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Resumo
O presente artigo descreve o desenvolvimento de estratégia de ensino e
aprendizagem utilizada no contexto das atividades remotas, resultantes do período da
Pandemia do Coronavírus, que assolou o país a partir de fevereiro de 2020. Mesmo
antes da pandemia muito havia sido discutido sobre as novas metodologias e
tecnologias educacionais para fazer frente à rápida evolução da sociedade ocorrida
nas últimas décadas. A popularização da informática e, principalmente, o advento da
internet banda larga, facilitou a introdução de muitas estratégias educacionais.
Também muito se tem falado nas metodologias ativas, que permitem uma maior
interação entre o aluno e o objeto de sua aprendizagem. Mas como lecionar disciplinas
que dependem do uso de laboratórios para diferentes práticas, fundamentais no
ensino das mesmas? Esses questionamentos iniciais são importantes para construir
um entendimento preciso da evolução do processo de ensino e aprendizagem,
buscando identificar práticas efetivas de transmissão de conhecimento. Esse artigo
apresenta um estudo de caso em que o professor propôs a realização de “lives” com
os conteúdos práticos de laboratório no contexto da disciplina de Materiais de
Construção do Curso de Arquitetura e Urbanismo. A estratégia permitiu uma interação
ao menos parcial entre os alunos e os professores, já que o técnico de laboratório tem
efetivamente um papel didático nessas disciplinas. O resultado mostrou a eficácia da
abordagem, evidenciada não apenas pelo envolvimento dos alunos como também
pelos conceitos obtidos, significamente maiores que aqueles conferidos no modelo
presencial pré-pandemia.
Palavras-chave: Materiais de Construção. Metodologias de Aprendizagem. Práticas
de Laboratório.

1

Arquiteto - Docente universitário do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB). Doutor e Pós Doutor
em Engenharia de Produção. COPPE/UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail:
marcellosilvaesantos@gmail.com

ANAIS do IX Simpósio de Pesq. e de Práticas Pedagógicas do UGB | 26/01 a 29/01/21 | ISSN 2317-5974

