nosso), como se fosse parte de

um grandioso projeto revolucion�ario rom�antico, que parece sempre fadado ao fracasso.�

3.1. Mostra �Adensamento e Expans�ao: Arte Contempor�anea
Acervo CCUFG�

O Centro Cultural da UFG (CCUFG) inaugurou no dia 13 de novembro de 2014, a
Mostra �Adensamento e Expans�ao: Arte Contempor�anea Acervo CCUFG�. A Mostra �cou
em cartaz at�e o dia 20 de dezembro de 2014, reabrindo novamente no per��odo de 10 a 31 de
mar�co de 2015.

A Mostra apresentou o conjunto de 54 obras que foram incorporadas ao acervo do
CCUFG, reunindo produ�c�oes em desenho, pintura, serigra�a, objeto, escultura, instala�c�ao,
colagem e v��deo, executadas por 19 artistas e 2 coletivos, provenientes Bras��lia, Curitiba,
Goi�ania, Palmas, Rio de Janeiro, Salvador, S�ao Paulo, e de outros pa��ses: Alemanha, Canad�a,
Cuba e Estados Unidos11. Por meio da Mostra, foi apresentado ao p�ublico o resultado dos
processos de adensamento e de expans�ao vivenciados pelo programa de forma�c�ao do acervo,
prioridade do N�ucleo de Artes Visuais do CCUFG11.

A ideia de adensamento adveio tanto da import�ancia dos artistas quanto da alta qua-
lidade das obras reunidas: nomes capitais para a arte brasileira contempor�anea foram inse-
ridos pela primeira vez numa cole�c�ao p�ublica goiana; artistas de relev�ancia hist�orica para
o desenvolvimento da arte contempor�anea em Goi�as foram exibidos com obras de elevada
import�ancia em suas carreiras; artistas brasileiros e internacionais, jovens promissores ou
experientes e consagrados, que passaram por Goi�ania e que de diferentes formas contri-
bu��ram para verticalizar os debates art��sticos, incluindo as doa�c�oes de obras ao CCUFG12.
O conjunto apresentou obras importantes nas carreiras dos artistas e signi�cativas de seus
processos de cria�c�ao. A ideia de expans�ao surgiu do pr�oprio crescimento do n�umero de pe�cas
acervadas12. As Fotogra�as 1, 2, 3 e 4 ilustram quatro obras exibidas na Mostra, dentre
as in�umeras que compuseram a Mostra �Adensamento e Expans�ao: Arte Contempor�anea
Acervo CCUFG�.



108 ISSN: 2358-1271. Int. J. of Alive Eng. Educ. (IJAEEdu). (Online). Goi�ania, v. 4, n. 1, p. 103-122, jan./june 2017.

Fotogra�a 1. Obra de Rusl�an Torres12: L. CONDUCT-A-RT (Lab de Conducta) 324995. 2000.
T�ecnica mista sobre papel.70 x 96 cm. Doa�c�ao do artista.

Fotogra�a 2. Cristina Canale12: Poodle & Co 2008. T�ecnica mista sobre tela. 120 x 150 cm.
Doa�c�ao do Pr�emio de Artes Pl�asticas Marcantonio Vila�ca MinC/Funarte 5a edi�c�ao.
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Fotogra�a 3. Corpos Inform�aticos12: 2011.
V��deo Encerando a chuva. 1'06�. Doa�c�ao do coletivo.

Fotogra�a 4. Angelo Venosa12: Sem T��tulo. Acr��lico. Pe�ca A: 194 x 97 x 25 cm; Pe�ca B: 196 x 98 x
53 cm. Doa�c�ao do Pr�emio de Artes Pl�asticas Marcantonio Vila�ca MinC/Funarte 5a edi�c�ao.
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4. Produ�c�ao de Recursos Multimeios (PRM)

A disciplina de Produ�c�ao de Recursos Multimeios (PRM) �e oferecida uma ou duas
vezes ao ano pelo ensinante doutor Get�ulio Antero de Deus J�unior e utiliza uma mistura
da Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e a Aprendizagem Baseada em Projeto
(PLE), onde problemas menores s�ao resolvidos na sala de aula e projetos mais complexos
s�ao realizados fora da sala de aula5.

4.1. Ementa da disciplina de Produ�c�ao de Recursos Mul-
timeios (PRM)

A ementa da disciplina de PRM consiste nos seguintes conte�udos5: A sintaxe da lingua-
gem textual e visual; A produ�c�ao de um programa de r�adio; A fotogra�a digital: c�amara,
elementos da fotogra�a, a arte da boa fotogra�a, projetos especiais, fotogra�a avan�cada
e p�os-produ�c�ao; a produ�c�ao gr�a�ca: pr�e-impress�ao, processos convencionais de impress�ao,
impress�ao digital, reconhecimento de processos de impress�ao, materiais de impress�ao, aca-
bamento e especi�ca�c�ao de trabalho; e por �ultimo o v��deo digital: a c�amara, elementos de
v��deo, a arte do bom v��deo digital, projetos especiais, v��deo avan�cado e p�os-produ�c�ao.

O programa do m�odulo �Introdu�c�ao �a comunica�c�ao textual e visual� (m�odulo 1) integra
conhecimentos e informa�c�oes acerca do car�ater e conte�udo do alfabetismo textual e visual,
a composi�c�ao, os elementos b�asicos da comunica�c�ao textual e visual, a anatomia da comu-
nica�c�ao textual e visual, a din�amica do contraste, as t�ecnicas textuais e visuais e as artes
textuais e visuais.

O programa do m�odulo �Comunica�c�ao textual por meio do r�adio� (m�odulo 2) divide-se
em: as caracter��sticas do r�adio como meio de comunica�c�ao; o est�udio de r�adio; entrevistas; o
entrevistado; o texto; material de sinaliza�c�ao; not��cias, procedimentos e pr�atica; leitura de
not��cias e apresenta�c�ao; comerciais; programas de debate; programas com participa�c�ao de
p�ublico; enquete; cartas de ouvintes; programa�c�ao musical; variedades e sequ�encias; trans-
miss�oes externas; coment�arios; grava�c�oes musicais; pe�ca radiof�onica; e document�arios e pro-
gramas especiais.

O programa do �A comunica�c�ao visual por meio da fotogra�a� (m�odulo 3) enfatiza os
seguintes temas principais: a produ�c�ao; avalia�c�ao; treinamento e retro locu�c�ao; fotogra�a
digital; a c�amara; os elementos da fotogra�a; a arte da boa fotogra�a; projetos especiais;
fotogra�a avan�cada; e p�os-produ�c�ao.

O programa do m�odulo �A comunica�c�ao impressa por meio do papel� (m�odulo 4)
divide-se nos seguintes itens: a produ�c�ao gr�a�ca; a pr�e-impress�ao; processos convencionais
de impress�ao; impress�ao digital; reconhecimento de processos de impress�ao; materiais de
impress�ao; acabamento e especi�ca�c�ao de trabalho; e v��deo digital.

O programa do m�odulo �A comunica�c�ao textual e visual por meio do v��deo� (m�odulo 5)
consiste nos seguintes pontos: a c�amera; os elementos de v��deo; a arte do bom v��deo digital;
os projetos especiais; v��deo avan�cado; e p�os-produ�c�ao."

No primeiro semestre de 2015, os seguintes problemas e projetos foram elaborados para
a disciplina de PRM: (a) M�odulo 1 (M1): foram propostos sete �problemas� ou atividades
ligadas a comunica�c�ao textual e visual para serem resolvidos em grupo de forma a assi-
milar e levar os aprendentes a questionarem e desenvolverem solu�c�oes sobre o tema, al�em
da proposta uma visita t�ecnica a Mostra �Adensamento e Expans�ao: Arte Contempor�anea
Acervo CCUFG�; (b) M�odulo 2 (M2): foram propostos a elabora�c�ao de uma resenha indi-
vidual sobre os principais temas ligados �a produ�c�ao de r�adio, uma atividade voltada para
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desvendar as caracter��sticas de uma linha editorial e outra para desvendar a sintonia de
uma produ�c�ao de r�adio, a realiza�c�ao de uma enquete simples �O que voc�e gosta de escutar?�
e execu�c�ao de um projeto de transmiss�ao de um programa semanal de variedades sobre
tecnologias desenvolvidas na UFG com dura�c�ao de 15 minutos; (c) M�odulo 3 (M3): foram
elaborados neste m�odulo problemas menores relacionados com a fotogra�a (aprimoramento
e t�ecnicas), al�em do projeto da mostra fotogr�a�ca �Vida Acad�emica�; (d) M�odulo 4 (M4):
foram elaborados neste m�odulo problemas menores relacionados com a impress�ao gr�a�ca,
sendo proposto um projeto para produ�c�ao de um convite no Ateli�e Tipogr�a�co da UFG,
ap�os visita t�ecnica ao Centro Editorial e Gr�a�co da UFG (Cegraf); e (e) M�odulo 5 (M5):
foram propostos problemas menores relacionados com a produ�c�ao audiovisual e um projeto
para elabora�c�ao de v��deos interativos utilizando a t�ecnica de quadro branco e a tecnologia
do software VideoScribe sobre o tema Natureza.

4.2. Metodologia de ensino e avalia�c�ao da disciplina de
PRM

A nota dos aprendentes na disciplina de PRM varia de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com no
m�aximo uma casa decimal. Foi considerado aprovado na disciplina o aprendente que obteve
m�edia �nal igual ou superior a 6,0 (seis) e frequ�encia igual ou superior a 75% da carga
hor�aria da disciplina, conforme o Regulamento Geral de Cursos de Gradua�c�ao (RGCG) da
UFG5.

O processo de avalia�c�ao consistiu no c�alculo da m�edia aritm�etica das notas �nais de cada
m�odulo que podem envolver atividades em sala de aula, atividades extraclasse, conclus�ao das
atividades programadas por meio da metodologia PBL e PLE, atividades de avalia�c�ao da
metodologia PBL e PLE (AD, APE e AMI) e auto-avalia�c�oes realizadas durante o semestre
letivo. Portanto, n�ao houve provas tradicionais5.

5. Avalia�c�ao da metodologia de ensino

Durante o aprendizado de cada m�odulo foram realizadas Avalia�c�oes do Processo Educa-
cional (APE), de forma a quanti�car a satisfa�c�ao e o aproveitamento dos alunos em rela�c�ao
a metodologia de ensino adotada. Ao �m do curso de Produ�c�ao de Recursos Multimeios
(PRM), foi realizada a Avalia�c�ao do M�etodo Instrucional (AMI), sendo obtidas importantes
observa�c�oes dos aprendentes a respeito das vantagens do m�etodo utilizado e tamb�em das
vantagens e desvantagens de se utilizar o m�etodo PBL e PLE. Seguem os coment�arios dos
Aprendentes (Ai) da turma de 2015 e que responderam as vantagens e/ou desvantagens do
m�etodo PBL e PLE utilizado, bem como sugest�oes de melhorias presentes do formul�ario de
Avalia�c�ao do M�etodo Instrucional (AMI), aplicado no �nal da oferta da disciplina:

�Vantagens: O aluno consolida aplicando o aprendizado vivenciando uma problem�atica.
Desvantagens: O m�etodo demanda muito tempo por parte dos aprendentes.
Sugest�ao de melhoria: Talvez a proposi�c�ao de problemas n�ao t�ao elaborados.� � A1
�Vantagens: Conhecimento te�orico e pr�atico melhor absorvido pelo uso do m�etodo, in-

tegra�c�ao com grupo de cursos diferentes.
Desvantagens: �As vezes d�a muito trabalho conciliar com outras mat�erias.
Sugest�ao de melhoria: Grupos menores e menos trabalhos, como resumos para casa

(muito grande).� � A2
�Vantagens: As vantagens s�ao a melhor absor�c�ao de conte�udo, facilidade nas produ�c�oes

e melhor organiza�c�ao de temas.
Desvantagens: A dif��cil recupera�c�ao devido �a falta em um dia.
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Sugest�ao de melhoria: Limites de atividades por dia, para que o aluno que falte �as aulas
n�ao precise perder tanto num dia dado importante.� � A3

�Vantagens: Vantagem de trabalhar em grupo.
Desvantagens: Nada a declarar.
Sugest�ao de melhoria: Nada a declarar.� � A4
�Vantagens: Uma vantagem �e que faz o aluno colocar em pr�atica o conhecimento.
Desvantagens: Uma desvantagem �e que n�ao avalia teoricamente o aluno
Sugest�ao de melhoria: Uma prova conceitual seria interessante.� � A5
�Vantagens: A vantagem est�a em aprender na pr�atica com os erros e os acertos.
Desvantagens: A maior desvantagem est�a na falta de cobran�ca que pode levar alguns

ao desleixo.
Sugest�ao de melhoria: Mais tempo para a execu�c�ao de algumas atividades.� � A6
�Vantagens: Muita pr�atica e menos teoria e v�arios m�odulos.
Desvantagens: Trabalhos extraclasse.
Sugest�ao de melhoria: Nada a declarar.� � A8
�Vantagens: As vantagens s�ao o uso de aulas pr�aticas para complementar a teoria.
Desvantagens: Nada a declarar.
Sugest�ao de melhoria: Aulas mais espec���cas para a �area de Engenharia em si.� � A9
�Vantagens: Por tratar dos assuntos de forma interligada e global favorece o aprendizado

e a compreens�ao de tudo.
Desvantagens: Nada a declarar.
Sugest�ao de melhoria: As atividades poderiam ser feitas em grupos PBL menores e com

a liberdade de escolha de quem faria o grupo junto para desfavorecer os irrespons�aveis que
n�ao ajudam no desenvolvimento das atividades.� � A11

�Vantagens: A grande quantidade de exerc��cios e o conte�udo como m�etodo e seguir uma
�unica linha de pensamento que ajuda na compreens�ao da mat�eria.

Desvantagens: Nada a declarar.
Sugest�ao de melhoria: A falta de provas acarreta na diminui�c�ao de interesse pelas aulas

ao longo do semestre.� � A12
�Vantagens: A vantagem do m�etodo, focado em problemas, em vez de pura teoria, est�a na

maior motiva�c�ao dos alunos, que resolvem problemas do mundo real com o que aprenderam.
Desvantagens: Nada a declarar.
Sugest�ao de melhoria: Nada a declarar.� � A14
�Vantagens: O m�etodo n�ao �e t�ao cansativo quanto o que n�os estamos sujeitos.
Desvantagens: O m�etodo n�ao �e t�ao r��gido.
Sugest�ao de melhoria: Nada a declarar.� � A15
�Vantagens: Conhecimento em outra �area.
Desvantagens: A desvantagem �e n�ao poder expressar a criatividade.
Sugest�ao de melhoria: Atividades como a do r�adio deviam ter tema livre para expressar

a criatividade do grupo.� � A16
�Vantagens: S�o vejo vantagem quando envolve aprendizado, e no caso o dessa disciplina

�e o aluno �car ciente do mundo atual com suas tecnologias.
Desvantagens: Nada a declarar.
Sugest�ao de melhoria: A atualiza�c�ao dos equipamentos mantendo os antigos.� � A20
�Vantagens: O conhecimento �e adquirido para n�os, alunos, com muito mais facilidade

do que o m�etodo tradicional.
Desvantagens: Os grupos s�ao fechados e n�ao muda os integrantes, o que di�culta na

integra�c�ao entre todos os alunos da sala.
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Sugest�ao de melhoria: Poderia melhorar mudando os integrantes dos grupos de um
m�odulo para outro, para ter uma maior integra�c�ao entre todos os alunos da sala.� � A22

�Vantagens: O m�etodo n�ao avalia de uma forma generalizada como os tradicionais,
incentiva o trabalho em grupo e a re�ex�ao do que �e passado.

Desvantagens: A desvantagem est�a no fato de realizarmos trabalhos em grupo em que
alguns alunos n�ao realizam as atividades e s�ao avaliados no m�erito alheio.

Sugest�ao de melhoria: Seria boa a sugest�ao ou envio de materiais, livros e artigos de
mais f�acil acesso.� � A23

�Vantagens: Gera atitude e desperta no aluno interesse e rumos coerentes com o que
aprendeu! Visa o desenvolvimento na pr�atica.

Desvantagens: Tempo.

Sugest�ao de melhoria: Creio que o n�umero de assuntos abordados �e muito interessante
para t�ao pouco tempo em sala de aula. Organizar Tempo/Aprendizado/Interesse.� � A24

�E importante observar que nem todos os aprendentes responderam as vantagens e/ou
desvantagens do m�etodo PBL e PLE utilizado. Algumas vantagens, desvantagens e sugest�oes
de melhorias detectadas sejam realistas e outras nem tanto. Por exemplo, A22 expressou sua
opini�ao ao escrever que �Os grupos s�ao fechados e n�ao muda os integrantes, o que di�culta
na integra�c�ao entre todos os alunos da sala�. O ensinante precisa entender o que esse registro
signi�ca. Ser�a que os componentes dos grupos fechados, sem mudan�ca ao longo do semestre,
realmente foi a principal culpa para n�ao integra�c�ao da equipe do aprendente A22? Muito
improv�avel! Mesmo assim, esse registro �e v�alido e rico em informa�c�oes, pois o esp��rito cr��tico
do ensinante pode promover mudan�cas e/ou detec�c�oes de falhas de integra�c�ao dos grupos
na aplica�c�ao do formul�ario de Avalia�c�ao de Desempenho (AD) dos grupos, muitas vezes
aplicados de forma mec�anica ou com alertas em sala de aula sobre problemas detectados
nos grupos com pouco efeito na promo�c�ao de mudan�cas. Portanto, todos os registros devem
ser avaliados de forma cr��tica e podem ser instrumentos proveitosos em novas ofertas da
disciplina.

O Gr�a�co 1 apresenta parte da avalia�c�ao quantitativa de sete crit�erios coletados por
meio da Avalia�c�ao do Processo Educacional (APE) ao t�ermino dos cinco m�odulos (M1, M2,
M3, M4 e M5) da disciplina de PRM e a m�edia geral, sendo considerado sete atributos, a
saber: (A) Motiva�c�ao; (B) Relev�ancia; (C) Integra�c�ao de Conhecimentos; (D) Facilidade de
Obten�c�ao do Material; (E) Tempo para Complei�c�ao das Atividades; (F) Apresenta�c�ao dos
Produtos (resultados); e (G) Alcance dos Objetivos Educacionais. Como pode ser observada,
a avalia�c�ao geral �e positiva (m�edia global 3,5), sendo que o 1,0 representa o conceito (I)
Insu�ciente, 2,0 representa o conceito (R) Regular, 3,0 representa o conceito (B) Bom e 4,0
representa o conceito (E) Excelente. Note ainda que os atributos (D) e (E) apresentaram a
menor m�edia (3,3) e o atributo (C) a maior m�edia (3,6).

Ap�os a realiza�c�ao da visita t�ecnica a Mostra �Adensamento e Expans�ao: Arte Contem-
por�anea Acervo CCUFG�11, vinte e quatro aprendentes da disciplina de PRM responderam
uma pesquisa para avaliar o conhecimento dos mesmos em rela�c�ao �a de�ni�c�ao de Arte Con-
tempor�anea e a contribui�c�ao da mostra em, termos de forma�c�ao visual. Seguem de�ni�c�oes
dos aprendentes com respeito �a de�ni�c�ao do que venha a ser Arte Contempor�anea:

�Corresponde a uma arte que foge aos princ��pios conservadores. Na arte contempor�anea
o artista tem liberdade para expressar-se, n�ao precisa estar preso �a regras e par�ametros,
sendo assim coisas do dia-a-dia podem ser consideradas arte.� � A1.

�Arte contempor�anea �e a arte com caracter��sticas modernas.� � A2

�A arte contempor�anea vem a ser a mistura da arte em si. A mescla de valores abstratos
com representa�c�oes ��eis vistas de um novo aspecto.� � A3
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Gr�a�co 1. Consolida�c�ao de parte da Avalia�c�ao do Processo Educacional (APE).

�Arte contempor�anea �e uma liberdade de criar algo diferente com as pr�oprias concep�c�oes
do autor para transmitir diferentes emo�c�oes para quem v�e a obra.� � A4

� �E uma arte diferente de todas anteriormente criadas, pois engloba diversas misturas e
ainda trata de quest�oes atuais, re�etindo o cotidiano. Uma arte que n�ao se preocupa somente
com a est�etica e a beleza, mas tamb�em que retrata a realidade e a imagina�c�ao.� � A5

� �E uma arte que n�ao se prende a conceitos �xos de est�etica e de produ�c�ao, rompendo
com o classicismo.� A6

� �E uma arte que n�ao se prende a conceitos �xos, trazendo certa liberdade para os
artistas, rompendo com o classicismo.� � A7

� �E a arte produzida nos dias atuais, que deixam o espectador com v�arias opini�oes sobre
a arte, ou seja, ela �e abstrata.� � A8

�A arte contempor�anea �e uma representa�c�ao abstrata que requer bastante re�ex�ao para
ser entendida.� � A9

�A arte de ver os objetos, as pessoas, por diversos �angulos e dar n interpreta�c�oes para
cada imagem e �gura obtida.� � A10

�A arte contempor�anea �e um novo tipo de arte, uma forma mais atual que n�ao segue
os tradicionais estilos da antiga, pode ser expressa por diversas formas: v��deo, colagens,
fotogra�a. Ela n�ao segue padr�oes e em muitas vezes podem assumir car�ater abstrato.� � A11

�A arte contempor�anea �e a express�ao do pensamento e sentimentos relacionados a acon-
tecimentos da vida e realidade do autor sem o apego ao realismo ou a simpli�ca�c�ao do meio
de comunica�c�ao.� � A12

�No meu ponto de vista �e uma arte atual feita com materiais naturais e que segundo a
amostra �e uma arte abstrata dif��cil de ser compreendida.� � A13

� �E um estilo de arte provocativo, inovador criado h�a poucas d�ecadas e que devem
representar a ideia do autor.� � A14

� �E uma arte atual. Uma arte que retrata os dias atuais, os sentimentos e a�c�oes.� � A15.
�Express�ao do artista, de qualquer forma visual, sendo sua compreens�ao clara ou n�ao.�

� A16.
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�Livre express�ao do artista, tornando a arte produzida sem pretens�ao, dando liberdade
de leitura.� � A17.

�Arte contempor�anea vem a ser a arte que precede os conceitos de arte atuais. �E um
tipo de arte que engloba tanto o teatro, pintura, escultura, objetos, entre outros.� � A18

�Arte contempor�anea �e a arte do ponto de vista individual, arte do desproporcional, a
arte de instigar a curiosidade e os sentidos.� � A19

�Baseando em um conceito geral, a arte contempor�anea s�ao as express�oes dos artistas
na atualidade.� � A20

�Arte contempor�anea pode ser todo conjunto (seja f��sico, visual ou sonoro) com o ob-
jetivo de transmitir uma mensagem, uma ideia, mas sendo arte, �e de livre interpreta�c�ao e
acaba sendo compreendida de in�nitas formas diferentes.� � A21

� �E o m�odulo art��stico que tenta romper com modelos tradicionais do passado, mudando
da representa�c�ao para a abstra�c�ao.� � A22

�Arte contempor�anea seria aquela arte que n�ao limita o artista, o deixa livre para se
expressar da maneira que achar que deva, sem se preocupar com formatos, formas ou o
sentido do que est�a fazendo.� � A23

� �E a arte na qual o artista exp�oe um assunto e d�a um �ponta p�e� para sua interpreta�c�ao.�
� A24

Como podem ser observado nos registros, h�a certa �confus�ao� ou �aliena�c�ao� sobre a
de�ni�c�ao de Arte Contempor�anea por parte dos aprendentes. Por detectar que a grande
maioria dos aprendentes nunca foi a uma Mostra de Arte Contempor�anea ou tenha estudado
o tema, sendo o primeiro contato do ponto de visto te�orico-pr�atico no m�odulo �Introdu�c�ao �a
comunica�c�ao textual e visual�, at�e que algumas de�ni�c�oes dos aprendentes est�ao alinhadas
com o sentido dado a Arte Contempor�anea por Rajchman (2011), onde �[...] a arte �e chamada
a realizar mais do que lhe compete [...]�10. Sim, alguns registros mostram o efeito alcan�cado
da Mostra �Adensamento e Expans�ao: Arte Contempor�anea Acervo CCUFG�, a busca do
respeito pela �arte n�ao compreendida� por muitas pessoas �indoutas e comuns�!

Seguem tamb�em a opini�ao dos aprendentes sobre os aspectos que mais chamaram sua
aten�c�ao na mostra visitada:

�A maneira na qual todos os elementos foram dispostos, visto que proporcionaram uma
interatividade entre expectador e obra.� � A1

�Eu gosto das paredes pretas, acho que todas deviam ser, d�a um contraste legal com as
obras.� � A2

�A exposi�c�ao trabalhada dos elementos, demonstra a cuidadosa tarefa de espa�co e mo-
vimento, com objetos �utuantes, etc.� � A3

�A distribui�c�ao das obras e as diferen�cas da ilumina�c�ao nos ambientes.� � A4
�Come�ca com obras est�aticas, mas ao decorrer da amostra as obras adquirem movimento,

tem obras abstratas e obras simples de f�acil entendimento.� � A5
�A exposi�c�ao come�ca com obras de efeito visual e posteriormente apresenta obras de

menor intera�c�ao, com o uso de v��deos e �audios.� � A6
�Amplo espa�co, com organiza�c�ao da sequ�encia de artes de determinado autor.� � A7
�O que me chamou aten�c�ao na organiza�c�ao foi a diversidade das obras.� � A8
�A disposi�c�ao das obras para o p�ublico, que o considera para re�etir sobre temas ligados

a modernidade e a exist�encia.� � A9
�O que mais me chamou a aten�c�ao foi na disposi�c�ao obras, organizadas em ordem, por

temas. E a diversidade de abordagens.� � A10
�O que mais me chamou a aten�c�ao foi o �misto� de diferentes formas de arte: v��deo,

fotogra�a, pintura, colagens e os diferentes sentimentos que elas podiam transmitir a quem
v�e.� � A11
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�Al�em da pluralidade das obras e t�ecnicas utilizadas a tentativa de aproximar temas e
m��dias em comum.� � A12

�A maneira com as obras s�ao dispostas faz com que ao entrar na sala temos uma vis�ao
ampla de todas as obras fazendo com que vamos em dire�c�ao daquela que mais chamou a
aten�c�ao.� � A13

�A quantidade de obras provocativas e inovadoras. Havia v�arias obras que questionavam
a ideia de arte que muitos t�em.� � A14

�As obras est�ao organizadas em complexidade de entendimento para mim.� � A15

�A diversidade da mostra. Obras com conte�udo mais expl��cito. Obras mais dif��ceis de
ser entendidas. Mas todas com grande expressividade.� � A16

�A variedade de produ�c�ao de arte e os materiais utilizados.� � A17

�A disposi�c�ao das �areas de exposi�c�ao (quadros, objetos e v��deos, respectivamente).� �
A18

�O posicionamento de cada obra, partindo de uma arte bem suave at�e uma arte mais
chocante, como os v��deos.� � A19

�S�ao obras com diferentes conceitos entre elas e n�ao segue um padr�ao.� � A20

�A disposi�c�ao da mostra, que inicia com obras est�aticas (escultura, pinturas, montagens,
etc.) e no �nal introduz os v��deos.� � A21

�O abuso desnecess�ario da sexualidade em algumas obras e a falta de retratar problemas
sociais nas obras.� � A22

�A sequ�encia das obras indo de obras mais simples ou mais f�aceis de se extrair signi�-
cados, interpreta�c�oes at�e �a obras que tem um signi�cado mais pesado e at�e podem mexer
ou instigar preconceitos, pr�e-conceitos.� � A23

�A diversidade de tem�aticas englobadas pelos artistas e a forma como elas se comunicam
entre si.� � A24

Os registros sobre o efeito alcan�cado da Mostra �Adensamento e Expans�ao: Arte Con-
tempor�anea Acervo CCUFG� mostram um efeito positivo sobre os aprendentes, apesar de
alguns questionarem a compreens�ao de algumas obras. Al�em disso, buscou-se tamb�em por
meio da pesquisa, avaliar as obras que despertaram maior e menor interesse nos aprenden-
tes, sendo analisado tamb�em ao �nal da pesquisa o n��vel de aceita�c�ao da mostra entre os
aprendentes.

O Gr�a�co 2 mostra o n��vel de aceita�c�ao da Mostra �Adensamento e Expans�ao: Arte
Contempor�anea Acervo CCUFG� por parte dos aprendentes da disciplina de Produ�c�ao de
Recursos Multimeios. Assim, numa escala de 0 a 10, a mostra foi avaliada com uma m�edia
de 7,6 (sete, v��rgula seis) e vari�ancia igual a 2,31, mostrando um bom n��vel de aceita�c�ao da
mostra por parte dos aprendentes.

Os Gr�a�cos 3(a), 3(b), 3(c), 3(d) e 3(e) apresentam a sele�c�ao de obras que mais agrada-
ram os aprendentes da disciplina de PRM, sendo que a obra 24 teve a maior taxa de aceita�c�ao
entre os aprendentes. Por outro lado, os Gr�a�cos 4(a), 4(b), 4(c) e 4(d) apresentam a sele�c�ao
de obras que os aprendentes menos gostaram, sendo que a obra 23 foi a obra menos aceita
com 25% de rejei�c�ao. Os Gr�a�cos 3(f) e 4(f) mostram o percentual de 100% alcan�cado pela
somat�oria dos percentuais individuais das obras que mais agradaram e menos agradaram os
aprendentes, respectivamente.

Ressalta-se que numera�c�ao de 1 a 25 das obras da Mostra �Adensamento e Expans�ao:
Arte Contempor�anea Acervo CCUFG� foi realizada segundo crit�erio pr�oprio dos autores
e por quest�oes de �etica, n�ao s�ao reveladas nesse artigo. Comparando os Gr�a�cos 3 e 4, �e
poss��vel veri�car que as cinco obras mais aceitas n�ao fazem parte do conjunto das cinco
obras mais rejeitas, mostrando-se uma forte descorrela�c�ao na escolha dos aprendentes.
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Gr�a�co 2. N��vel de aceita�c�ao da Mostra �Adensamento e Expans�ao: Arte Contempor�anea Acervo
CCUFG�, por parte dos aprendentes da disciplina de Produ�c�ao de Recursos Multimeios.

6. Conclus�ao

Por meio das avalia�c�oes realizadas em cada m�odulo, conclui-se que as metodologias
ativas utilizadas na disciplina de PRM apresentaram um grande grau de aceita�c�ao por parte
dos aprendentes, sendo a m�edia das Avalia�c�oes do Processo Educacional (APE) foi igual a
3,5, numa escala onde 1,0 representa o conceito (I) Insu�ciente e 4,0 representa o conceito
(E) Excelente. Com a realiza�c�ao da Avalia�c�ao de Desempenho (AD) foi poss��vel analisar o
desempenho de cada membro dentro dos grupos PBL, sendo que cada aprendente avaliava
individualmente, o desempenho do grupo PBL ap�os a execu�c�ao de cada m�odulo, al�em de
avaliar o seu pr�oprio rendimento. A Avalia�c�ao do M�etodo Instrucional (AMI) possibilitou o
levantamento de informa�c�oes importantes a respeito da opini�ao dos aprendentes em rela�c�ao
ao alcance ou n�ao dos objetivos propostos em PRM, sobre as vantagens e desvantagens do
m�etodo, acerca do planejamento da disciplina, al�em de avaliar o m�etodo em rela�c�ao aos
seguintes aspectos: relat�orio parcial; relat�orio �nal e apresenta�c�ao (entrega dos problemas);
Avalia�c�ao do Processo Educacional (APE); Avalia�c�ao de Desempenho (AD); avalia�c�ao do
grupo; e din�amica das aulas.

Os resultados da pesquisa realizada ap�os a visita a Mostra �Adensamento e Expans�ao:
Arte Contempor�anea Acervo CCUFG� mostrou uma diversidade de de�ni�c�oes encontradas
dentre os vinte e quatro aprendentes a respeito de Ate Contempor�anea, al�em de que os
resultados apresentam tamb�em os impactos positivos e negativos que a mostra provocou em
cada aprendente, sendo evidenciadas as obras com maior aceita�c�ao e maior rejei�c�ao entre os
aprendentes. Com a visita na mostra foi poss��vel observar a import�ancia da arte na forma�c�ao
textual e visual dos aprendentes. Tamb�em foi poss��vel observar um alto grau de aceita�c�ao dos
aprendentes em rela�c�ao �a Mostra �Adensamento e Expans�ao: Arte Contempor�anea Acervo
CCUFG�, expresso por uma m�edia igual a 7,6, numa escala de 0 a 10.
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(a ) (b) (c)

(d) (e) (f)

Gr�a�co 3. Avalia�c�ao da mostra relativa �a pergunta: �Qual obra voc�e mais gostou?�.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Gr�a�co 4. Avalia�c�ao da mostra relativa �a pergunta: �Qual obra voc�e menos gostou?�.
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Quadro 1. Avalia�c�ao de Desempenho (AD)8.

Disciplina:

Professor:

Nome:

Data:

Escala de avalia�c�ao: Usem a seguinte escala para avaliar os integrantes do grupo: (E)
Excelente; (B) Bom; (R) Regular; e (I) Insu�ciente.

Avalia�c�ao de membros da equipe: Ao avaliar a si mesmo e os outros membros da sua
equipe, considere o seguinte: Voc�e ou a pessoa estava presente em todos os encontros
na sala de aula, veio preparado(a) para a discuss�ao e contribui para a discuss�ao
dos outros? Voc�e ou a pessoa disp�os-se a realizar tarefas fora da sala de aula e a
trazer material relevante para a discuss�ao em grupo? Voc�e ou a pessoa foi um(a)
bom(a) ouvinte e respeito as opini�oes dos outros? Voc�e ou a pessoa contribui para a
organiza�c�ao geral da equipe e para a constru�c�ao de consenso?

Nome dos membros do grupo Avalia�c�ao

Meu nome:

2

3

4

5

Coment�arios (Usem este espa�co para fazer coment�arios que julgar necess�arios sobre
as avalia�c�oes acima)

Coment�arios gerais sobre o funcionamento e desempenho do grupo. (Use este espa�co
para colocar quaisquer di�culdades encontradas pelo grupo e estrat�egias de supera�c�ao,
implementadas ou pass��veis de serem implementadas em grupos futuros)
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Quadro 2. Avalia�c�ao do Processo Educacional (APE)8.

Disciplina:

Professor:

Nome:

Data:

Escala de avalia�c�ao: Usem a seguinte escala para avaliar os integrantes do grupo: (E)
Excelente; (B) Bom; (R) Regular; e (I) Insu�ciente.

Avalia�c�ao do Problema

Crit�erios Avalia�c�ao

1. Motiva�c�ao

2. Relev�ancia

3. Integra�c�ao de conhecimentos

4. Facilidade de obten�c�ao de material

5. Tempo para complei�c�ao das atividades

6. Apresenta�c�ao dos produtos (resultados)

7. Alcance dos objetivos educacionais

8. Outro:

Coment�arios. (Usem este espa�co para fazer os coment�arios que julgarem necess�arios
sobre as avalia�c�oes acima, indicando como a atividade pode ser melhorada)

S��ntese de Conceitos. (Usem este espa�co para sintetizar e explicitar novos conceitos
aprendidos durante o processo de aprendizagem com esse grupo de trabalho na solu�c�ao
da atividade desenvolvida por meio da PLE e colocar perguntas sobre pontos que
consideram ainda obscuros)
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Quadro 3. Avalia�c�ao do M�etodo Instrucional (AMI)8.

Disciplina:

Professor:

Nome:

Data:

Avalia�c�ao do M�etodo Instrucional (AMI)

1. Os objetivos (conhecimentos, habilidade e atitudes) foram alcan�cados?

2. Qual sua avalia�c�ao sobre o m�etodo utilizado?

Quais as vantagens e as desvantagens do m�etodo?

Apresente sugest�oes de melhoria.

3. Avalie as partes da aula:

(a) Planejamento

(b) Pesquisa

(c) Fechamento no grupo/equipe

(d) Apresenta�c�ao

(e) Fechamento coletivo

4. Avalie o funcionamento dos seguintes aspectos do m�etodo com rela�c�ao ao gru-
po/equipe:

(a) Relat�orio parcial

(b) Relat�orio �nal e apresenta�c�ao (entrega dos problemas)

(c) Avalia�c�ao do Processo Educacional (APE)

(d) Avalia�c�ao do Desempenho (AD)

(e) Grupo/equipe

(f) Pap�eis (l��der, porta-voz, secret�ario e membro)

(g) Din�amica da aula


