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Resumo: A educação superior é desafiada a introduzir em sua práxis as tecnologias 

educacionais, a (re)pensar os espaços/tempos e (re)significar as metodologias utilizadas no 

trabalho docente. Essa constatação revela uma reflexão sobre qual é o papel do professor e do 

aluno neste contexto. Assim, e, não apenas, um processo de formação massificado para o 

mercado de trabalho. Ao usarmos essas metodologias sabemos que a intenção explícita é a 

aquisição de habilidades e competências reificadas pelo mercado.  Todavia, como o papel 

docente nesse novo cenário do ensino, não será “extinto”, mas o mesmo se tornará um 

mediador/facilitador do processo de aprendizagem, torna-se imprescindível que a formação do 

docente para o uso dessa metodologia, leve em conta também a preocupação com a formação 

humana, crítica, ética e reflexiva do discente para além das competências necessárias apenas 

ao mundo do trabalho. 
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Introdução 

Os avanços tecnológicos estão cada vez mais presentes no mundo globalizado e, 

consequentemente também são o principal marco das mudanças que estão revolucionando os 

processos educacionais nos últimos anos. E nesta seara, com a inserção das tecnologias na 

área da educação, o que tem se destacado é o protagonismo do estudante, ou seja, a 

construção do conhecimento baseada no esforço individual de cada aluno. 

Apesar de estarmos no século XXI, o ensino tradicional em muitas instituições ainda é 

o principal método utilizado. O método tradicional enfatiza a exposição de conteúdos de 

forma verbal pelo docente, tornando o discente um ser passivo em sala de aula. O professor 

neste contexto, é a autoridade máxima na sala de aula, sendo responsável pela transmissão dos 

conteúdos. Nesse caso, ensinar é o único foco do professor e o resultado disso será 

diagnosticado pela tradicional prova, resultado de um processo de memorização e/ou 

decoreba. 
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No mundo atual, globalizado e dinâmico em que vivemos, formar estudantes 

protagonistas de seu conhecimento, capazes de interagir e de modificar os espaços sociais nos 

quais estão inseridos é extremamente necessário e relevante para que esses estudantes se 

tornem verdadeiros cidadãos. Entendemos que, as mudanças que estão ocorrendo nas 

instituições de ensino, com a inserção de metodologias ativas e inventivas provocam o 

desenvolvimento de habilidades e competências que o mundo do trabalho está a exigir no 

atual contexto societário, todavia é necessário que neste viés seja inserido também as 

habilidades necessárias para o mundo da vida, ou seja, desenvolver habilidade e competências 

que possibilitem condições de constituição de autonomia cognitiva, pensamento crítico, 

reflexivo e capacidade de solução de problemas e respostas imediatas aos desafios que a atual 

sociedade impõem. 

Assim, as instituições atentas as mudanças educacionais, propuseram novas formas de 

ensino e inovações na educação, com as quais o estudante passa a ser o centro do processo e o 

docente um articulador do conhecimento. O docente tem um papel fundamental nesse 

processo, ou seja, conhecer as características de cada estudante, respeitando suas necessidades 

e ritmos de aprendizagem que são diferentes. Os estudantes são encaminhados a aprender 

observando, pesquisando, perguntando, construindo e resolvendo situações-problemas 

apresentadas. Com esse método de ensino são priorizadas o envolvimento consciente dos 

professores no processo de aprendizagem do aluno, formando relações pessoais entre docente 

e estudante. Nestes processos de aprendizagem a tecnologia passa a ser uma aliada do 

professor e do estudante. No entanto, a tecnologia é apenas uma ferramenta para auxiliar a 

educação, onde os discentes atuam como protagonistas de sua aprendizagem, por meio destas 

ferramentas para enriquecer seu aprendizado. O professor, nas aulas presenciais e, geralmente 

práticas, utiliza-se do trabalho colaborativo, integrador e cooperativo.  

Destarte, a presente reflexão, por meio de estudo bibliográfico, centra-se em verificar 

o novo papel dos estudantes que precisam atuar como protagonistas da sua aprendizagem, 

com o uso de metodologias ativas e inventivas.   

 

Caminho Metodológico 

 

A metodologia para este estudo se deu por meio de revisão de literatura, a qual traz 

para discussão temáticas como: tecnologias educacionais, espaço tempo em educação, e 

metodologias ativas e inventivas e protagonismo do estudante, sendo embasada em autores 

como: Moran, Schlemmer, Berbel, Bacich, Martins, entre outros, que atuam em pesquisas 

sobre metodologias ativas e inventivas, especialmente no ensino superior. 



 

Tecnologias Educacionais  

 

Com o surgimento da internet, a informação passa a ser acessível a muitas pessoas e 

também uma fonte imensa de pesquisas para a busca dessas informações por meio de 

computadores, notebooks e tablets. Aliado a isso surgem, mais recentemente os aparelhos 

mobiles que possibilitam o acesso a informações em qualquer momento e lugar. Os aparelhos 

de telefone celular estão tão equipados de possibilidades que acabam se tornando um 

importante instrumento de pesquisa, o qual pode e deve ser visto como uma tecnologia a favor 

da educação.  “[...] a evolução das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) 

permite que a maioria da população tenha acesso à informação, o que traz mudanças 

profundas em várias áreas do saber, principalmente no campo acadêmico, onde são discutidos 

e construídos conhecimentos”(LOBO; MAIA, 2015., p. 17).  

Portanto, o uso das tecnologias no ensino hoje é uma realidade necessária. Lobo e 

Maia (2015, p. 18) acrescentam em relação a isso que “Hoje não se discute se a escola deve 

ou não utilizar a tecnologia como ferramenta educacional, pois já é uma realidade no contexto 

educacional. A questão a ser debatida é como usar essas novas tecnologias de forma eficiente 

e proveitosa.” 

Todavia é preciso aliar o uso prático das tecnologias no ensino superior como meio 

para alcançar a sua verdadeira finalidade que é o conhecimento necessário das habilidades e 

competências necessárias ao mundo do trabalho, mas também as habilidades e competências 

necessárias para a sua atuação como cidadão no mundo da vida, com embasamento teórico 

que lhe dê a possibilidade de compreensão e leitura da realidade, conforme referenda Prandi 

(2009, p.138): 

 

Merece destaque o fato de que, ao consolidar a condição humana, a educação é 

atravessada por uma intencionalidade teórica, sendo uma prática simultaneamente 

técnica, ética e política. O ensino na universidade se constitui um processo de busca, 

de construção científica e de crítica ao conhecimento produzido. Este é, portanto, o 

papel da universidade na construção da sociedade. 

 

 

 Portanto, conforme reflexão apresentada por Moran (2013, p.30) as tecnologias atuais 

podem se transformar “em um conjunto de espaços ricos de aprendizagens significativas, 

presenciais e digitais que motivem os alunos a aprender ativamente, a pesquisar o tempo todo, 

a serem pró-ativos, a saberem tomar iniciativas, a saber interagir.” E ainda cita que os jogos 

são o exemplo mais criativo de possibilidade de uso de tecnologias na educação, com 

destaque para “[...] os jogos colaborativos, individuais, de competição, de estratégia, 

estimulantes e com etapas e habilidade bem definidas.”(p.31). 

  



 

Espaço/Tempo em Educação  

  

Como vimos anteriormente, as tecnologias da informação e comunicação (TICs) são 

uma realidade presente no mundo da educação, consequentemente afetando a sua organização 

e desestabilizando os modelos tradicionais.  As tecnologias inseridas na educação mudam 

inclusive o espaço e o tempo na educação. Cordeiro, Rosa e Freitas (2006, p. 3) colocam que: 

 

O mundo virtual tem suas especificidades, a começar por deslocar as clássicas 

dimensões tempo-espaço. Na internet podem existir interações síncronas e 

assíncronas entre os sujeitos do processo; pode haver interações autônomas entre o 

aprendiz e a máquina e os programas; a linguagem é polifônica, maleável, 

hipertextual; a interação é privilegiada.  

 

 

Com relação ao espaço/tempo, as instituições de ensino superior apresentam esse 

conceito em seus documentos institucionais como no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) como princípios teórico-metodológicos que 

norteiam suas práticas, conforme citado no PDI 2018-2022 da UNICRUZ:  

 

Espaços-tempo em educação – com a incorporação das tecnologias dos mundos 

virtuais na educação, o processo formativo atualmente exige que as instituições de 

ensino superior repensem seus espaços de ensino e aprendizagem, não mais restritos 

à uma sala de aula. Com isso surgem novas possibilidades de ofertar os processos de 
ensino aprendizagem, seja de modo presencial, semipresencial (híbridos) ou 

totalmente à distância. Um grande aliado é o AVA – Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, que propicia maior autonomia tanto do professor na sua capacidade 

de criação de metodologias alternativas, quanto do aluno que também se torna 

protagonista no processo ensino-aprendizagem. Esses novos espaços tempos de 

aprendizagem permitem, especialmente ao aluno, desenvolver sua criatividade, 

inventividade, inovação e empreender novas ideias. Schlemmer (2002 apud 

BACKES;  2007, p. 131) ‘entende que o conceito de presença se modifica e adquire 

um novo significado quando utilizamos as tecnologias digitais que possibilitam a 

flexibilização de tempo e espaço em processos educacionais.’(UNICRUZ, 2018, p. 

62) 

 

Nesta direção, Moran(2013) evidencia em suas pesquisas a situação de mudança  nos 

espaço/tempo  e desafios na área da educação (escolas e Universidades) com a inserção das 

tecnologias. Segundo ele, há atualmente a possibilidade de combinação de ambientes formais 

e não formais que permitem a flexibilidade e adaptação de cada aluno. Não precisamos sair do 

lugar para multiplicar espaços, pois os ambientes virtuais nos permitem isso.  

Outro exemplo disso é o incremento dos cursos de Educação à Distância no ensino 

superior, com possibilidades de inclusão de modalidades híbridas e o uso de metodologias 

ativas, conforme referendam Lobo e Maia(2015, p. 21): “Atualmente, a rede mundial de 

tecnologia não tem fronteiras, desempenhando papel fundamental para disseminação da 



 

educação. Seu uso já está bastante disseminado como ferramenta de ensino, permitindo a 

oferta de cursos a distância e, em casos mais simples, o apoio a atividades presenciais.” 

 

Metodologias Ativas e Inventivas  

 

As práticas de ensino atuais, como as metodologias ativas de aprendizagem têm sido 

vistas como uma solução por algumas instituições de ensino que buscam minimizar lacunas, 

adotando novas formas de ensino e aprendizagem e de organização curricular, na perspectiva 

de integrar teoria e prática. Esse método busca despertar a curiosidade e a criatividade do 

estudante, envolvendo-o como protagonista de sua própria aprendizagem, desenvolvendo o 

senso crítico e competências para o processo.  

Partindo da análise das legislações oficiais do governo, o que se observa é que, 

embora as Instituições de Ensino Superior estejam a ofertar a modalidade de ensino híbrido, o 

que se apresenta legalmente no Brasil hoje compreende as modalidades de Educação à 

Distância (EaD) e a educação presencial.  

Nos cursos na modalidade presencial, a portaria do MEC, nº 4.059, de 10/12/2004, 

alterada pela Portaria nº 1.134 de 10/10/2016 trata sobre as instituições de ensino superior que 

possuam pelo menos um curso de graduação reconhecido, informando que estas poderão 

introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais 

regularmente autorizados, a oferta de disciplinas na modalidade a distância. As disciplinas 

poderão ser ofertadas, integral ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20% 

(vinte por cento) da carga horária total do curso. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, em  seu artigo 80, coloca que o poder público incentivará o desenvolvimento e a 

veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e 

de educação continuada. Dentre a organização e oferta de educação a distância será oferecida 

por instituições especificamente credenciadas. Esta legislação foi complementada em Portaria 

normativa nº 2, de 10/01/2007 a qual dispõe sobre os procedimentos de regulação e avaliação 

da educação superior na modalidade a distância. 

Em 2017, o Ministério da Educação instituiu o decreto n.º 9.057 de 25 de maio de 

2017, regulamentando o artigo 80 da LDB, o qual, considera no artigo 1º e 2º: 

 

Art. 1º - Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 



 

outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da 

educação que estejam em lugares e tempos diversos.  
Art. 2º-  A educação básica e a educação superior poderão ser ofertadas na 

modalidade a distância nos termos deste Decreto, observadas as condições 

de acessibilidade que devem ser asseguradas nos espaços e meios utilizados.  
 

  

As instituições de educação superior deverão prever nos Projetos Pedagógico de Curso 

e no Plano de Desenvolvimento Institucional, as atividades presenciais, como tutoriais, 

avaliações, estágios, práticas profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos. Essas 

atividades serão, obrigatoriamente, realizadas na sede da instituição de ensino, nos polos de 

educação a distância ou em ambiente profissional, conforme as Diretrizes Curriculares 

Nacionais.  

Assim, as instituições de ensino buscam adaptar-se a esse novo modelo de ensino e 

conforme Morán (2015, p.15) as IES atentas tem que escolher dois caminhos: 

 
[...]  um mais suave - mudanças progressivas - e outro mais amplo, com mudanças 

profundas. No caminho mais suave, elas mantêm o modelo curricular predominante 

– disciplinar – mas priorizam o envolvimento maior do aluno, com metodologias 

ativas como o ensino por projetos de forma mais interdisciplinar, o ensino híbrido ou 

blended e a sala de aula invertida. Outras instituições propõem modelos mais 

inovadores, disruptivos, sem disciplinas, que redesenham o projeto, os espaços 

físicos, as metodologias, baseadas em atividades, desafios, problemas, jogos e onde 

cada aluno aprende no seu próprio ritmo e necessidade e também aprende com os 

outros em grupos e projetos, com supervisão de professores orientadores. 

 
 

 Observa-se, portanto que a metodologia ativa favorece a autonomia do estudante 

despertando a curiosidade e a busca pelo novo, conforme referenda Berbel (2011, p. 28) “As 

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

inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou na 

própria perspectiva do professor.”  

 Com a imposição desta mudança no processo educacional, o modelo tradicional de 

ensino está fadado a sucumbir, pois novas propostas de aprendizagem, na qual o estudante 

seja protagonista e autônomo e o docente se torne facilitador dessa aprendizagem estão 

batendo na porta das salas de aula. “Destacam-se, portanto, como desafios principais, à 

profissionalização do professor, a qualificação pedagógica e a sua aproximação a 

metodologias de ensino inovadoras  e transformadoras.” (LOBO; MAIA, 2015, p. 18).  

No ensino superior estas novidades estão trazendo mudanças inclusive nas 

modalidades de oferta dos cursos de graduação, ou seja, não há somente a oferta de cursos 

presenciais ou completamente Educação à Distância (EaD). Hoje já é possível apresentar uma 

terceira possibilidade, que mescla essa oferta, ou seja, metade do componente curricular pode 

ser na presença do professor na Universidade e a outra metade o aluno desenvolve sua 



 

aprendizagem longe do professor e em outros espaços. Isto é o que se está chamando de 

ensino híbrido.  

O ensino Híbrido de acordo com Morán (2015) “significa misturado, mesclado, 

blended”.  É uma prática pedagógica que mescla atividades presenciais e a distância, por meio 

das tecnologias Educacionais.  

 Conforme salientam Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p.41):  

 

O uso de tecnologias digitais no contexto escolar propicia diferentes possibilidades 
para trabalhos educacionais mais significativos para os seus participantes. 

Entretanto, não devemos esquecer do planejamento de propostas didáticas que 

busquem o ‘aprender a aprender’, o ‘aprender a fazer’, o ‘aprender a ser’ e o 

‘aprender a conviver1, pilares de uma proposta de Delors e colaboradores (1996), ou 

seja, da década de 1990, mas que ainda precisamos caminhar e refletir com a 

educação brasileira para que esses pilares sejam contemplados no nosso contexto 

escolar. 

 
 

No ensino híbrido o estudante pode ter acesso e contato com os conteúdos antes de 

entrar em sala de aula, fazendo com que ele já tenha construído sua análise sobre o conteúdo 

abordado, podendo debater e dialogar com os colegas e professores, conforme referenda 

Morán (2015, p.28) “[...] também falamos de tecnologias híbridas, que integram as atividades 

da sala de aula com as digitais, as presenciais e com as virtuais”. 

O ensino híbrido mescla dois modos de ensino: o on-line, em que geralmente o aluno 

estuda sozinho, utilizando plataformas de ensino a distância para ter o acesso.  Estas inclusive 

podem guardar dados individuais dos alunos sobre características gerais dos seus momentos 

de estudo, como acertos, erros, correções automáticas de suas atividades, tempo total de 

estudo, conteúdo estudado, dentre outros; e o off-line, momento em que o aluno estuda em 

grupo, com o professor ou com colegas, valorizando a interação e o aprendizado coletivo e 

colaborativo. 

Logo, essa prática pedagógica é uma metodologia ativa, a qual tem o foco em 

estratégias pedagógicas de aprendizagem protagonizada pela autonomia do estudante. Essas 

práticas são caracterizadas como ativas pois os alunos estão engajados no processo sendo 

responsáveis por grande parte de sua aprendizagem. Nesta direção, Berbel (2011, p.28) 

referenda que “O professor deve adotar a perspectiva do aluno, deve acolher seus 

pensamentos, sentimentos e ações, sempre que manifestados, e apoiar o seu desenvolvimento 

motivacional e capacidade para autorregular-se”.  

Portanto, o papel do docente neste processo, é de contribuir para o desenvolvimento e 

a independência do estudante em sala de aula, motivando para a realização das atividades de 

forma crítica e construída por ele, onde o papel do docente é de conduzir a formação desses 



 

estudantes fazendo com que se tornem  autônomos em sua aprendizagem, porque conforme 

referenda ainda Berbel (2011, p.25) “A complexidade crescente dos diversos setores da vida 

no âmbito mundial, nacional e local tem demandado o desenvolvimento de capacidades 

humanas de pensar, sentir e agir de modo cada vez mais amplo e profundo, comprometido 

com as questões do entorno em que se vive.” 

Ainda, de acordo com os estudos de Berbel (2011, p. 28) traz referência a Reeve 

(2009) o qual “apresenta algumas pistas para que os professores estabeleçam as condições 

básicas para o surgimento do estilo motivacional que promova a autonomia” e,  segundo ele, 

“O professor deve adotar a perspectiva do aluno, deve acolher seus pensamentos, sentimentos 

e ações, sempre que manifestados, e apoiar o seu desenvolvimento motivacional e capacidade 

para autorregular-se.” 

 

Considerações Finais 

 

 Como as metodologias ativas e inventivas ainda são algo recente no contexto da 

prática educacional, embora os estudos e pesquisas na área estão em andamento há mais 

tempo, essa reflexão bibliográfica é inicial e continuará em seu aprofundamento. Todavia, traz 

como perspectivas conclusivas a de que este é um caminho que está se ampliando e se 

sobreporá a forma tradicional de ensino.  

Estas metodologias de ensino precisam ser capazes de satisfazer os desafios presentes 

na realidade gerando, de fato, uma educação diferenciada, onde se busca colaborar na 

formação dos sujeitos comprometidos com o processo educativo. Com a inserção das 

metodologias ativas como práticas pedagógicas, os docentes percebem que o modelo 

tradicional de ensino precisa ser repensado, tendo em vista que o estudante atuava apenas 

como “receptor” no processo de aprendizagem e o professor como “transmissor” desse 

conhecimento. 

 As metodologias ativas e inventivas despertam o interesse das Universidades, fazendo 

com que os docentes (re)signifiquem suas metodologias, incluindo  métodos diferenciadas, 

geralmente mediadas pelas tecnologias. Essa abordagem metodológica, que faz uso de 

espaços tempos diferenciados, pode ser presencial, a distância, ou de forma híbrida. Ela 

constitui-se em um desafio recente ao ensino superior e carece de pesquisas, especialmente 

sobre a formação desses alunos, para identificar os novos perfis dos egressos e se de fato essas 

metodologias possibilitaram o protagonismo dos alunos e a sua autonomia cognitiva. 

Entendemos que com a utilização das novas metodologias, o estudante sai da posição de 



 

receptor de conhecimento e faz com que se torne participativo, criando e interagindo com 

colegas e docentes.  

Outra preocupação gerada é se de fato essa metodologia possibilita ser um aluno 

reflexivo e crítico e, não apenas, um processo de formação massificado para o mundo do 

trabalho. Ao usarmos essas metodologias sabemos que a intenção explícita é a aquisição de 

habilidades e competências reificadas pelo mercado.  Todavia, como o papel docente nesse 

novo cenário do ensino, não será “extinto”, mas o mesmo se tornará um mediador/facilitador 

do processo de aprendizagem, torna-se imprescindível que a formação do docente para o uso 

dessa metodologia, leve em conta também a preocupação com a formação humana, crítica, 

ética e reflexiva do discente para além das competências necessárias apenas ao mundo do 

trabalho. 

De fato o papel do professor e do aluno neste contexto precisam ser urgentemente 

modificados. Por isso a importância de aprofundamento e necessária formação aos 

professores do ensino superior, para que possam desenvolver em seu fazer docente as 

habilidades e competências necessárias ao mundo do trabalho, mas também saibam 

desenvolver habilidades e competências que proporcionem uma autonomia cognitiva aos 

estudantes.  
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