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RESUMO: Este texto traz a descrição e análise de uma oficina sobre metodologias ativas 

desenvolvida como parte da terceira semana de formação docente da Universidade Federal de 

Lavras com ênfase em quatro destas metodologias: Aprendizagem por pares; Sala de aula invertida; 

Aprendizagem baseada em problema e Rotação por estações de trabalho. A oficina objetiva articular 
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pontos positivos das metodologias abordadas: inversão da apresentação do conteúdo (sala de aula 

invertida), enquete sobre conhecimento prévio e posterior (aprendizagem por pares), uso intensivo de 

recursos audiovisuais (rotação por estações) e propõe o desafio de apresentar uma das 

metodologias de forma dinâmica aos colegas (aprendizagem baseada em problema).Os resultados 

demostram  que a imersão dos participantes em contexto de metodologias  ativas  contribui 

positivamente para a apropriação de novos conhecimentos e apontam a necessidade da criação de 

espaços de aprofundamento e troca de experiências como um caminho possível para inovação das 

práticas pedagógicas proporcionando o desenvolvimento do senso crítico e de aprendizagem 

significativa 

  

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Abordagem pedagógica. Metodologias Ativas.Tecnologias 

Digitais.  

EIXTO TEMÁTICO 3: Docência, inovação e tecnologias para educação.  

 

 

INTRODUÇÃO 

Algumas instituições de ensino superior buscam minimizar lacunas no processo de 

ensino e aprendizagem adotando novas metodologias e organização curricular, na 

perspectiva de integrar teoria/prática, ensino/serviço, com destaque para as 

metodologias ativas de aprendizagem (MARIN et al., 2010). 

A Universidade Federal de Lavras – UFLA tem iniciado um processo de formação 

docente visando também aderir a esta perspectiva de uso de metodologias ativas 

que segundo Rocha e Lemos (2014), têm o professor como agente facilitador do 

processo de aprendizagem, têm os estudantes ―puxando‖ o ensino conforme suas 

necessidades, interesses, preferências e ritmo. Também segundo Rocha e Lemos 

(2014), a inserção contextualizada das metodologias ativas em um planejamento 

didático, estimulando entre docentes e discentes a criação cultural, o 

desenvolvimento do pensamento científico, de forma equilibrada, propicia a 

aprendizagem significativa. 

Acreditando nestes pressupostos foi desenvolvida uma oficina sobre metodologias 

ativas como parte da terceira semana de formação docente da Universidade Federal 

de Lavras com ênfase em quatro destas metodologias: Aprendizagem por pares; 

Sala de aula invertida; Aprendizagem baseada em problema e Rotação por estações 

de trabalho. O objetivo deste texto é apresentar a abordagem metodológica utilizada 

e analisar e discutir os resultados da primeira oferta visando contribuir com a 



 
  

 

ampliação de espaços de formação que propicie a apropriação de conhecimentos 

sobre novas metodologias de ensino conciliando teoria e prática.    

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Com base na literatura da área apresentamos a seguir uma breve descrição sobre 

características das metodologias abordadas na oficina: 

 

Aprendizagem baseada em problemas - PBL 

O PBL é o eixo principal do aprendizado teórico do currículo de algumas escolas de 

Medicina, cuja proposta pedagógica é centrada no aluno. É baseado no estudo de 

problemas propostos com a finalidade de fazer com que o aluno estude 

determinados conteúdos. Embora não constitua a única prática pedagógica, tem 

predominado como forma de possibilitar o aprendizado de conteúdos cognitivos e 

integração de disciplinas. Esta metodologia é formativa à medida que estimula uma 

atitude ativa do aluno em busca do conhecimento e não meramente informativa 

como é o caso da prática pedagógica tradicional (SAKAI e LIMA, 1996). 

Esta metodologia é trabalhada através de um grupo tutorial composto por um tutor e 

por volta de 8 pessoas, dentre os estudantes, um exercerá o papel de coordenador 

e outro de secretário em forma de rodízio para que todos exerçam essas funções. A 

discussão de um problema se desenrola em duas fases: na primeira fase o 

problema é apresentado e os estudantes formulam objetivos de aprendizado a partir 

da discussão do mesmo. Na segunda fase, após estudo individual realizado fora do 

grupo tutorial, os estudantes rediscutem o problema à luz dos novos conhecimentos 

adquiridos. 

Segundo Berbel (1998) citando descrições da Universidade Estadual de Londrina, 

menciona que este método no grupo tutorial e seguido de sete passos:  

1. Leitura do problema, identificação e esclarecimento de termos desconhecidos; 2. 

Identificação dos problemas propostos pelo enunciado; 3. Formulação de hipóteses 

explicativas para os problemas identificados no passo anterior (os estudantes se 

utilizam nesta fase dos conhecimentos de que dispõem sobre o assunto); 4. Resumo 

das hipóteses; 5. Formulação dos objetivos de aprendizado (trata-se da identificação 

do que o aluno deverá estudar para aprofundar os conhecimentos incompletos 

formulados nas hipóteses explicativas); 6. Estudo individual dos assuntos levantados 



 
  

 

nos objetivos de aprendizado; 7. Retorno ao grupo tutorial para rediscussão do 

problema frente aos novos conhecimentos adquiridos na fase de estudo anterior. 

 

Aprendizagem por pares - Peer Instruction 

A aprendizagem por pares baseia-se no estímulo à discussão entre os estudantes, 

mediante a utilização de questões conceituais. De forma mais precisa, Araújo e 

Mazur (2013, p. 367) descrevem-na como sendo: 

[…] um método de ensino baseado no estudo prévio de materiais 

disponibilizados pelo professor e apresentação de questões 

conceituais, em sala de aula, para os estudantes discutirem entre si. 

Sua meta principal é promover a aprendizagem dos conceitos 

fundamentais dos conteúdos em estudo, através da interação entre os 

estudantes. Em vez de usar o tempo em classe para transmitir em 

detalhe as informações presentes nos livros-texto, nesse método, as 

aulas são divididas em pequenas séries de apresentações orais por 

parte do professor, focadas nos conceitos principais a serem 

trabalhados, seguidas pela apresentação de questões conceituais 

para os estudantes responderem primeiro individualmente e então 

discutirem com os colegas. 

A aprendizagem por pares fundamenta-se no trabalho em grupo, na promoção da 

interação social, na relação de ajuda, na concepção social da aprendizagem, na 

aprendizagem por interiorização da ação, facilitando as interações entre os 

estudantes e criando uma atmosfera que privilegia o discurso (LEBRUN, 2002).  

Nesta metodologia prevalece o incentivo para que os estudantes busquem 

informações primárias direto da fonte, por meio da leitura, para que depois, no 

encontro presencial em aula, discutam com seus colegas, permitindo assim, diminuir 

o foco da aula expositiva com exclusiva ―transferência de informação‖, superando a 

pedagogia da transmissão pela construção colaborativa de conhecimentos. 

 

Sala de Aula Invertida- SAI 

Na metodologia de aula invertida, as instruções dos conteúdos se realizam fora da 

sala de aula por meio de videoaulas, leituras e outras mídias, sendo o tempo de sala 

de aula liberado para realização de atividades ativas, nas quais os estudantes 

praticam e desenvolvem o que aprenderam com o auxílio e supervisão do professor 



 
  

 

(DATIG e RUSWICK, 2013). O professor continua sendo o principal responsável 

para guiar os estudantes sobre como compreender e aplicar as novas informações, 

principalmente àquelas recém-adquiridas. 

Segundo Rodrigues, Spinasse e Vosgerau (2014) o papel dos estudantes na SAI é 

assistir às videoaulas antes da aula presencial, participar das atividades em sala de 

aula e ser responsável pela sua aprendizagem. Já o papel dos professores segundo 

as mesmas autoras é de facilitador, mentor, auxiliador, incentivador, ouvinte de 

ideias e fornecedor apoio individualizado a todos os alunos. 

 

Rotação por Estações de Trabalho 

Nesta metodologia os estudantes passam por diversas estações, pontos específicos 

na sala de aula, para aprender, e o professor pode aplicar esse modelo no ensino de 

qualquer disciplina ou de um conteúdo específico. O professor deverá organizar a 

sala com pontos específicos, com uma programação fixa, para que os estudantes 

possam fazer um rodízio nesses pontos, em um tempo que poderá ser estabelecido 

por ele ou até que o estudante cumpra o objetivo da aprendizagem da estação. 

Segundo Staker e Horn (2012), um desses pontos específicos determinados deverá 

ser uma estação para aprendizado on-line e os outros podem incluir atividades, 

como instruções para pequenos grupos ou toda a classe, projetos em grupo, tutoria 

individual ou ainda tarefas escritas. 

A quantidade de Estações de Trabalho está ligada diretamente com o tamanho de 

uma turma de estudantes, esse tamanho pode influenciar positivamente ou 

negativamente a aula e o ideal é que cada grupo tenha um número menor de 

estudantes. 

O tempo de permanência em cada estação dependerá das características da turma 

e dos objetivos propostos em cada estação. A avaliação nesta metodologia de 

ensino tem o objetivo de diagnosticar e analisar o desempenho individual e do grupo 

daquilo que foi ensinado nas estações.  

 

METODOLOGIA 

Nos últimos anos a temática sobre metodologias ativas tem sido cada vez mais 

recorrente em eventos de educação, porém geralmente o assunto tem sido 

abordado como uma palestra, ou seja, não tinha nada de ―ativo‖, pois aos presentes 

http://lattes.cnpq.br/8645373032501733


 
  

 

caberia uma participação passiva ante a exposição do conteúdo.  

Visando quebrar tal ação que desconecta a teoria com a prática, a proposta da 

oficina foi de juntar pontos positivos das metodologias que seriam abordadas 

visando uma imersão dos participantes como estudantes num contexto de 

aprendizagem ativa. 

Foi criada uma sala virtual, utilizando a plataforma moddle4 num ambiente (explicar 

a localização da sala no campus virtual  como pode ser visto na figura 1, onde foram 

disponibilizados seis tópicos organizados da seguinte maneira: 

 O primeiro com conceitos sobre metodologias ativas em formato de textos e 

vídeos, duas enquetes, uma sobre conhecimento prévio sobre o tema, outra 

sobre o conhecimento após a oficina e uma atividade para formação de 

grupos.  

 O segundo com textos e vídeos conceituais sobre Aprendizagem por pares.  

 O terceiro com textos e vídeos conceituais sobre Sala de aula invertida. 

 O quarto com textos e vídeos conceituais sobre Aprendizagem baseada em 

problema. 

 O quinto com textos e vídeos conceituais sobre Rotação por estações de 

trabalho 

 O sexto com textos e vídeos conceituais e também uma atividade a ser 

avaliada por pares. 

 

                                                           
4
 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 



 
  

 

 

Figura 1. Sala virtual da oficina 

Fonte: os autores do texto 

 

 

Abordagem adotada na Oficina 

Previamente os participantes que se inscreveram na oficina foram matriculados na 

sala virtual e foi enviada a eles uma mensagem pedindo que estudassem os 

conceitos sobre metodologias ativas do tópico e que respondessem a enquete sobre 

os conhecimentos prévios sobre o tema. 



 
  

 

No dia programado para a realização da atividade presencial da oficina foi realizada 

uma contextualização inicial sobre metodologias ativas e a apresentação do 

resultado da enquete prévia realizada no ambiente virtual. 

Num segundo momento os participantes foram divididos em 4 grupos  com a 

proposta de que cada grupo pesquisasse, refletisse e discutisse sobre uma das 

metodologias abordadas a partir dos matérias disponíveis na sala virtual ou de 

outras fontes. Com o objetivo de elaborar uma síntese por meio de uma 

apresentação eletrônica para ser compartilhado com os demais participantes. Foi 

solicitado a cada integrante que postasse a apresentação elaborada pelo grupo no 

tópico 6 da sala virtual para posterior avaliação realizada por pares. 

Após a apresentação de cada grupo com as devidas intervenções e 

problematizações realizadas pelo professor, buscando realizar uma síntese de cada 

abordagem, os participantes foram direcionados a realizarem posteriormente a 

oficina, na sala virtual, a avaliação da apresentação de um dos colegas segundo 

parâmetros acordados em conjunto.  Para tal atividade foi utilizada a ferramenta 

laboratório de avaliação do Moodle.  

Por fim, os participantes responderam a enquete de conhecimentos 

adquiridos/construídos e foi feita uma comparação dos dados da enquete de 

conhecimento prévios. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A oficina transcorreu muito bem com a participação de 19 dos 20 inscritos, porém 

um fato que marcou negativamente foi a participação de somente 11 pessoas no 

acesso e estudo dos conteúdos disponibilizados previamente e também no 

preenchimento da enquete inicial sobre os conhecimentos prévios sobre o tema. 

Esta ausência de participação prévia foi destacada, pois é um dos pontos-chave da 

metodologia de sala de aula invertida sendo discutidas quais alternativas para 

minimizar tal fato. 

Ao apresentar o resultado da enquete inicial foi possível destacar que, dos 

respondentes, 80% mencionaram que sim quando perguntado se saberiam definir 

metodologias ativas e fizeram definições corretas. Ao fazer a comparação  para a  

mesma questão após a oficina a quantidade dos que responderam que sim, foi de 



 
  

 

100% mostrando que houve a assimilação conceitual por todos. 

Nas enquetes teve uma questão pedindo que os participantes respondessem numa 

escala de zero a dez, qual o nível de conhecimento sobre as quatro metodologias 

abordadas. O gráfico 1, mostra um comparativo das respostas na enquete inicial 

antes da oficina com a enquete final após a oficina, sendo possível perceber uma 

melhora no nível de apropriação de conhecimento em todas as metodologias, com 

destaque para sala de aula invertida que quase dobrou o índice. 

 

 

Gráfico 1. Enquete sobre metodologias ativas 

Fonte: os autores do texto 

 

Outro questionamento realizado na enquete final foi qual das metodologias ativas 

você considera mais adequada para utilização em seu contexto e 80% dos usuários 

responderam que foi aprendizagem baseada em problemas. Esta resposta pode ser 

justificada por ser a metodologias em que mais havia conhecimentos prévios, 

portanto, gerando maior segurança dos participantes. 

Ao pedir que os participantes mencionassem críticas ou sugestões sobre a oficina 

destacamos os seguintes relatos: 

“Reforçar que a leitura e análise previa deste material é fundamental para o melhor 

aproveitamento da oficina se torna primordial; as dinâmicas se mostraram relevantes 

para a compreensão básica das técnicas mas não permitiram o aprofundamento”. 



 
  

 

 

“Ter na oficina, alguém com experiência efetiva com tais técnicas e utilizar esse 

conhecimento para apresentar exemplos reais de sua aplicação e/ou discussão com 

os pares, acredito que seria de grande relevância para o aprendizado”. 

 

“Seria bom discutir exemplos de planos de aula que utilizam cada metodologia”. 

 

“Para mim foi surpreendentemente positiva oficina, já que trabalhamos de maneira 

prática. Não restrito a essa oficina, mas sinto que palestras e oficinas abordam mais 

a teoria (sendo necessário, já que não é um conhecimento adquirido por todos os 

professores ainda) e não discute as dificuldades de implementação dessas 

metodologias no atual cenário, ou seja, com alunos, e mesmos professores, 

acostumados a forma tradicional, com o papel passivo do aluno”. 

 

“Não deu tempo de vermos todas as técnicas. Acabamos ficando só com uma e as 

outras muito superficialmente. Pouco tempo. Achei bacana, mas seria mais legal 

podermos praticar todas”. 

 

É possível perceber que houve boa aceitação aos conteúdos apresentados, mas 

alguns participantes ansiavam um aprofundamento em cada uma das metodologias, 

é importante destacar que este não era o objetivo da oficina, pois não haveria tempo 

hábil para tal ação. Contudo, essas reflexões revelam a necessidade de propor uma 

ação com tempo e espaço para aprofundamento em cada uma das metodologias 

propostas. 

 

CONCLUSÕES 

O público alvo são professores da instituição que têm interesse pela utilização de 

novas abordagens pedagógicas, que já ouviram falar sobre metodologias ativas, 

mas que não as conhecem profundamente e nunca as utilizaram de modo 

sistemático. Por isso, foi adotada a estratégia de misturar estratégias das 

metodologias abordadas como a inversão da apresentação do conteúdo (sala de 

aula invertida), enquete sobre conhecimento prévio e posterior (aprendizagem por 

pares), uso intensivo de recursos vídeos (rotação por estações) e desafio de 



 
  

 

apresentar uma das metodologias de forma dinâmica aos colegas (aprendizagem 

baseada em problema) para que os participantes vivenciassem experiência de 

serem estudantes numa educação com uso de metodologias ativas. 

Os resultados mostraram que houve boa aceitação a proposta adotada e que houve 

um aumento no conhecimento das metodologias com a participação na oficina. 

Como alguns participantes esperavam um aprofundamento nas metodologias ficou 

claro a necessidade de complementação desta oficina com outros módulos de 

cunho mais específico como montagem de plano de aula utilizando tais 

metodologias. Outra ação seria o aumento do tempo da oficina de 3 horas para 4 

horas permitindo um maior detalhamento das metodologias, 

As discussões e os resultados apresentados reforçam as metodologias de 

aprendizagem como um caminho possível para inovação das práticas pedagógicas 

proporcionando o desenvolvimento do senso crítico e de aprendizagem significativa.  
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