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Resumen 
Introducción: cambios en el mundo han hecho que la educación se convierte y buscar la 
autonomía, la iniciativa y el desarrollo de competencias en los futuros profesionales. 
Para que esto suceda, es importante que las nuevas formas de enseñanza se trabajan y 
se desarrollan y por lo tanto el desarrollo de talleres de aprendizaje Metodologías 
activas son necesarios para la formación del profesorado.  
Objetivos: Presentar el taller MAA llamaban Nuevas metodologías activas: las 
propuestas en discusiones que trabajaron con la definición del término, con la teoría de 
aprendizaje con modelos de Paulo Freire y Kirkpatrick, aprendiendo acerca de los 
proyectos y metodología de evaluación sumativa y formativa para adultos: El taller Fue 
desarrollado con el fin de crear las condiciones para los profesores que los estudiantes 
enfrentan en el aula. Las cuatro reuniones eran mensuales y duraderas tres horas cada 
sábado por la mañana en la Universidad. Para evaluar el taller se llevó a cabo para 
formular un cuestionario siguiendo la metodología de la escala Likert, enviado a los 
participantes por correo electrónico después de cada día de curso con el fin de evaluar 
el desarrollo y la calidad de la misma.  
Resultados: 17 profesores participarán en las evaluaciones encontro. As fueron 
tabulados por separado según la fecha de coma de las cuatro clases, para que pueda 
controlar la apreciación del curso, así como el acuerdo de los profesionales con 
respecto a los temas tratados. 
Conclusiones: Al final del taller, los participantes evaluaron que es importante 
mantener las actividades a través de la capacitación constante; el formato del taller 
era adecuado, pero no es necesario un mayor refinamiento y ha producido un libro 
sobre metodologías de aprendizaje activo que se proporcionarán a todos los profesores 
de la Universidad de Sorocaba. 
 
Resumo 
Introdução: As mudanças no mundo têm feito com que a educação se transforme e 
busque autonomia, iniciativa e desenvolvimento de habilidades nos futuros 
profissionais. Para que isso acontece é importante que novas formas de ensinar sejam 
trabalhadas e desenvolvidas e por isso o desenvolvimento de Oficinas de Metodologias 
Ativas de Aprendizagem fazem-se necessárias para a capacitação docente. 
Objetivos: Apresentar a oficina de MAA denominada Novas metodologías ativas: 
discutindo propostas que trabalhou com a definição do termo, com a teoria da 
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aprendizagem de adultos com os modelos de Paulo Freire e Kirkpatrick, aprendizagem 
sobre projetos e avaliação somativa e formativa Metodologia: A oficina foi elaborada 
com o objetivo de criar para os professores condições que os alunos enfrentam em sala 
de aula. Os quatro encontros foram mensais e com duração de três horas cada aos 
sábados pela manhã na Universidade.  Para avaliação da oficina foi realizado a 
formulação de um questionário seguindo a metodologia de escala de Likert, enviado 
aos participantes por e-mail após cada dia de curso com a finalidade de avaliar o 
desenvolvimento e qualidade da mesma. 
Resultados: Participaram 17 docentes do encontro. As avaliações foram tabuladas 
separadamente de acordo coma data das quatro aulas, assim pode-se acompanhar a 
apreciação do curso assim como a concordância dos profissionais em relação aos 
temas abordados.  
Conclusões: Ao final da oficina os participantes avaliaram que é importante a 
manutenção das atividades através de uma capacitação constante; o formato da 
oficina foi adequado, mas há necessidade um maior aperfeiçoamento e foi elaborado 
um livro sobre Metodologias Ativas de Aprendizagem que será fornecido a todos os 
professores da Universidade de Sorocaba. 
 
Introducción  
O processo de aprender vem evoluindo juntamente com a sociedade, com o avanço da 

tecnologia e com o acesso, praticamente, instantâneo às informações. O trabalho, 

também, modificou sua expressão e por conta disso a prática e o treinamento de 

habilidades tornou-se ainda mais importante. Com essa nova condição, o perfil do 

aluno e as necessidades de vivencia na prática mudaram e fez-se necessário o 

desenvolvimento de novas formas de ensinar e educar. Uma das alternativas 

apresentadas para lidar com essa nova realidade são as Metodologias Ativas de 

Aprendizagem (MAA). Uma das bases tradicionais para ensinar sempre foi a imitação 

ou a retomada das experiências individuais com a aprendizagem e por isso trabalhar as 

metodologias ativas fica inviável sem um treinamento. Baseado nessa postura é que a 

Universidade de Sorocaba, uma instituição comunitária que está localizada no interior 

do estado de São Paulo, Brasil, criou o Programa de Aperfeiçoamento Docente (PAD) 

que teve como objetivo oferecer capacitação a seus docentes nas novas técnicas para 

aprendizagem.  

Foram criadas quatro propostas de oficinas que aconteceram no primeiro semestre de 

2015, com cerca de 20 docentes de diversas áreas do saber para realiza-las e quatro 

tutores diferentes. As oficinas falavam de PBL, TBL, investigação e tipos de raciocínios 

e a de metodologias ativas. Este trabalho tem por objetivo apresentar a oficina de 

MAA denominada Novas metodologías ativas: discutindo propostas que trabalhou 

com a definição do termo, com a teoria da aprendizagem de adultos com os modelos 

de Paulo Freire e Kirkpatrick, aprendizagem sobre projetos e avaliação somativa e 

formativa. A oficina foi elaborada com o objetivo de criar para os professores 

condições que os alunos enfrentam em sala de aula. Os quatro encontros foram 

mensais e com duração de três horas cada aos sábados pela manhã na Universidade. 

 



 

 

370 

Marco teórico 
O trabalho está alicerçado nas teorias da aprendizagem do adulto como apontadas por 

Paulo Freire e Kirkpatrick. Os princípios teóricos básicos trabalhados foram: o 

desenvolvimento da autonomia, como em Paulo Freire1; pressupor que um discente 

seja capaz de auto gerenciar ou autogovernar seu processo de formação2; o 

desenvolver de uma atividade que tenha o propósito de ensinar deve ser apreciada 

por todos aqueles que dela participam3; deve ainda envolver a auto iniciativa e 

alcançar as dimensões afetivas e intelectuais, para que possa ser duradoura e sólida4. 

 

Metodologia 
A Oficina Novas metodologias ativas: discutindo propostas foi criada para sensibilizar 

os participantes para as novas formas de aprendizagem e ajudar os docentes a refletir 

sobre a adaptação dessas oficinas para a realidade de cada componente de 

aprendizagem. 

 

Tabela 1. Apresentação das atividades por encontro. 

Encontro/ Conteúdo Estratégia Avaliação      

Primeiro/ Apresentação do 

grupo 

O que é metodologia ativa 

de aprendizagem 

Atividade individual e em grupo 

Realização do contrato de 

trabalho 

 

Wordle 

Questionário de Avaliação 

Questionário de Avaliação 

Segundo/ Aprendendo 

quando se é adulto 

Terceiro/ Aprendendo 

sobre projeto 

Quarto/ Avaliação 

somativa e formativa 

Atividade individual e em grupo 

 

Atividade de grupo 

 

Atividade de grupo 

Questionário de Avaliação 

Total: 4 Encontros  Questionário de Avaliação 
 

Para avaliação da oficina foi realizado a formulação de um questionário seguindo a 

metodologia de escala de Likert, que foi enviado aos participantes por e-mail após 

cada dia de curso com a finalidade de avaliar o desenvolvimento e qualidade do 

mesmo. Para melhor avaliar a qualidade e aproveitamento dos docentes participantes 

as alternativas propostas receberam um valor, assim podendo estabelecer uma média 

das respostas obtidas sendo o questionário dividido em participação, sim (1) e não (2), 

nível de conteúdo, muito básico (1), na medida correta (2), muito avançado (3) e por 

nível de concordância, discorda (1), concorda levemente (2), concorda 

moderadamente (3), concorda fortemente (4) e concorda muito fortemente. Ao final 

da oficina foi feita uma avaliação com o mesmo instrumento com o intuito de uma 

avaliação geral. 

 

Resultados 
Participaram da oficina 17 docentes das áreas de saúde, ciências sociais aplicadas e 

engenharias. Nem todos foram a todas as oficinas e nem todos fizeram as avaliações 
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solicitadas. De forma geral a média numérica da avaliação dos docentes foi 4 a cada 

dia. Abaixo a tabela de avaliação geral do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 1. Média da Avaliação Geral do Curso 
 

Observa-se que os participantes apreciaram o desenvolvimento da oficina. De forma 

geral os participantes avaliaram que faltou: Talvez de um momento para aplicar a 

metodologia na prática e avaliar durante um tempo (1 mês por exemplo) e depois 

compartilhar a experiência com os demais colegas; uma abordagem mais teórica e 

apresentação de mais alternativas de aplicação para as diversas áreas; uma duração 

maior para poder discutir, analisar e verificar as possibilidades a serem desenvolvidas. 

Já as sugestões foram: realização de maior número de encontros; supervisão das 

atividades; mais tempo de aula. Os professores enviaram suas experiências para 

publicação do livro fruto dessa oficina. Outro fator importante é que na avaliação feita 

pela Universidade, os docentes que participaram do programa melhoraram sua 

avaliação por parte dos alunos confirmando a manutenção do programa. 

 

Conclusiones 
Ao final da oficina conclui-se que há uma necessidade expressa pelos docentes de 

manutenção de oficinas de capacitação em metodologias ativas de aprendizagem. 

Como produtos dessa oficina temos a manutenção da capacitação durante o decorrer 

do ano; a confecção do livro que apresenta experiências e oportunidades de 

aprendizagem criadas e desenvolvidas pelos docentes e o planejamento dessa oficina 

em EAD para atingir um número maior de professores no ano de 2016. 
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