
O learning by doing ou o aprender fazendo não é uma técnica especí� ca, mas se trata de uma concepção orientada para 
aplicabilidade, cujo objetivo é levar o estudante a praticar ou vivenciar o conteúdo por meio de uma experiência vivencial.

Sabe-se que, na educação superior, existem muitos momentos destinados ao estudo teórico em detrimento do estudo 
prático, mas para conquistar nossos acadêmicos e garantir a apropriação do conhecimento de fato, faz-se necessário 
buscar maneiras diferentes de trabalhar o conteúdo. 

O segredo está na escolha do conteúdo e na associação da estratégia pedagógica. Nada de decorar conceitos! É 
preciso compreender aquilo que está no texto, relacionar com a atividade pro� ssional, aprender fazendo e com a mão 
na massa.  

O estudante envolvido de forma ativa e atuante no seu processo de aprendizagem, e o professor, assumindo o papel 
de orientador e mediador da discussão sobre a solução de problemas expostos, instiga e provoca esse estudante, assim 
como acontece na vida, em que os problemas aparecem sem avisar e precisam de solução.

Sequência Didática de Aplicação
• O professor deverá solicitar a realização da leitura do texto indicado (em sala ou em casa) ou da Unidade de Apren-

dizagem, para que os alunos identifiquem os conceitos apresentados e/ou as ideias que consideram relevantes. 

• Após essa atividade, o professor pode fazer um debate sobre as anotações dos alunos, caso considere relevante.

• Como essa estratégia trata-se de uma imersão, após o diálogo com os acadêmicos sobre os principais assuntos abor-
dados no texto, o professor deve proporcionar uma experiência vivencial, de forma que o estudante possa praticar 
o conteúdo e aprender fazendo. À medida que os estudantes vão praticando, o professor deve dar feedback, sinali-
zando erros, acertos ou possibilidades de melhorias. 

• Dependendo da prática, os acadêmicos poderão expor o trabalho realizado, apresentando como o conceito 
está manifestado. 

Contexto de Aplicação no Modelo Presencial ou On-line
Proporcionar experiências nas quais os estudantes possam praticar os conteúdos é uma situação que se aplica 

tranquilamente no modelo presencial e on-line, no entanto, no modelo on-line, especi� camente, é preciso planejar com 
cuidado a forma de entrega de algumas atividades, de modo que a experiência do estudante possa ser acompanhada, 
ainda que por meio de recursos tecnológicos. 

Recursos e Ferramentas que podem ser utilizados
Os recursos e ferramentas deverão adequar-se às necessidades de cada prática.

Como avaliar o resultado: 
Por se tratar de uma pratica do conteúdo, o professor deve avaliar por meio da entrega de um relatório, da participação, 

do envolvimento ou, ainda, da veri� cação direta acerca de o estudante ter conseguido ou não se apropriar do conhecimento.

Dicas de Sucesso! 
Para proporcionar uma experiência signi� cativa, de forma que o estudante seja imerso em uma situação na qual aprenda 

fazendo, o planejamento é fundamental. O professor deve veri� car recursos, insumos, infraestrutura com antecedência. Se a 
turma for grande, é possível elaborar o roteiro para o aluno com a descrição do experimento ou da prática selecionada.
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