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Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar como as metodologias ativas 

contribuem para o envolvimento dos estudantes nas atividades propostas e na construção do 

conhecimento em aulas do curso Pedagogia na Educação Superior. Os princípios defendidos 

pelas metodologias ativas concebem os processos de ensino e aprendizagem mediante as 

distintas maneiras de experimentação em diálogo e colaboração nos mais diversos tempos e 

espaços. Os professores nesse processo assumem o papel da mediação e problematização em 

relação a proposta curricular e as necessidades reais. A pesquisa, de cunho qualitativo, 

envolveu observação participante e entrevistas com estudantes de graduação do curso de 

licenciaturas de uma universidade comunitária do Rio Grande do Sul, matriculados em uma 

das disciplinas do primeiro semestre do ano de 2018 do curso de Pedagogia. O desafio 

lançado para os estudantes foi: Qual é a escola dos seus sonhos? Como criar uma escola 

transformadora? As respostas para a resolução dos problemas envolveram eixos dos quais os 

estudantes foram incentivados a incluir em suas pesquisas e, consequentemente na elaboração 

do projeto da escola: (1) para quem (sujeitos); (2)espaço; (3)tempos; (4) currículo-

metodologia-avaliação; (5)profissionais. Por esse viés, os estudantes aprenderam pela 

pesquisa e pelo trabalho colaborativo. Todo o processo preconizou o trabalho em grupos e 

com trocas de ideias e experiências. As aulas seguiram um planejamento flexível que se 

caracterizaram pela utilização de diferentes tipos de metodologias ativas, dentre elas: 

aprendizagem baseada em problemas (ABP), sala de aula invertida, trabalho por projeto. Os 

resultados analisados a partir dos princípios da análise de conteúdo de Bardin (2011) em 

diálogo com distintos autores (Moran, 2015; Anastasiou, 2016, Berbel, 2011), apontam para o 

envolvimento efetivo dos estudantes e o desenvolvimento de aprendizagens significativas, a 

partir da problematização e resolução de problemas com autonomia e protagonismo dos 

estudantes. Foram desenvolvidos 8 projetos com caracterização de escolas inovadoras e 

transformadoras. 

 

Palavras-chave: Palavras-chave: Metodologias ativas; Educação Superior; Envolvimento 

Estudantil, Problematização. 

 

1 Introdução 

 

As metodologias ativas tem sido um tema de muitas discussões e interesse de 

profissionais de distintas áreas. Na educação, embora há algum tempo a temática vem sendo 

investigada, ainda são necessárias mudanças para a efetivação das metodologias ativas nas 
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práticas pedagógicas. Desenvolver o trabalho pedagógico com as metodologias ativas 

significa pontuar uma outra forma relacional entre os professores e seus colegas, estudantes e 

em relação à ciência existente. 

Os princípios defendidos pelas metodologias ativas concebem os processos de ensino 

e aprendizagem mediante as distintas maneiras de experimentação em diálogo e colaboração 

nos mais diversos tempos e espaços. Os professores nesse processo assumem o papel da 

mediação e problematização em relação a proposta curricular e as necessidades reais. 

O principal objetivo deste estudo foi analisar como as metodologias ativas contribuem 

para o envolvimento dos estudantes nas atividades propostas e na construção do 

conhecimento em aulas da Educação Superior, a partir da indagação: como transformar a sala 

de aula universitária em espaços de aprendizagem significativa e criativa? 

Esta pesquisa é resultado de observações, registros e de questionário realizados com 

estudantes do primeiro semestre do Curso de Pedagogia de uma universidade comunitária do 

sul do Brasil e da análise dos projetos construídos a partir do desafio, mediante a utilização de 

diferentes metodologias ativas, dentre elas: aprendizagem baseada em problemas (ABP), sala 

de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos. 

Para subsidiar teoricamente essa investigação utilizamos autores como Moran (2018) e 

Berbel (2011) que conceituam as metodologias ativas e sua colocação em prática e ajudam a 

dialogar com os resultados da pesquisa realizada com os estudantes. 

 

2 As metodologias ativas: conceitos e possibilidades 

 

 As atuais demandas sociais, em oposição às experiências pedagógicas “sólidas” e 

conteudistas, exigem do docente uma nova postura e o estabelecimento de uma nova relação 

entre este e o conhecimento, uma vez que cabe a ele, primordialmente, a condução desse 

processo. Essas exigências implicam em novas aprendizagens, no desenvolvimento de novas 

competências, em alteração de concepções, ou seja, na construção de um novo sentido ao 

fazer docente, imbuído das dimensões ética e política (Bassalobre, 2013). As aprendizagens 

escolares devem ser úteis para a vida. 

 Constata-se, cada vez mais, que a aprendizagem por questionamento e experimentação 

pode ser mais significativa e relevante para uma compreensão mais ampla. 

A aprendizagem é ativa e significativa quando avançamos em espiral, de níveis mais 

simples para mais complexos de conhecimento e competência em todas as dimensões 

da vida. Esses avanços realizam-se por diversas trilhas com movimentos, tempos e 

desenhos diferentes, que se integram como mosaicos dinâmicos, com diversas 

ênfases, cores e sínteses, frutos das interações pessoais, sociais e culturais em que 

estamos inseridos. (MORAN, 2018, p. 2) 



 
 

 

Na percepção do autor as metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na 

participação efetiva dos estudantes na construção do conhecimento. Enfatizam o papel do 

estudante enquanto protagonista, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo de 

aprendizagem. Na Educação Superior, considerar tais aspectos pode favorecer 

consideravelmente o envolvimento dos estudantes em suas atividades acadêmicas, sejam essas 

no ambiente da sala de aula ou em outras atividades da universidade. Contribuir para a 

permanência estudantil, tendo em vista a necessidade de pertencimento e autonomia, 

necessidades essas fundamentais para a motivação dos acadêmicos, no que se refere às suas 

aprendizagens. 

Nesse sentido, as metodologias ativas envolvem a construção de situações de ensino 

que promovam uma aproximação crítica do aluno com a realidade vivida; a opção por 

problemas que geram curiosidade e desafio; a disponibilização de recursos para pesquisar 

problemas da vida real deles; bem como a identificação de soluções hipotéticas mais 

adequadas à situação e a aplicação dessas soluções. Podemos entender que as metodologias 

ativas se baseiam em diferentes formas de desenvolver o processo de aprender, utilizando 

experiências reais ou simuladas, visando às condições de solucionar, com sucesso, desafios 

advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos. (BERBEL, 

2011) 

Perceber os processos de ensino e aprendizagem com enfoque nas metodologias 

ativas, significa desenvolver outro paradigma, relacional, entre os professores e seus colegas, 

estudantes universitários, em relação à ciência existente e colocada a serviço da formação de 

profissionais graduados pela universidade. Para Anastasiou (2015), o elemento-chave na 

metodologia ativa é integrar e sistematizar situações de desafios e problematizações no 

cotidiano da aprendizagem e a parceria entre professores e estudantes com estratégias e 

projetos constituídos com autoria de ambos. 

As metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida que os 

estudantes se inserem na construção do conhecimento e trazem elementos novos, ainda não 

considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor. Quando valorizadas as 

contribuições dos alunos, o sentimento é traduzido pelo engajamento, percepção de 

competência e de pertencimento, além da persistência nos estudos, entre outras. (BERBEL, 

2011).  



 
 

Já existem muitas denominações e características das metodologias ativas. Neste 

trabalho iremos descrever brevemente sobre as três utilizadas no contexto dessa pesquisa, são 

elas: 

-Aprendizagem baseada em problemas: A ABP representa um método de 

aprendizagem que tem por base a utilização de problemas como ponto de partida para a 

integração de novos conhecimentos. Envolve os alunos na pesquisa, avalia situações e pontos 

de vistas diferentes. É um processo que demanda assumir riscos para aprender pela descoberta 

na direção do simples ao complexo. Os estudantes sob orientação dos professores, 

desenvolvem a habilidade de levantar questões e problemas e buscam interpretações coerentes 

e soluções criativas possíveis. 

- Sala de aula invertida:  A ideia é que após o estudante estudar o conteúdo, através 

do meio virtual ou pesquisa prévia, ao chegar na sala de aula presencial ele estará ciente do 

assunto a ser desenvolvido, sendo o local ideal para dar início a interação professor-aluno 

sanando todas as dúvidas e construindo atividades em grupo, por exemplo. 

- Aprendizagem baseada em projetos: Desenvolvimento de projetos que visam um 

produto final, seja concreto ou abstrato. Os alunos se envolvem com tarefas e desafios para 

resolver um problema ou desenvolver um projeto. No processo eles lidam com questões 

interdisciplinares, tomam decisões e agem sozinhos ou em equipes. 

A implementação das metodologias ativas pode ainda favorecer a motivação 

autônoma quando incluir o fortalecimento da percepção do estudante de ser origem da própria 

ação, ao serem apresentadas oportunidades de problematização, de escolha de aspectos dos 

conteúdos de estudo e o desenvolvimento da criatividade como promotora de possibilidades 

para o cotidiano. 

 

 3 Aprendizagem Criativa 

 

O interesse pelo estudo da criatividade é mais significativa a partir de 1950. , fruto de 

vários fatores e influência do movimento humanista (ROGERS e  MASLOW, 1959). Esses 

autores apontaram o potencial humano para a autorrealização, descrevendo condições que 

facilitam a expressão da criatividade. Conceberam a criatividade como resultado de uma 

interação mutuamente benéfica entre pessoa e ambiente.  

 Os processos criativos dependem da liberdade de escolha, do estímulo ao potencial 

para criar e do pensamento divergente. (ALENCAR; BRUNO-FARIA E FLEITH ,2010). As 

autoras destacam a importância desse processo,  na busca de novas soluções para problemas 



 
 

sociais e destacam algumas categorias fundamentais da criatividade: (1) PESSOA: inclui 

características pessoais, habilidades cognitivas, traços de personalidade, motivação, estilos de 

aprendizagem e estilos de criatividade; (2) PROCESSO: estudo a respeito de operações e 

estratégias que a pessoa utiliza para gerar e analisar ideias, resolver problemas, tomar decisões 

e gerenciar seu pensamento; (3) PRODUTO: criativo envolve originalidade e relevância; (4) 

CONTEXTO: relacionado aos elementos de cultura como valores e normas dominantes em 

uma dada sociedade (clima psicológico no trabalho, ambiente físico, recursos disponíveis e 

necessários   Nesta perspectiva, a criatividade como um fenômeno social e individual, 

requer uma abordagem interdisciplinar, histórica, ecológica e sistêmica. É um constructo 

complexo, dinâmico e multidimensional. É um elemento da essência humana, uma habilidade 

social e emocional que permite criar e recriar. Precisa ser considerada pelo prisma da 

pluralidade e desenvolvida durante toda a vida. 

 Diante de tais considerações, como podemos contribuir para que os estudantes 

possam desenvolver o pensamento criativo e se prepararem para uma vida em um mundo de 

incertezas e em constante mudança? É preciso mover-se a partir de indagações e inquietudes e 

colocar em prática conceitos que subsidiem a transformação de aprendizagens passivas para 

aprendizagens criativas e efetivas. 

 Para Rescnick (2017) a aprendizagem criativa é uma filosofia de educação que 

promove o desenvolvimento das pessoas para pensar e agir de maneira mais criativa e 

colaborativa. Concentra-se na construção de ambientes de aprendizagem centrados em quatro 

pilares, chamados 4 P’s: projetos (trabalho ativo em projetos), paixão (trabalho em projetos 

dos quais as pessoas têm interesse), pares (compartilhar ideias, colaboração e ajuda mútuo) e 

pensar brincando (ludicidade, testar coisas novas, assumir riscos sem medo de errar). 

As instituições de ensino têm potencial para criar ambientes favoráveis para o 

desenvolvimento da criatividade. 

 

4 Metodologia  

 

A pesquisa de natureza qualitativa, envolveu observação participante e entrevistas com 

estudantes de graduação do curso de licenciaturas de uma universidade comunitária do Rio 

Grande do Sul, matriculados em uma das disciplinas do primeiro semestre do ano de 2018 do 

curso de Pedagogia.  

A observação participante caracteriza-se pelo envolvimento entre o investigador e os 

sujeitos. Ocorre no ambiente de trabalho dos indivíduos pesquisados. Na concepção de 



 
 

Marconi e Lakatos (1982, p. 68), a observação participante consiste na participação real do 

pesquisador com o grupo. 

Durante todo o semestre utilizou-se a observação e registros das construções dos 

estudantes a partir do desafio e ao final do semestre realizou-se um questionário para coletar a 

opinião dos estudantes no final do processo. O desafio lançado para os estudantes partiu das 

seguintes perguntas: Qual é a escola dos sonhos? Como criar uma escola transformadora? As 

atividades de todo o semestre (março à julho de 2018), foram desenvolvidas a partir de tais 

indagações, mediante a pesquisa, estudos com diferentes autores sobre o desenvolvimento 

humano, entrevistas, construção de maquetes e projeto final buscando subsídios teóricos e 

práticos para a construção da escola dos sonhos, todo esse processo relacionado com os 

conteúdos que a disciplina deveria desenvolver. 

As respostas para a resolução dos problemas envolveram ainda, eixos dos quais os 

estudantes foram incentivados a incluir em suas pesquisas e, consequentemente na elaboração 

do projeto da escola:  

(1) Para quem: a escola dos sonhos que queremos construir vai atender a quem? Qual 

faixa-etária? Quais são as características e necessidades dessa fase do desenvolvimento? 

(2) Espaços: Em que lugar será a escola? Como serão os espaços internos e externos? 

Como será a arquitetura da escola? O que deve ser pensado para atender a necessidade das 

pessoas que farão parte da escola? 

 (3) Tempos: Como será a organização dos horários? Tempo parcial, integral? 

(4) Currículo-metodologia-avaliação: Qual é a epistemologia, quais teorias irão 

fundamentar a proposta pedagógica da escola? Qual a concepção de currículo, metodologia e 

avaliação?  

(5) Profissionais: Quem serão os profissionais que irão atuar na escola? Qual a 

formação inicial? Como irão desenvolver a formação continuada? Qual será a carga horário, 

remuneração? Plano de carreira? 

Algumas perguntas foram discutidas em aula, outras, cada grupo teve autonomia para 

pesquisar e discutir entre si, buscando informações e desenvolvendo os projetos de acordo 

com a decisão coletiva. 

As respostas foram analisadas a partir da análise de conteúdo ( Bardin, 2011). A tarefa 

de análise implica em dois momentos. Um primeiro a organização do material, e um segundo 

momento a busca de relações e inferências num nível de abstração mais elevado, auxiliando 

no processo de categorização pela frequência de palavras e agrupamento das unidades de 

análise. 



 
 

 

5 Resultados e Discussões 

 

Percebeu-se nesse processo que a aprendizagem aconteceu pela pesquisa e pelo 

trabalho colaborativo. Todo o processo preconizou o trabalho em grupos, a criatividade, a 

trocas de ideias, a experiências e o estudo. 

O resultado foi a criação de maquetes como parte de uma das etapas do processo, e o 

projeto com a descrição detalhada da “Escola dos Sonhos” (problema, justificativa, objet ivos, 

referencial teórico, ações, recursos humanos, recursos materiais) em diálogo com autores 

estudados durante a disciplina. 

Os projetos desenvolvidos foram diversificados e envolveram essencialmente 

perspectivas humanistas e construtivistas, para públicos com idades e necessidades variadas: 

 

Tabela 1: Descrição resumida dos projetos 

 NOME DA ESCOLA PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

1 Escola dos Sonhos 

 

-De 7 a 12 anos 

-Prioriza as Escolhas dos Estudantes; Valoriza a 

Natureza; Transdisciplinar; Ensino Bilíngue; 

Música/Cultura; Cooperação de todos; Decoração espaço. 

2 Escola Recanto do Verde 

 

-Educação Infantil;  

-Edifício construídos pelo Governo; Com ajuda de 

patrocínios; Pensamento Criativo; Autonomia/ 

pesquisadores; Habilidades; Amizade entre alunos, 

família e professores; Responsabilidade socioambiental; 

Valores a receber. 

3 Escola Gente Pequena 

 

- Salas de aulas 

 - Reunião pedagógica coletiva 

 - Horta 

 -Estagiários 
 

 

4 

Escola Estadual de Ensino 

Fundamental União 

 

- O estudante escolhe o que quer aprender;  

 - Música/ arte/ idiomas; Produção Textual ; Hora do 

Conto; Espiritualidade/ Meditação; Mente e Corpo; 

Recursos Públicos; Vários Profissionais; Sala de Jogos; 

Curiosidade; Árvores Frutíferas; Solidariedade 

5 Escola Coração Expansivo Turno Integral ; Poucas Salas; Educação Inclusiva; 
Brincadeiras; Música/ artes 

6 Escola Municipal de Ensino 

Infantil Aprender e Crescer 

 

- Escola Pública;  Turno integral; Criatividade  

  -Salas de aula amplas; Solidariedade;Tirar da zona de 

conforto; Atendimento diferenciado; Convivência; 

Espaços Privados; Família x Sociedade; Baseado nas 

redes escolares Régio Emília ; Lei de Ozip.  

7 Escola Crer e Ser: Descobrindo o -Do Primeiro ao Quinto ano 



 
 

Saber 

 

-Escola de Turno integral  

- Doações e parcerias de empresas 

-Atividade Extracurriculares 

-Se aprofundar na matéria que mais gosta            
-Salas de aula diferenciadas 

-Lanche coletivo com toda a escola 

-Avaliação de psicólogos com estudantes e profissionais 

 

8 Naturamigos 

 

Ensino Fundamental 

-Escola em área Rural 

-Aberta para a comunidade 

-Horta/ animais 

-Ensinando Crianças a serem preparadas para o mundo 

 

 Os grupos apresentaram os projetos em aula. Ao final da exposição, foi 

disponibilizado tempo para perguntas e sugestões. A cada grupo foi entregue também uma 

avaliação por escrito, preenchido pelos colegas, sobre pontos positivos e aspetos a melhorar 

na escola dos sonhos. O feedback, o olhar do outro é essencial para repensar o que foi 

planejado e aprimorar as ideias para viabilizá-las. 

 No início de agosto, primeira semana de aula do segundo semestre de 2018, foi 

realizada a exposição da “Escola dos Sonhos” no saguão da Escola de Humanidades da 

Instituição, conforme informações da imagem 1: 

Imagem 1: Convite e divulgação da exposição 

 

Fonte: As autoras 



 
 

 A exposição aconteceu no saguão do prédio onde acontecem aulas da Pedagogia e 

demais licenciaturas. Para a elaboração e organização do evento, houve a participação efetiva 

de algumas alunas que protagonizaram todo o processo da construção da escola dos sonhos. 

 

Imagem 2: Retratos da exposição 

 

Fonte: As autoras 

 

 Em relação à opinião dos estudantes acerca das metodologias utilizadas e a 

participação no projeto a Escola dos Sonhos, houve um consenso acerca das atividades em 

grupo, do processo de ensino e de aprendizagem por intermédio das metodologias ativas. O 

relato dos estudantes expressa a percepção sobre o desenvolvimento das aulas: 

Tivemos acesso as metodologias ativas desde o início da disciplina até o final, 

encerrando com o belíssimo trabalho da "escola dos sonhos", onde tivemos a 

oportunidade de construir nossa escola, voltada para aquilo que desejamos de 

melhorias na educação. (Estudante 1) 

 

Nos momentos que pesquisamos determinadas teorias e após apresentarmos sobre o 
assunto, colocando em prática as leituras sobre teóricos e práticas de ensino e 

aprendizagem e como isso se dá em diversas etapas e formas. (Estudante 2) 

 

 Outros estudantes corroboram com a percepção acima descrita:  

Na disciplina foi utilizado a metodologia a partir dos trabalhos em grupo, 

primeiramente com uma pesquisa sobre os teóricos da psicossociologia do 

desenvolvimento e posteriormente a elaboração de um projeto e de uma maquete 

sobre: Qual seria a nossa escola dos sonhos. (Estudante 2) 

 

Quando montamos a escola dos sonhos e tivemos que pesquisar por nós mesmo, 

buscar respostas para algumas questões, etc. Trabalhar no projeto “escola dos 

sonhos” foi bastante recompensador, do ponto de vista acadêmico e do ponto de 

vista pessoal. (Estudante 3) 

 

 A sala de aula universitária é um espaço social para aprender a conhecer e a 

proporcionar momentos de trocas, imaginação, criatividade, interação, investigação e a 

colaboração. Para Nerling (2015), o processo de aprendizagem envolve a construção de 



 
 

conteúdos. O valor da imaginação, das práticas lúdicas, da visão multicultural e das múltiplas 

linguagens, exige o saber pensar de modo mais autônomo, requer a escuta ativa dos 

estudantes e o espaço para que esses possam se expressar e agir ativamente no 

desenvolvimento da própria aprendizagem. 

Para concluir este relato, considera-se importante destacar a percepção de alguns 

estudantes sobre a vivência. Para a maioria deles, ficou claro que o uso das metodologias 

ativas contribuiu no seu processo de aprendizagem, tornando a construção de conhecimento 

mais significativa e prazerosa. Também destacaram como importante o fato de realizar todas 

as atividades em grupo, promovendo um espaço de colaboração e diálogo fundamental para a 

formação profissional e pessoal. Os estudantes também destacaram que esta metodologia 

proporcionou maior relação entre teoria e prática, já que os temas teóricos trabalhados na 

disciplina foram aproveitados para elaborar argumentos para trazer soluções criativas para 

uma escola que realmente faça a diferença, uma escola que as crianças do Brasil merecem ter 

e frequentar para qualificar a vida de todos os brasileiros.  

Continuem trabalhando cada vez mais com esta metodologia e façam chegar ao 

maior número de alunos, pois isto é fundamental para nosso desenvolvimento como 

acadêmicos de Pedagogia e futuros professores. Obrigada. (Estudante 4) 

Tivemos acesso as metodologias ativas desde o início da disciplina até o final, 

encerrando com o belíssimo trabalho da "escola dos sonhos", onde tivemos a 

oportunidade de construir nossa escola, voltada para aquilo que desejamos de 

melhorias na educação. (Estudante 5) 

 

 Para Pérez Gómez (2015), a finalidade das instituições de ensino precisa se concentrar 

no propósito de ajudar cada estudante a construir seu próprio projeto de vida, pessoal, 

acadêmico, social e profissional. É necessário uma pedagogia e um ambiente que realmente 

ajude cada pessoa a constituir-se de maneira singular e criativa. 

 

6 Considerações 

 

A educação vem se desenvolvendo em um novo contexto, em uma nova realidade 

social que as pessoas não podem evitar. A compreensão desse mundo complexo exige que 

entre o que já é conhecido sobre ele e nós, haja uma mediação de outros conhecimentos 

elaborados. 

Nesse estudo constatou-se que as estratégias didático-pedagógicas que envolvam os 

estudantes em todo o processo de ensino e aprendizagem, podem contribuir para o 

protagonismo e na construção de seus saberes que contribuirão para vida profissional futura. 

Outro aspecto a considerar é que todos os estudantes participantes da pesquisa relataram que 

as metodologias ativas podem potencializar os processos de ensino e de aprendizagem mais 



 
 

significativas. A transformação educacional, por ser complexa, exige uma mudança de cultura 

por parte de todos os participantes do contexto educacional. 
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