
PRÁTICAS ANTIGAS, NOVOS DEBATES: O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DE ENSINAGEM

ARLEIDE BARRETO SILVA
MICHELLINE ROBERTA SIMÕES DO NASCIMENTO

EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

RESUMO
 
As vertiginosas mudanças e transformações da sociedade contemporânea, e, por conseguinte, dos modelos
pedagógicos adotados nas instituições de ensino, têm sido pauta de discussões no âmbito educacional de modo cada
vez mais incisivo. Nas diversas áreas do conhecimento, esse debate ganhou contornos próprios, na medida em que a
indissociabilidade entre teoria e prática e a visão de integralidade se apresentam no fazer docente como uma urgência.
A partir de tal reflexão o presente trabalho tem como objetivo discutir sobre o processo de transformação dos modelos
que fortalecem as ações pedagógicas inovadoras e que viabilizam métodos ativos de ensinagem.
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ABSTRACT
 
The rapid changes and transformations of contemporary society, and therefore the pedagogical models adopted in
educational institutions have been the agenda of discussions in the educational context of increasingly incisive way . In
various areas of knowledge, this debate gained own contours , to the extent that the inseparability of theory and practice
and completeness of vision are presented in teaching do as a matter of urgency. From this reflection the present study
aims to discuss the transformation of the models that strengthen the innovative teaching and actions that enable asset
teaching and learning methods.
 
 
 
Keywords: Active methodologies, Education, Innovative Practices
 

[...] Rompendo com a velha ideia de dar aulas – trata-se agora de fazê-las junto com os alunos, de maneira dinâmica e
criativa, num movimento em que os saberes e sabores, possam ser realmente socializados, criados e recriados.
(ANASTASIOU, 2009)
 
 
INTRODUÇÃO
 
Amparadas nos escritos de Anastasiou (2009), e ao refletir sobre a epigrafe acima, buscamos no presente artigo discutir
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sobre o processo de transformação dos modelos que fortalecem as ações pedagógicas inovadoras e que viabilizam
métodos ativos de ensinagem. Para tal se faz necessário entender como nos aponta a referida autora o espaço da sala
de aula bem como o ato de “dar aula” e, por conseguinte os atores principais desse processo: docentes e discentes. É
latente afirmar que na atualidade novos desafios se impõem nos cenários educativos, as transformações da sociedade
contemporânea têm colocado em questão os aspectos relativos à formação profissional. Nas diversas áreas do
conhecimento, esse debate ganhou contornos próprios, na medida em que a indissociabilidade entre teoria e prática e a
visão de integralidade se apresentam no fazer docente como uma urgência.
Em virtude de tais evidencias somos provocados e nos colocamos como provocadores de mudanças do processo
educativo, buscando romper com estruturas cristalizadas e modelos de ensino tradicionais que visam meramente o
aspecto conteudista. O que se busca é alcançar no alunado a articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes
requeridas no seu perfil profissional e na proposta conceitual e metodológica dos cursos que estejam inseridos.
Busca-se um conjunto de cenários que possibilitem a construção desse perfil a partir de uma aprendizagem significativa,
que promova e produza sentidos.
Ao analisar sobre tais aspectos refletimos sobre o que já preconizava Comenius (1997), [...] a arte de ensinar não exige
mais que uma disposição tecnicamente bem feita do tempo, das coisas e do método. (Comenius, 1997, p. 127). Ao fazer
tal afirmação o referido autor chama a atenção para a forma de utilização dos métodos de ensino, ou seja, o que ensinar
e como ensinar, perguntas frequentes e que são pautas das discussões de gestores e professores nos dias atuais.
Ao considerar que os princípios pedagógicos propostos por Comenius (1997), em sua Didática Magna aparecem até
hoje refletimos sobre a proposta de transformação do indivíduo através de um ensino que busque a substituição dos
métodos tradicionais, e particularmente passivos, para um processo de transformação de modelos que fortaleçam ações
pedagógicas inovadoras e que viabilizem métodos ativos de ensino e aprendizado, baseados em resultados e
competências, conforme já preconizados por Comenius. Araújo (2011) também apresenta a necessidade de reinventar a
educação, tendo em vista que o modelo tradicional de escola, consolidado no século XIX, [...] “tem agora, também, de
dar conta das demandas e necessidades de uma sociedade democrática, inclusiva, permeada pelas diferenças e
pautada no conhecimento inter, multi e transdisciplinar, como a que vivemos neste início de século 21” (ARAÚJO, 2011,
p. 39).
 A globalização da sociedade nos faz emergir num processo de ação, evolução e transformação.  A utilização de
metodologias ativas implica no enfrentamento de múltiplos desafios, desde os estruturais, como a organização
acadêmica e curricular, até as concepções pedagógicas e de formação continuada tanto de professores quanto de
alunos. Para tal é importante entender que esse enfrentamento significa vivenciar mudanças, confrontar modelos e
expectativas, enfrentar conflitos e aceitar desafios. Vale ressaltar que tal necessidade não se faz como algo novo,
trazido a pauta pela modernidade e talvez por essa razão nos faça refletir ainda hoje sobre questões que a priori são
discutidas há décadas.
Faz-se importante salientar que o processo de ensino-aprendizagem é complexo, entendemos a partir de tal análise que
a interação, a comunicação e a superação de resistências, são imprescindíveis nesse processo e assim, amparadas em
Farias (2009), entendemos:
 
[…] que lugar deve ocupar a experiência de vida dessas pessoas na forma de abordar os conteúdos. Como valorizar
suas experiências sem deixar de lhes possibilitar ascender a uma interpretação mais elaborada e crítica daquele
conhecimento. De que modo ensejar o desenvolvimento de atitudes a partir de uma compreensão aprofundada e crítica
do conhecimento. Tais deliberações são éticas por refletirem a preocupação docente em tomar o encaminhamento que
melhor favoreça o aprendizado discente sem, no entanto, perder de vista a necessidade de fazê-lo de modo situado e
significativo, com o cuidado de não excluir os alunos de suas decisões. (FARIAS et al, 2009, p. 90).
 
Ao analisarmos as considerações de Farias (2009), entendemos o papel docente em tal processo e apreendemos a
necessidade de ter o aluno como ator principal. Entendemos ainda que mesmo sendo tão divulgada e popularizada
ainda persistem muitas dúvidas sobre como e o que são metodologias ativas ou aprendizagem significativa. Assim, de
acordo com Silberman (1996), a aprendizagem ativa ou significativa é uma estratégia de ensino que procura métodos
ativos onde os alunos são protagonistas no processo. Gadotti (1994), também faz considerações e a partir dos seus
escritos entendemos:
A aprendizagem significativa verifica-se quando o estudante percebe que o material a estudar se relaciona com os seus
próprios objetivos. [...] É por meio de atos que se adquire aprendizagem mais significativa. A aprendizagem é facilitada
quando o aluno participa responsavelmente do seu processo. A aprendizagem auto-iniciada que envolve toda a pessoa
do aprendiz – seus sentimentos tanto quanto sua inteligência – é a mais durável e impregnante. A independência, a
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criatividade e a autoconfiança são facilitadas quando a autocrítica e a auto-apreciação são básicas e a avaliação feita
por outros tem importância secundária. A aprendizagem  socialmente mais útil, no mundo moderno, é a do próprio
processo de  aprendizagem, uma contínua abertura à experiência e à incorporação, dentro de si mesmo, do processo
de mudança. (Gadotti, 1994, p. 319),
 
Ao analisar as proposituras de Gadotti (1994), verificamos a urgência de vincular os modelos de ensino a situações e
problemas reais, da vida cotidiana e profissional. Entendemos que tal postura seria imprescindível no desenvolvimento
de competências essenciais na formação acadêmica como desenvolver no aluno a capacidade de decidir, escolher,
falar e escutar, habilidades essenciais para a formação integral do ser humano algo já proposto pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio:
 
[...] formar para a vida significa mais do que reproduzir dados, denominar classificações ou identificar símbolos.
Significa: saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir; enfrentar problemas de diferentes
naturezas; participar socialmente, de forma prática e solidária; ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e,
especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado (PCNEM, 2002, p.9).
 
Em suma: evoluir para um modelo educacional que atenda a essas novas exigências rompendo com a concepção
tradicionalista e bancária na qual os alunos recebem cada vez mais informações e conceitos, com nenhuma ou pouca
interação com suas realidades, sem prática e mais que isso, sem que as transformem em conhecimento.
 
 
O QUE SE PROPOE A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS
 
A utilização de metodologias ativas propõe a elaboração de situações de ensino que promovam uma aproximação do
aluno com a sua realidade profissional.  A reflexão sobre situações reais do mundo do trabalho que geram curiosidade e
desafios oportunizam a vivencia profissional pela experiência concreta. Nota-se também a importância do papel docente
nesse processo tornando-se de fato o orientador da aprendizagem, um mediador no confronto de ideias, no
aprofundamento dos conteúdos. Tal modelo visa a superação de estados acabados de um modelo bancário de
educação para um modelo em que o discente é conduzido a refletir sobre situações, a interpretar e reelaborar conceitos,
construindo novos conhecimentos.
Tal perspectiva está amparada pelo que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais quando preconizam sobre o
perfil profissional que deverá compreender uma sólida formação técnica, científica e profissional estimulando a atuação
crítica, reflexiva e criativa na identificação e na resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos,
econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da
sociedade.
 Esta perspectiva transformadora nos remete ao que Andaloussi (2004) sinaliza:
Os sujeitos ao produzirem ações sofrem efeitos, percebem tanto a permanência quanto as transformações, as
possibilidades de vir a ser, levando o cérebro a estabelecer novas estratégias de ação, de negociação e de
compartilhamento, facilitando o vínculo e a troca. A dinâmica obtida pelos elementos da teoria e da prática, em
articulação, amplia a visão de totalidade e possibilita novas tomadas de posição. ( ANDALOUSSI 2004, p. 132)
São essas possibilidades que nos faz acreditar no potencial das metodologias ativas. Sabemos que a temática ainda
precisa passar por reflexões, novos estudos, ampla revisão bibliográfica, e estudo de experiências. Entendemos e
acreditamos na incumbência das instituições de ensino em atuar para promover o desenvolvimento humano, a
conquista de níveis complexos de pensamento tendo como proposta um novo modelo de ensino. E para tal as
metodologias ativas têm o potencial de despertar e mobilizar a curiosidade, à medida que os estudantes se inserem no
processo de construção do saber. Esse engajamento em relação a nova proposta de aprendizagem,  mobilizando a
compreensão, a escolha e o interesse, é condição essencial para  a autonomia e a tomada de decisões elementos
essências na vida e para o exercício do profissional futuro.
 
POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS
 
São inúmeras as possibilidades de utilização de s Metodologias Ativas. Ressaltamos que aqui discutiremos a utilização
de duas propostas. O estudo de Casos e a Aprendizagem Baseado em Times – TBL ou Team Based Learning.
No que se refere ao Estudo de Casos, consistem em representações textuais da realidade que colocam o aluno no
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papel de participante de uma situação profissional. Discussões de caso são repletas de fatos e informações. É
necessário seguir uma metodologia para a aplicação dos casos nos momentos presenciais de aprendizagem. A eficácia
do método exige que a sua aplicação aproveite todo potencial formativo do caso, bem como explore o potencial de
aprendizagem dos discentes. Conforme Abreu e Masetto (1985), [...] “o caso pode ser real, fictício ou adaptado da
realidade”. (1985, p. 69). O estudo de caso possibilita aos alunos um contato com situações que podem ser encontradas
na profissão favorecendo a análise em seus diferentes ângulos de uma determinada situação problema.
A utilização de estudos de casos como recurso metodológico contribui com o desenvolvimento de competências como a
capacidade de abstração, análise e síntese, desenvolve o raciocínio crítico e argumentativo. Há a  necessidade de um
maior número de informações quando se quer analisar fatos apresentados no caso e que permite a aplicação dos
conhecimentos na prática possibilitando ao discente a buscar, processar e analisar informação procedente de fontes
diversas. Ressaltamos que tal modelo requer um preparo ainda maior do professor, uma vez que seu papel como
mediador nesse modelo de atividade é fundamental. Assim, o docente assume a função de questionador, esclarece
dúvidas, conduz o processo metodologicamente até o esclarecimento final do caso fazendo a síntese do processo.
Outra alternativa para utilização de metodologias ativas é a Aprendizagem Baseado em Times ou Team Based Learning
– TBL. Trata-se de uma forma colaborativa que cria oportunidades para o desenvolvimento do trabalho em pequenos
grupos de aprendizagem, de modo que se possam formar equipes/times de 5 a 7 estudantes, que trabalharão no
mesmo espaço físico. A sala de aula torna-se um espaço de construção colaborativa colocando os alunos em situações
de pesquisa, confronto de ideias, práticas pedagogicamente enriquecedoras como pondera Charlot (1976):
 
uma organização espacial e temporal que não é mais centrada no mestre e que combina trabalho individual, o trabalho
em pequenos grupos e as trocas ao nível do grupo-classe. As carteiras são ora reunidas em círculo, ora espalhadas na
classe em pequenos grupos e ora isoladas. O emprego
do tempo apresenta flexibilidade e grande variedade de modos de atividade (CHARLOT, 1976, p.171).
 
Ao analisar as contribuições de Charlot (1976), entendemos a singularidade da utilização de metodologias ativas e como
as mesmas instigam a transformação do espaço da sala de aula e, por conseguinte, do papel do professor. A
flexibilidade das atividades, da organização do tempo, a combinação de momentos de trabalho individual e em equipe
tornam-se matéria prima para construção do conhecimento  e reveste-se do que entendemos uma aprendizagem
significativa.
Ao concluirmos o presente artigo afirmamos que as metodologias ativas são recursos pedagógicos que possibilitam o
aprender fazendo. Entretanto, ressaltamos que não se trata apenas de promover situações de aprendizagem
independente de critérios e objetivos de aprendizagem bem definidos, com orientação e acompanhamento criterioso e
para tal a atuação docente torna-se imprescindível nesse processo. Afirmamos ainda a importância de novas reflexões
no que se refere a utilização de metodologias ativas, nas mais distintas áreas do saber, uma vez que em sua maioria os
estudos que se debruçam sobra a temática elegem cursos da área da saúde por serem estes o pioneiro na utilização de
metodologias ativas como ferramenta metodológica.
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