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RESUMO – A questão que não quer calar, que todos colegas comentam no cafezinho e nos almoços, 

é: o que fazer com o aluno que fica no celular durante nossas aulas. Provavelmente ele está no 

whatsApp dando uma espiadinha nas mensagens, ou na internet espiando as notícias. Mas, e se ele 

estiver olhando um assunto relacionado à aula? A questão é que cada vez mais os alunos se dispersam 

em sala de aula, e estão cada vez mais apáticos, pelo menos na área das exatas. O objetivo desse 

trabalho é abordar essa problemática e convidar o leitor, provavelmente aluno ou professor, a fazer 

uma reflexão sobre o tema e apontar algumas estratégias utilizadas ao longo de 20 anos de docência 

universitária, que parecem, pelo menos por enquanto, terem dado bons resultados. 

ABSTRACT–The question that does not want to shut up, which all colleagues commented on in the 

coffe break and in the lunchroom, is: what to do with the student who stays on the cell phone during 
our classes. He's probably on whatsApp by spying on the messages, or the internet spying on the 

news. But what if he's looking at a subject related to class? The point is that more and more students 

are dispersed in the classroom, and are increasingly apathetic, at least in the area of the exact ones. 

The objective of this work is to address this problem and provide the reader, probably student or 

teacher, to reflect on the theme and to point out some strategies used during 20 years of university 

teaching, which seem, at least for the time being, to have given. 

Palavras-Chave – ensino; agronomia; engenharia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Qual professor nunca se perguntou como agir com a falta de participação dos alunos em sala de 

aula? Principalmente os docentes universitários, que lecionam para as engenharias. Por que 

principalmente esses? O problema não é com todas as áreas? Até pode ser que ocorra esse problema 

nas outras áreas também, mas nós docentes da engenharia, geralmente somos engenheiros, e 

geralmente também temos uma certa tendência à ficar mais quietos chegando em alguns casos a uma 

certa apatia, por assim dizer. Por que não? Auto crítica! E por que isso? Isso vem lá da nossa formação 

nos anos iniciais nas disciplinas básicas de cálculos, físicas e químicas...baixar a cabeça e 

calcular...muito cálculo, o que é muito importante, mas que obviamente não gera discussão em sala 

de aula. Se aprende e se aplica, não se discute...geralmente...no ensino clássico, que os professores 

que hoje tem mais de 50 anos tiveram. É ou não é? E nós agora? Repetimos isso? Pior que sim!  

Muitas vezes. Muitas mesmo. Reclamamos. Ah! Como reclamamos! Do aluno que dorme em 
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aula, do aluno que espia o celular durante a aula, do aluno que conversa, do aluno que está estudando 

para a prova que fará após a nossa aula. Sim. Fazem tudo isso mesmo! 

E a culpa é de quem? Dos alunos é claro, diriam vários colegas nossos e até nós mesmas já 

dissemos isso em muitas ocasiões. Geração de mimimis, que tudo pode, que tem muitos direitos e 

nenhum dever...que tem argumento para tudo, que reclama, que manifesta. Por outro lado, cá pra nós, 

será que não estamos fazendo algo errado em nossas aulas? Acho que não estamos acompanhando as 

gerações com as mudanças de comportamento extremamente relacionada com as novas tecnologias, 

que nem sequer sonhávamos em nossa época e muitas vezes não estamos motivando os alunos de 

maneira que nossa aula se torne pelo menos “não dormível”. Temos lá nossas culpas, mas ...a nosso 

favor, eu pergunto: Que formação pedagógica tivemos? No máximo os PAAPs (Programas de 

Atividades de Aperfeiçoamento Pedagógico), obrigatórios a partir do final da década de 90 em 

algumas universidades, que nem sempre são organizados de forma que abranjam as diversas áreas 

dos professores em formação, além de ser ministrado em um período bem curto. Salvo alguns 

professores, que já nascem com o dom de motivar, geralmente os mais alegres, os mais falantes, os 

mais extrovertidos, os mais divertidos (temos um excelente exemplo em nosso departamento e para 

minha felicidade bem pertinho da minha sala, consigo até ouvir as risadas dele, e são extremamente 

contagiantes), a maioria não motiva os alunos em sala de aula, essa é a verdade. 

E, por outro lado, muitos alunos vão para aula para cumprirem crédito, para serem aprovados 

na disciplina, para ganharem o título e poderem trabalhar, sem se preocupar se realmente sairão 

preparados para o mercado de trabalho. Pelo menos quando havia nas universidades os programas de 

intercâmbio, muito alunos tentavam ter um bom histórico escolar para poderem se candidatar a um 

programa de intercâmbio fora do Brasil. Esses se interessavam mais, estudavam, perguntavam. Puro 

interesse, mas era válido. Tinham um objetivo. Conhecer outros países, outras realidades, fazer 

amigos, melhorar seu inglês, ou alemão, ou seja lá qual a língua que escolhiam, melhorar seu 

currículo, conseguir um bom emprego. Sim, era muito válido sim. Pena que com a atual situação de 

crise no país, esse programa diminuiu muito, talvez tenha até desaparecido. 

E voltando àqueles professores que já nascem com o dom da alegria, sim, os alunos os adoram. 

E com razão! São professores que além do dom natural, se empenham em tornar as aulas interessantes 

para os alunos, em sair da mesmice, em fazer diferente, em agradar os alunos, em fazer os alunos 

participarem verdadeiramente e gostarem de participar. Mas nem todos nascem com esse dom, e é 

para esses que escrevemos esse artigo. Para tentar motivá-los a querer motivar os alunos. Vamos 

tentar? 

 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é de abordar a problemática do desafio da docência universitária na 
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área de engenharias no contexto atual (geração 2000) e convidar o leitor, provavelmente aluno ou 

professor, a fazer uma reflexão sobre o tema e de, modestamente, apontar algumas estratégias 

utilizadas ao longo de 20 anos de docência universitária, que parecem, pelo menos por enquanto, 

terem dado bons resultados. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

No mínimo é engraçado fazer um artigo reflexivo, com a estrutura das exatas, ou seja, de 

maneira muito objetiva...com o terceiro item sendo o de “materiais e métodos”...absolutamente todos 

os nossos artigos têm esse item, mas sempre começam com a descrição da área experimental de 

estudo. Então, manteremos o formato, tentando fazer uma releitura do título “materiais e métodos”, 

usando essa palavra que está na moda, releitura. Gostamos dela. 

Em virtude a essa problemática que nos deparamos nas salas de aula, no nosso caso em especial 

na área das exatas, vem surgindo muitos estudos e relatos de introdução de metodologias ativas nas 

disciplinas das Engenharias (Nagai e Izeki, 2013; Rezende Júnior et al., 2013; Barbosa e Moura, 

2014; Rocha e Lemos, 2014; Cunha, 2015; Simon e Franco, 2015). Pois bem, neste artigo serão 

abordadas experiências de docência motivacional. Gostamos dessa palavra também. Muitas dessas 

experiências já estão sendo implantadas e associadas a metodologia PBL (Problem/Project Based 

Learning) em muitas universidades, onde o principal pilar baseia-se na inovação do processo ensino-

aprendizagem e na integração teoria-prática com interdisciplinaridade, onde o objetivo é que os 

alunos resolvam problemas ou desenvolvam projetos em equipe (Cunha, 2015)... 

Neste trabalho vamos expor experiências de docência motivacional utilizadas para os cursos de 

engenharia agrícola (disciplinas de solo), engenharia civil (disciplina de infraestrutura hidroviária), 

agronomia (disciplina de irrigação e drenagem) e do curso de pós-graduação em Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental (disciplina de hidrometria). São apresentados quatro relatos, das duas autoras, 

sobre estratégias utilizadas para motivar os alunos em sala de aula. 

 

4. RESULTADOS 

4.1  Relato sobre a disciplina de infraestrutura hidroviária do curso de engenharia civil – 

primeira autora 

Iniciei a carreira docente lecionando para o curso de agronomia. Um ano após, substituí um 

colega, que se ausentou para terminar seu Doutorado, e passei a lecionar a disciplina de infraestrutura 

hidroviária para o curso de engenharia civil, para alunos do sexto semestre. Senti uma enorme 

diferença dos alunos da engenharia civil em relação aos da agronomia. Os da agronomia, eram (e são) 

muito mais participativos. Compartilham seu chimarrão com o professor e colegas, perguntam muito, 

compartilham suas experiências. Os alunos da engenharia civil entravam mudos e saíam calados. Não 
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sorriam nem quando eu tentava fazer alguma piada. Não olhavam para o lado. Apenas me olhavam e 

anotavam tudo que eu falava. Não existia ainda celular com câmara fotográfica nem com internet, 

então nem espiavam o celular. A diferença foi brutal. Eu não estava conseguindo motivá-los. Era uma 

disciplina de caráter mais informativo, sem cálculos. Pesquisei bastante para as aulas serem 

agradáveis, usei conteúdo histórico, falando em Leonardo Da Vinci e seu projeto de eclusa. Nada. 

Nenhuma reação...Só me olhavam e copiavam...Depois de umas três semanas de aula, eu encontrei 

por acaso em um dos restaurantes do campus, a profa. Marion Bordas, da área de educação. Eu a 

conhecia pois ela era esposa do meu orientador, prof. Marc Pierre Bordas, que já havia falecido nessa 

ocasião. Quando ela me perguntou como eu estava, desabafei e falei para ela que eu estava tendo 

dificuldades em motivar os alunos da engenharia civil, em sala de aula. Foram aproximadamente 

cinco minutos de conversa enquanto estávamos na fila para pagar o almoço. Cinco minutos 

maravilhosos que fizeram a diferença. Ela simplesmente me sugeriu que eu levasse artigos para aula, 

para eles lerem e debaterem, no estilo de seminários. Simples assim. Sei que muitos colegas das 

humanas usam isso, mas eu não achava que isso se aplicaria nas exatas...não queria aplicar o velho 

estilo de o aluno ter que pesquisar, preparar um seminário e apresentar sozinho. Queria envolver todos 

juntos em sala de aula. Pois bem, passei alguns dias na biblioteca do antigo DEPREC (Departamento 

Estadual de Portos, Rios e Canais), que passou a ser em 1998, Superintendência de Portos e Hidrovias 

- SPH. Fiz cópia de vários trabalhos apresentados em congressos sobre navegação fluvial e levei para 

sala de aula. Pedi para eles se reunirem em grupos de 4 pessoas, distribuí os artigos, e dei 30 minutos 

para eles lerem os artigos e montarem uma apresentação, em que TODOS deveriam falar. Depois dei 

10 minutos para cada grupo apresentar seu trabalho. Pois bem, para minha surpresa o tempo foi 

suficiente para eles lerem os artigos, entenderem do que se tratava, montarem a apresentação, que foi 

oral (sem power point e sem transparências), e apresentarem. Isso tudo em uma aula de dois períodos, 

ou seja, 110 minutos. Eles apresentaram muito bem, fizeram esquemas e desenhos no quadro, os 

colegas que estavam assistindo fizeram perguntas sobre o assunto e até batiam palmas. Foi um 

sucesso. Isso serviu não somente para essa aula, pois foi como se eles tivessem “quebrado o gelo”. 

Também levei-os para uma visita guiada ao porto de Porto Alegre, onde eles além de visitarem várias 

dependências do porto, assistiram uma palestra realizada pelo superintendente do porto. Foi outro 

sucesso. Nessa palestra o superintendente abordou questões técnicas como por exemplo, calado para 

o barcos navegarem, sinalização, etc...mas também questões econômicas e sociais, muito além do que 

esperávamos. Os alunos ficaram muito interessados, fizeram muitas perguntas. Nas próximas aulas, 

mesmo eu não tendo feito mais esse tipo de trabalho, eles ficaram muito participativos, comentavam 

notícias veiculadas em jornal sobre o tema e até sorriam em aula. Sim, sorriam. Não entravam mais 

mudos nem saíam calados. No outro semestre consegui levar a turma até o porto de Rio Grande 

(viagem de 320 km ida e 320 km de volta). Visitaram os terminais de carga e descarga e outras 
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dependências e assistiram palestra. Adoraram! 

4.2 Relato sobre a disciplina de irrigação e drenagem do curso de agronomia – primeira 

autora 

Como comentei no item anterior, os alunos da agronomia são bem mais participativos que os 

da engenharia civil. A disciplina que leciono era do sétimo semestre, onde os alunos são mais maduros 

e participam mais, mas após reforma curricular passou a ser oferecida para alunos do quarto semestre. 

Esses eram menos participativos. Sempre trabalhei na disciplina, como parte da avaliação um projeto 

de irrigação a ser elaborado e apresentado pelos alunos, em grupos. Nesse projeto os alunos devem 

calcular dose líquida máxima (em função da capacidade de campo do solo, do limite hídrico inferior 

da cultura e da profundidade da raíz) e o turno de irrigação (em função da evapotranspiração da 

cultura) a cada 10 dias para todo o ciclo da cultura a ser irrigada. Também devem escolher o aspersor 

ideal para a situação, considerando tipo de cultura e taxa de infiltração do solo, fazer todo o 

dimensionamento hidráulico do sistema de irrigação, dimensionar a bomba e fazer o orçamento 

detalhado do sistema, incluindo uma conclusão sobre quantas safras seriam necessárias para pagar o 

investimento, considerando o aumento de produtividade esperado devido a implantação do sistema 

de irrigação. Desculpem, não pude evitar escrever sobre a parte técnica do projeto...Todos apresentam 

o projeto de forma oral, com auxílio do power point. Pois bem, isso é bastante estimulante, mas nem 

sempre os alunos se interessam. Todo semestre eu modifico os dados do projeto para eles não 

copiarem dos colegas que já fizeram. Eu ficava pensando que era um desperdício de energia fazer um 

projeto tão completo sem benefício para a sociedade. Por isso, há uns dois anos atrás, entrei em 

contato com a comissão de curso da agronomia explicando que eu queria fazer um projeto em uma 

propriedade agrícola de verdade (sou engenheira civil e não tenho muito contato com propriedades 

agrícolas), em que os alunos pudessem ir até lá e fazer o projeto específico, conforme o proprietário 

desejasse e fosse possível tecnicamente, levando em conta aspectos técnicos, financeiros, sociais, 

etc...A comissão de curso me encaminhou para conversar com um professor (prof. Michael 

Mazurana), que me disseram que tinha um projeto de extensão e que ele trabalhava com agricultores 

de pequenas propriedades agrícolas. Para minha surpresa, descobri que o professor havia sido meu 

aluno de graduação, no primeiro ano que eu lecionei. Esse professor tem um envolvimento muito 

grande com o campo, pois sua família tem propriedade agrícola e ele sempre trabalhou com seus pais, 

além de todo conhecimento adquirido em sua formação de graduação, Mestrado e Doutorado. Ele 

tinha um projeto de extensão em que trabalhava com duas pequenas propriedades agrícolas, 

localizadas no município de Teutônia. Decidimos incluir um projeto de irrigação e um de drenagem 

para as propriedades. Os alunos visitaram as propriedades, conversaram com os proprietários, viram 

a área, a fonte de água, a energia, o relevo, o tipo de solo e tiraram fotografias. Os técnicos em 

hidrologia, servidores do IPH-UFRGS, fizeram um levantamento topográfico detalhado na área, e 
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ensaios de infiltração. A curva de retenção de água no solo já havia sido obtida. De posse de todos 

esses dados, e mais alguns que os alunos obtiveram posteriormente como evapotranspiração 

potencial, os alunos fizeram os projetos e apresentaram. Eles comentaram em suas apresentações o 

quanto haviam gostado de ter ido até a propriedade e conhecerem pessoalmente a área, e 

principalmente de terem conversado com os proprietários e verem de perto a realidade deles. Os 

projetos foram muito bons. Juntei várias ideias dos diferentes grupos e propus um projeto integrando 

essas ideias para o professor Michael levar para o proprietário. Se um dia esse proprietário tiver 

condições financeiras para comprar os materiais e equipamentos de irrigação, ele já terá em mãos o 

projeto de irrigação e o de drenagem, sem nenhum custo, obviamente. Isso foi repetido em outras 

propriedades. Em uma delas, consegui levar os alunos na área para apresentar os projetos diretamente 

aos proprietários. Eles conseguiram fazer excelentes apresentações e de forma bastante respeitosa, de 

maneira que os proprietários entendessem e participassem, fazendo perguntas. Todos ganharam: os 

alunos aprenderam a fazer projetos de ótima qualidade respeitando as condições físico climáticas e 

sociais da propriedade. Os proprietários ganharam o projeto, em conformidade com o que 

expressaram previamente que queriam (local e cultura desejada), e a discussão sobre as técnicas 

empregadas e eu, a experiência. Isso foi possível com a ajuda do prof. Michael Mazurana, da 

Agronomia que nos indicou as propriedades e fez os contatos iniciais, e também graças a 

disponibilidade de infraestrutura e pessoal por parte da universidade (ônibus, motorista, servidores 

para os serviços de topografia e ensaios de solo, servidor para a confecção dos mapas). Repetimos 

isso em outras propriedades, localizadas em Viamão, na estação experimental da agronomia em 

Eldorado do Sul e também para um projeto de irrigação por gotejo para o jardim botânico de Porto 

Alegre. Esse último foi devido ao contato da diretora do jardim botânico, me pedindo um projeto de 

irrigação para um local onde eles colocariam mudas em vasos. Para esse projeto, os alunos da 

arquitetura projetaram os estandes onde os vasos ficariam expostos e os alunos da Agronomia e da 

eng. civil fizeram os projetos de irrigação, que foram apresentados em uma sala no jardim botânico 

para a diretora e vários funcionários, que ficou lotada. Os alunos gostaram muito de todas essas 

experiências. E eu simplesmente adorei! Em março deste ano, após assistir uma palestra da profa. 

Maria Beatriz Moreira Luce, da área da educação, no evento do 1º Encontro Nacional de 

Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, 

bastante motivadora, cheguei mais cedo na sala de aula e coloquei as cadeiras em forma de círculo. 

Os alunos foram chegando, meio desconfiados e foram sentando. Comecei uma conversa sobre o 

assunto da aula, que seria características e seleção de aspersores. Essa é uma aula com muito cálculo 

(vazão, raio molhado, espaçamento dos aspersores, índices, etc). Comecei perguntando por que era 

importante sabermos essas características, se poderíamos usar qualquer aspersor em qualquer solo e 

em qualquer cultura. E eles foram respondendo, e perguntando, e respondendo. Essa conversa durou 



                                                            

XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 7 

mais de 30 minutos. Depois disso, aí sim, levantei da cadeira e coloquei as equações no quadro, 

explicando tudo. A essas alturas eles já sabiam para que servia cada equação e quais os termos das 

equações. No final da aula, uma aluna veio agradecer pela “aula diferente”, dizendo que tinha gostado 

muito. Isso foi muito gratificante. Eles já estão me convidando para termos um início de conversa no 

gramado em frente à sala de aula. São possibilidades, muitas, que devemos explorar. Uma simples 

mudança para sair da rotina e estimular os alunos a participarem pode fazer uma grande diferença. 

4.3 Relato sobre a disciplina de hidrometria do curso de pós-graduação em recursos hídricos 

e saneamento ambiental – primeira autora 

Os alunos de Mestrado e Doutorado, geralmente são bastante interessados e não precisam ser 

muito sacudidos. Porém, sempre achei importante abordar os aspectos práticos para disciplina que 

leciono, que é hidrometria, ou seja medições hídricas (chuva, rio, solo). Acredito que todo aluno de 

Mestrado e Doutorado deveria ter feito pelo menos uma vez na vida uma medição de vazão, uma 

coleta de dados de pluviógrafo e linígrafos, uma coleta de sedimentos em suspensão, e uma visita a 

uma bacia monitorada. Se puder incluir aí várias técnicas de medição de vazão e coletas de sedimentos 

por arraste, melhor ainda. Por que isso? Pois eles precisam ver e sentir a dificuldade de uma campanha 

de medição, os problemas que acontecem no campo, o tempo que leva a medição e toda a logística 

envolvida para quando no futuro, planejarem uma campanha de campo ou quando simplesmente 

forem utilizar os dados hidrológicos, saberem das dificuldades e incertezas envolvidas. 

Pensando nisso, decidi oferecer a disciplina de Hidrometria concentrada, de forma que seja 

possível levar os alunos em uma viagem em nossa bacia experimental (IPH-UFRGS), monitorada 

desde 1989 (completando 30 anos de monitoramento em setembro de 2019 e tenho a felicidade de 

participar desde a implantação) e passar lá alguns dias fazendo medições e trabalhos de coleta de 

dados. Desde que comecei a oferecer a disciplina dessa forma, com essa viagem super concentrada, 

em pouco tempo a disciplina virou “a mais popular do IPH”. Sempre tem lista de espera para a 

próxima turma, pois sou obrigada a limitar as vagas em até 17 alunos devido a infraestrutura exigida 

(não consigo manter mais de 17 alunos ocupados simultaneamente no campo). Têm alunos de outras 

universidades que vem fazer a disciplina enviados por professores, que conhecem nosso trabalho, e 

alguns destes professores foram meus alunos nesta disciplina. Na bacia de estudo, em que fazemos 

as aulas temos seis estações fluviométricas para realizar medições, sendo três a vau, duas com cabo 

teleférico e sistema de roldanas instalados, e uma com barco. Fazemos medição de vazão com 

flutuador, com molinete e com ADCP nas formas a vau, com teleférico e com barco. Além disso, 

fazemos coleta de sedimentos em suspensão pelo método do Igual Incremento de Largura com 

amostrador de sedimentos e por arraste, de forma a vau, com teleférico e com barco. Também 

coletamos dados dos linígrafos, dos turbidímetros e de chuva, além de coletar dados de uma estação 

meteorológica e de lisímetros. O almoço é feito na beira do rio, no estilo pic nic. Retornamos a noite 
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para o hotel e muitas vezes realizamos os cálculos das vazões antes do jantar. São dias e noites muito 

produtivos. Ah! Tem também o bolão da vazão. Já peço para eles levarem para viagem R$ 4,00. R$ 

2,00 para cada bolão. Eles devem estimar a vazão do rio somente observando. Dou umas dicas, digo 

para estimarem a largura do rio, lerem o nível do rio da régua linimétrica e tentarem acompanhar 

visualmente uma folha ou um graveto que se desloca no rio para estimar a velocidade. Com isso eles 

tem os elementos para estimarem a vazão. O aluno que chegar mais perto do valor da vazão medida 

com o ADCP ganha o bolão. É muito divertido, eles demoram muito para fazer a estimativa e as 

diferenças são enormes. Já no segundo dia, mesmo essa atividade sendo realizada em outro rio com 

diferentes características do primeiro, eles se aproximam muito mais do valor medido. É realmente 

muito gratificante ver a evolução da percepção deles no campo. 

4.4 Relato sobre as disciplinas relacionadas à solo – segunda autora  

Minha vivência neste mundo, sim eu considero um mundo à parte, onde como professores 

temos a responsabilidade por formar profissionais de qualidade técnica e caráter, prontos para 

enfrentar diferentes situações e pessoas...Mas como estava “falando”, minha experiência no “mundo” 

acadêmico ainda é recente, quando comparada com a carreira da prof. Nilza, primeira autora. Meu 

contato com a docência iniciou de forma indireta em 2012, quando como laboratorista passei a 

ministrar algumas aulas práticas na Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), obviamente sempre 

com o acompanhamento do professor titular da disciplina. A partir disso eu soube “é isso que eu 

quero ser quando eu crescer”!!! (Está certo, quem me conhece, sabe que crescer eu não cresci muito), 

mas brincadeiras à parte, deste momento em diante tracei um planejamento para alcançar este meu 

desejo. 

No ano seguinte fui contratada como professora de um curso técnico, minha primeira 

experiência como professora titular. Anteriormente ministrei muitas palestras, mas desta vez foi 

diferente, tomar as rédeas de uma turma não é uma tarefa muito fácil, especialmente para uma 

professora nova, nos dois sentidos, carreira e idade. Percebi a enorme diferença entre dar uma palestra 

de uma a uma hora e meia e de ministrar uma aula de três horas. Pergunto aos meus colegas, quem 

lembra de quando começou a dar aula?! As horas que não passam...80 slides por aula e as vezes não 

é o suficiente! Socorro os alunos não interagem!!! Tem algo errado, o ensino não pode ser assim, é 

muito mais do que conceitos (a famosa decoreba), os alunos precisam pensar...Isso me incentivou a 

buscar formas para fazer com que os alunos se interessassem e participassem mais das aulas, me 

perguntei: “como transformar uma disciplina de um semestre inteiro em um conteúdo interessante e 

com a aplicação de metodologias ativas?” A busca e os testes iniciaram desde então. 

Em 2017, após a finalização do meu mestrado em Ciência do Solo, um novo desafio surgiu na 

minha carreira, desta vez como professora da graduação, passei a ser responsável por todas as 

disciplinas da área de solo oferecidas ao curso de engenharia agrícola da Universidade de Santa Cruz 
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do Sul - UNISC. Me deparei com alunos com perfil bem diferentes dos alunos do curso técnico, 

alunos mais receptivos com um cunho mais familiar, como relatou a prof. Nilza anteriormente, 

sempre prontos para oferecer um chimarrão e citar experiências práticas do dia a dia no campo. 

Entretanto, nessa altura do campeonato, minha atuação na sala de aula já estava totalmente 

focada ao objetivo de motivar os alunos, fazendo aulas mais dinâmicas, questionando-os 

continuamente, aplicando aulas práticas, muitas vezes até levando alguns materiais do laboratório 

para dentro da sala de aula (na busca por misturar teoria e prática).  

Como o celular sempre atuou como meu concorrente na sala de aula (imagino que está é uma 

realizada de praticamente 100% dos professores), tentei trazê-lo como aliado, busquei ferramentas 

(aplicativos) onde os alunos com o uso do celular pudessem participar de um “quiz”, para quem não 

é dessa geração, quiz é o antigo “questionário”, porém agora digital. A ideia foi ao final de algumas 

aulas, depois de apresentar o conteúdo promover uma competição entre grupos. As questões sobre o 

conteúdo dado em aula são apresentadas no telão e os grupos devem marcar a alternativa correta pelo 

celular. O mais divertido é que tem tempo para responder, o que gera uma certa adrenalina à 

brincadeira (quem responde primeiro soma mais pontos). 

Graças a infraestrutura da UNISC, temos muitas alternativas, como as salas multifuncionais, 

salas interativas e coloridas que tem o objetivo de possibilitar novas dinâmicas de ensino (onde saímos 

da tradicional sala de aula). Além disso, a universidade incentiva, que os professores realizem visitas 

técnicas, palestras de representantes de empresas da área de cada disciplina, participação de dias de 

campo (como recentemente estivemos presentes no dia de campo realizado pela Agronomia da 

UFRGS)...essas atividades se tornariam inviáveis se o curso não disponibilizasse ônibus para o 

transporte dos alunos. 

Desde 2018 tenho como objetivo promover, junto a coordenação do curso de Eng. Agrícola e 

parceiros, um “Dia de campo” por ano, esta atividade não necessariamente é vinculada a apenas uma 

disciplina, pelo contrário, a ideia é integrar todos os alunos do curso e inclusive simpatizantes das 

demais engenharias, caso tenham interesse. Neste dia, convidamos alunos e produtores rurais como 

intuito de associar diferentes experiências com diversos assuntos e problemas enfrentados na área 

agrícola, momento onde estes são discutidos e visualizados no campo, com parceria de outras 

instituições referencias nos assuntos em pauta, como EMATER, EMBRAPA, UFRGS,...Por 

enquanto, tivemos apenas uma edição, mas já trouxe bons resultados na troca de experiências e 

contato com profissionais da área e produtores. Além de um ótimo feedback vindo dos alunos! 

 
 

 

 

MEDIÇÃO DE  
5. CONCLUSÃO 

Após 20 anos de docência universitária na área das ciências exatas, concluímos que nós 

professores temos que estar constantemente motivados a motivar os alunos. Não podemos nos 
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acomodar, é importante lembrar que o professor da disciplina pode ser o mesmo, mas cada semestre 

são novos alunos com novos pensamentos, necessidades e expectativas. Temos que tornar nossos 

alunos não “dormíveis” pelo menos. Fazer com que os alunos falem na sala de aula sobre o tema que 

está sendo abordado e participem da dinâmica da aula. Cada dia é diferente...Nossos alunos que tem 

hoje de 19 a 24 anos geralmente, são muito diferentes de nós quando tínhamos essa idade. Precisamos 

nos adaptar para atender as novas gerações. Relatamos quatro casos diferentes que tivemos como 

experiência, que tiveram bons resultados em termos de participação dos alunos. Nosso conselho é: 

façam os alunos falarem, levem os alunos para fora da sala de aula, façam visitas, palestras, aulas 

práticas, passeios no bairro para diagnosticar problemas relacionados à disciplina e o que a 

imaginação conseguir inventar. Certamente existe muito mais coisas para se fazer de modo a não 

deixar nossas aulas serem monótonas. Rezende Júnior et al. (2013) e Cunha (2015) afirma que 

metodologias ativas, que proporcionam maior interação entre os alunos, são muito úteis quando 

aplicadas de forma correta e interdisciplinarmente, possibilitando muitas vezes a interação dos alunos 

com situações que enfrentarão no futuro como profissionais. Acreditamos que é compartilhando 

experiências de “docência motivacional” que iremos nos abrir para essas possibilidades. A ideia que 

fica é que temos que não somente sacudir os alunos, mas nos sacudir. 
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