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Resumo
Considerando que a autonomia é um dos pilares da pedagogia freiriana na construção
de uma escola emancipadora e crítica, propomos discutir a importância das metodologias
ativas de aprendizagem para o desenvolvimento da autonomia dos(das) educandos(das).
As metodologias ativas de aprendizagem, além de desenvolverem as habilidades e
competências pretendidas, permitem caminhos para avançar mais no conhecimento
profundo, nas competências socioemocionais e em novas práticas para que o educando
seja protagonista em seu próprio processo de aprendizagem, de modo que educador e
educando tenham uma relação dialógica e horizontal. Fizemos um estudo de diversas
metodologias ativas de aprendizagem e verificamos em que medida cada uma delas
contribui para o desenvolvimento da autonomia dos educandos e, consequentemente,
como se articulam com as ideias de Paulo Freire. Concluímos que as metodologias ativas
de aprendizagem possibilitam a aproximação com a realidade vivenciada para despertar
a troca de saberes, de tal maneira a permitir que o educando e a educanda tenham
capacidade de desenvolver suas autonomias. A pedagogia da autonomia, proposta por
Paulo Freire, propicia a capacidade de rompimento com o “senso comum”, ou seja, do
desenvolvimento da capacidade crítica.

Palavras-chave
Paulo Freire, autonomia, metodologias ativas de aprendizagem, educação emancipadora.

Abstract
Considering that autonomy is several concern of Freire’s pedagogy in the construction
of an emancipatory and critical school, we propose to discuss the importance of the
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2.4.2. Metodologias ativas de aprendizagem no
desenvolvimento da autonomia do educando
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Introdução
É esta percepção do homem e da mulher como seres “programados, mas para
aprender” e, portanto, para ensinar, para conhecer, para intervir, que me
faz entender a prática educativa como um exercício constante em favor da
produção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos.
(FREIRE, 2014a, p. 142)

De acordo com diversos futuristas, nossa sociedade está passando por uma das mais
complexas revoluções do conhecimento já existentes. Para Kurzweil (2007), o conhecimento humano tende a atingir um ponto em que ele praticamente vai dobrar a cada dois
anos, tamanha é a quantidade da produção científica no mundo atual.
Ainda segundo Kurzweil (2007), no futuro o trabalho manual será realizado por
máquinas, enquanto os humanos passarão a maior parte do tempo aprendendo e criando. Para o autor, no século 21, em que já estamos vivendo, a produção do conhecimento
será tanta que não teremos apenas 100 anos de progresso, mas o equivalente a cerca
de 20 mil anos. Se Kurzweil, um dos criadores da Universidade Singularidade, pode ou
não eventualmente exagerar nos seus prognósticos, certamente não discordamos das
mudanças profundas pelas quais a sociedade vem passando quanto ao acesso ao conhecimento e à relação que travamos com ele.
Nesta perspectiva de um mundo em que o conhecimento se torna exponencial, a crítica à escola como “transmissora” de conhecimento, rechaçada por Freire (2014a) e por
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active learning methodologies for the development of the students' autonomy. Besides
developing skills and competencies intended, active learning methodologies allow
students being protagonists in their own learning process, that educator and learner have
a dialogical and horizontal relationship. We have done a study of several active learning
methodologies and it was possible verify how each one of them contributes to the
development of the students' autonomy and how they are articulated with Paulo Freire’s
concerns. We conclude that active learning methodologies allow the approximation with
the lived reality improving knowledge sharing, so the learner has the capacity to develop
its autonomy. Paulo Freire’s Pedagogy of Autonomy provides the capacity to break with
"common sense", that is, the development of critical capacity.
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Em épocas em que o conhecimento de um indivíduo bem formado perdurava por gerações, levando séculos para sofrer significativas transformações, a pedagogia “bancária”
não estava distante das necessidades sociais existentes. Em nossa época, se a escola que
queremos será uma escola realmente capaz de despertar o interesse dos(as) alunos(as),
de fazer frente, de forma crítica, aos novos desafios sociais e científicos, a educação do
futuro não deverá estar alicerçada em métodos rígidos, elaborados para a transmissão
de conhecimentos estanques.
A escola dos nossos sonhos não pode ter por finalidade a transmissão de conhecimentos a serem passivamente absorvidos por um aluno cujo único objetivo é passar em
um vestibular. Outra escola é necessária, e as metodologias ativas de aprendizagem são
um caminho para esta escola, onde a “aula deve ser vista, compreendida e vivida como
campo de possibilidades e de inovações que se pautem no conhecimento como instrumento de emancipação, libertação e autonomia, com vistas à construção de uma sociedade mais democrática, justa e solidária” (SILVA, 2011, p. 216).
Diante do que expusemos, tencionamos responder em que medida as metodologias
ativas de aprendizagem contribuem para o desenvolvimento da autonomia do educando
e como elas se articulam com as ideias do educador Paulo Freire.

Pedagogia segundo Paulo Freire
Paulo Freire foi um educador e filósofo comprometido com a educação do país, tendo desenvolvido uma teoria do conhecimento reconhecida não só no Brasil, mas em vários países.
De acordo com Gadotti (2017), Freire parte de uma compreensão antropológica do conhecimento para conceber o ser humano como um ser no mundo, um ser curioso e inconcluso, que
precisa do outro para aprender e para se constituir enquanto sujeito.
A teoria do conhecimento de Freire, então, ancora-se no princípio de que todos podem
aprender e ensinar, posto que somos capazes de ler o mundo. Logo, o conhecimento é um ato
histórico e dialógico que ocorre durante toda a vida.
Freire desenvolveu a pedagogia centrada na construção do sonho, equilibrando-a entre
a utopia e o conhecimento. Na perspectiva freiriana, a educação é um ato dialógico, rigoroso,
imaginativo e afetivo também. Como "não se pode entender o pensamento pedagógico de
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outros autores, como Alves (2013), Dewey (2007), Freinet (2004), Makarenko (2002) e
Rogers (1987), é mais atual que nunca. Afinal a escola não poderá ser apenas um lugar
onde alunos recebem de forma passiva um conhecimento aparentemente estanque.
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A educação emancipadora assume a autonomia como um dos seus pilares, pois o sujeito se emancipa quando é capaz de falar por si mesmo, sem repetir a palavra do outro.
Como é algo a ser conquistado durante toda a vida, o sujeito precisa do outro para conquistá-la, ressalta Padilha (2017). Por isso, a autonomia e o diálogo são dois conceitos
que se completam nesta prática.
No âmbito escolar, esse outro a quem nos referimos é o educador, o qual deve, por meio
do diálogo e da escuta, levar o educando à conquista de sua autonomia. É oportuno mencionar que a ideia de autonomia surgiu na Grécia e está relacionada com "a ideia de governo
social, a capacidade que o indivíduo tinha de participar diretamente no governo da sociedade
em que vivia" (BOOKCHIM, 2010, p. 84).
Já a conquista da autonomia pode ser entendida como um processo pedagógico de instrução mútua, em que "o processo pedagógico de uma construção coletiva da liberdade é
um processo de desconstrução paulatina da autoridade" (GALLO, 2007, p. 25). Na realidade,
o diálogo pressupõe o equilíbrio entre a autoridade e a liberdade, de modo que não comprometa a educação crítica e libertadora.
Paulo Freire defende que os alunos são sujeitos ativos do processo de aprendizagem tanto
quanto os docentes. E que eles, professores, devem querer pensar e duvidar de suas próprias
certezas e “verdades” para que possam pesquisar e desenvolver esta mesma consciência no
aluno, que deve ser visto como sujeito histórico e social, e não treinado para o desempenho
das atividades. Ele precisa ser formado a partir de seus saberes prévios (KERBER, 1998).
Além disso, Freire critica o processo de desumanização devido à opressão das pessoas
mais simples pelas pessoas mais abastadas e poderosas. Ele defende que a liberdade precisa
ser vista e sentida por ambas as partes: oprimidos e opressores; caso contrário, haverá uma
revolução e novos oprimidos e opressores serão gerados (FREIRE, 2014b).
A educação no Brasil, para Freire, é uma reprodutora das desigualdades sociais, da
miséria e da marginalização, incluindo as desigualdades de gênero (KERBER, 1998). Ou seja,
a educação é usada pelo opressor como forma de perpetuar a dominação do oprimido. Kerber (1998) propõe que aquele que ensina deve estimular a percepção crítica daquele que
aprende; e que os saberes devem fazer parte da realidade de quem aprende.
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Paulo Freire descolado de um projeto social e político" (GADOTTI, 2008, p. 98), para não assumirmos uma visão ingênua e redutora de suas ideias, é importante considerar que educar
consiste em ler o mundo para transformá-lo (FREIRE, 2014a). Por isso, a educação em Freire
é, antes de tudo, uma prática da liberdade.
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Considerando que a prática pedagógica freiriana não delimitou fronteiras, pois o próprio
Freire também propôs um diálogo contínuo com outros campos do conhecimento, propomos a sua ampliação por meio da inserção de metodologias ativas de aprendizagem na educação, tendo em vista o desenvolvimento da autonomia do educando.

Metodologias Ativas de Aprendizagem
Metodologias ativas de aprendizagem são ferramentas específicas que o professor
pode usar para alcançar um objetivo de modo ativo, isto é, levando o aluno a pensar,
pesquisar, construir modelos. O professor, por sua vez, deve assumir o papel de mediador: atuar fazendo perguntas ou provocando os alunos a refletirem sobre seus próprios
questionamentos, a fim de orientar o aprendizado.
Aprendizagem Baseada em Projetos e Problemas
A PBL – Aprendizagem Baseada em Projetos e Problemas (sigla em Inglês para Project/Problem Based Learning) é uma metodologia de ensino-aprendizagem por meio da
qual os alunos podem alcançar ou desenvolver o seu conhecimento de uma forma prática
em que eles veem “para que serve” o conhecimento (BERBEL, 1998; LIMA, 2011).
A PBL tem como filosofia pedagógica o aprendizado centrado no aluno. Esta prática pedagógica é baseada no estudo de problemas propostos com a finalidade de fazer
com que o aluno estude determinados conteúdos integrando outras disciplinas. A PBL
é formativa, pois estimula uma atitude ativa do aluno em busca do conhecimento e não
meramente informativa, como a prática pedagógica tradicional (SAKAI; LIMA, 1996).
A PBL faz uso dos problemas identificados para iniciar, motivar e focar a aquisição
de conhecimentos, além de estimular o desenvolvimento de habilidades e atitudes no
âmbito profissional. É considerada uma estratégia educacional centrada no aluno, que o
auxilia no desenvolvimento do raciocínio e comunicação, habilidades essenciais para o
sucesso em sua vida profissional (ANDRADE et al., 2010).
Para Freitas (2012),
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O educador tem, portanto, o papel de mediador, ou melhor, problematizador na pedagogia freiriana, a qual desconstrói a imagem do professor como detentor de todo saber, cabendo-lhe a função de conduzir o educando à conquista de sua autonomia, pois só assim este
poderá intervir no mundo que o cerca (GADOTTI, 2008).
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método da experiência reflexiva, melhorar o desempenho escolar dos alunos e,
principalmente, promover autonomia de aprendizagem e de trabalho em equipe, tal como se espera que ocorra na vida profissional. (FREITAS, 2012, p. 405)

A PBL “é delineada nos princípios derivados da psicologia cognitiva, caracterizada
como uma forma de aprendizagem e instrução colaborativa, construtivista e contextual”
(BOROCHOVICIUS; TORTELLA, 2014, p. 271). Ou seja, a PBL está relacionada com a
teoria construtivista da aprendizagem (LEVIN, 2001).
Aprendizagens por meio de projetos, problemas e pesquisas são estratégias flexíveis cujo início ocorre com o levantamento de um tema relevante ao interesse do aluno; em seguida, são levantadas perguntas a respeito do tema elaboradas pelos próprios
alunos; após esta etapa, incentivam-se pesquisas que são partilhadas e pode-se tomar
dois caminhos: uma exposição de conclusões ou um produto final propriamente dito
(FUNDAÇÃO ROMI, 2015).
Chama-se de flexível este método de trabalhar porque no percurso podem surgir novas perguntas ou uma pergunta chamar a atenção e suscitar o interesse de se aprofundar
em um novo tema, ainda que diverso do tema gerador original.
Blended Learning
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) proporcionam importantes mudanças na educação a distância, que até o início dos anos 1980 era baseada no
material impresso produzido e enviado aos alunos. Com o desenvolvimento das novas
tecnologias, foram criadas diversas modalidades de ensino a distância, inclusive o blended learning, que combina atividades presenciais e atividades educacionais a distância, realizadas por meio das TDIC.
Há diferentes maneiras de combinar atividades presenciais e a distância, sendo a sala
de aula invertida ou flipped classroom uma delas. Segundo essa abordagem, o conteúdo e as instruções sobre um determinado assunto curricular não são transmitidos pelo
professor em sala de aula. O aluno estuda o material antes de frequentar a sala de aula,
que passa a ser o lugar de aprender ativamente, realizando atividades de resolução de
problemas ou projetos, discussões, laboratórios, com o apoio do professor e colaborativamente dos colegas (TONET, 2014).
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a PBL também tem o propósito de criar hábitos de estudo e de pensamento pelo
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Design thinking é a aplicação do pensamento de design a outros campos, como a educação, na busca constante por inovação. Este método já foi conhecido como “método dos
post-its”, devido ao uso dos papéis adesivos, que ao contrário do que se pensa, não é um
fim para o método, mas um meio de aplicá-lo (ANNUNCIATO, 2017).
Este método tem o propósito de ajudar na organização do pensamento. De acordo
com Annunciato (2017), ele ajuda bastante em algumas etapas do processo de ensino
aprendizagem como no “brainstorming (cada ideia em um papel), na seleção das melhores
soluções (basta descartar as menos votadas) e na hierarquização de prioridades (é só trocar a ordem dos post-its na folha em que estão colocados)” (ANNUNCIATO, 2017, p. 32).
Annunciato (20177) relata um caso de aplicação do método que é bastante elucidativo:
Na EMEF Padre José Pegoraro em São Paulo, os alunos queriam fazer um vídeo
para resgatar a autoestima no bairro. O professor de Geografia Carlos Amorim
se perguntava como ajudá-los quando conheceu o Design for Change, movimento que leva o design thinking para a educação. O primeiro passo foi pedir que os
alunos registrassem suas ideias em post-its. “Combinamos que não era hora de
criticar as sugestões. Quanto mais propostas, melhor”, diz. Em seguida, os adesivos agrupados por semelhança foram colocados num papel kraft. Depois, foi
hora da análise das ideias: apenas os post-its com os temas mais votados pela
classe sobreviveram. Sobraram dois: espaços de lazer e história. Num debate,
os alunos optaram pelo último. Eles já podiam começar a produzir a obra Grajaú
- Onde São Paulo Começa. (ANNUNCIATO, 2017, p. 32)

A partir da abordagem do Design Thinking pode-se trabalhar com os mais variados
problemas, de qualquer área do conhecimento, pois “te dá a liberdade de errar e aprender com seus erros porque você tem novas ideias, recebe feedback de outras pessoas,
depois repensa suas ideias” (DESIGN, 2014, p. 11). Este é um processo constante, podendo ser aplicado conforme a necessidade dos estudantes, e um “trabalho nunca estará
terminado ou ‘resolvido’” (DESIGN, 2014, p. 11). A investigação deve levar a construção
de modelos, que tornem as ideias tangíveis, e daí poderá inclusive refinar e melhorar
esta ideia, ao verificar sua aplicação prática.
Peer Instruction e Avaliação por Pares
Segundo Mazur (2015), o Peer Instruction - ou instrução por pares - oferece diversas
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Design Thinking
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O estudo prévio acontece fora do espaço de aprendizagem, onde os alunos estudam
um tema a partir dos materiais definidos. Já em sala de aula, o professor faz uma breve
explanação sobre o tema, entre 7 a 15 minutos, com a finalidade de aprofundar a sua
compreensão e destacar seus pontos-chave. Em seguida, aplica uma questão conceitual de múltipla escolha, que é respondida individualmente por meio de gestos manuais,
flashcards ou dispositivos eletrônicos.
Caso o número de acertos seja superior aos 30%, os estudantes partem para o trabalho em pares, em que cada um tenta convencer o colega sobre sua resposta. Posteriormente, a questão é respondida novamente dando um feedback ao professor sobre o
aumento ou não da porcentagem de acertos. Segundo Mazur (2015), os níveis de acertos
costumam se elevar significativamente após o trabalho entre pares.
Para finalizar, o professor faz uma breve explicação da resposta correta e parte
para uma nova questão conceitual sobre o tema, repetindo o movimento metodológico
(MAZUR, 2015).
Portfólios e Autoavaliação
O portfólio reflexivo é utilizado pelo estudante para registrar as ações, tarefas e a
própria aprendizagem, por meio de um discurso narrativo elaborado de forma contínua e
reflexiva. Conforme Tonet (2014), o portfólio ainda constitui um instrumento que facilita
os processos avaliativos, tanto a autoavaliação, como a avaliação formativa realizada pelo
professor, permitindo, em tempo hábil, equacionar conflitos afetivos e psicomotores dos
estudantes e garantindo condições de desenvolvimento progressivo da autonomia e da
identidade destes.
Sala de Aula Invertida
Segundo Bergmann e Sams (2017), esta metodologia inverte os momentos (locais)
das atividades do modelo tradicional, em que os alunos são colocados diante da teoria
em sala de aula e executam as atividades em casa, sem supervisão do professor. Ao
contrário, na sala de aula invertida, os alunos têm contato com a teoria em casa, por meio
de vídeos - gravados pelo professor ou disponíveis na internet -, estudo da bibliografia
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vantagens em relação às aulas expositivas convencionais, destacando entre elas: a maior
interação dos alunos entre si e o foco nas questões conceituais em relação ao tema estudado. Basicamente a metodologia consiste em: estudo prévio, explanação, testes conceituais, trabalho em pares e feedback (MAZUR, 2015).
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Há o inconveniente de os alunos não poderem fazer as perguntas de imediato, como
ocorre no modelo tradicional. Por outro lado, o contato com a teoria por meio de vídeos,
permite ao aluno pausar, voltar e reproduzir o vídeo ou parte dele quantas vezes desejar,
o que não é possível na aula tradicional.
Por meio da sala de aula invertida, o tempo dos alunos dedicado à prática independente
e orientada passa a ser mais que o dobro (às vezes, o triplo) do que na metodologia
tradicional (BERGMANN; SAMS, 2017).
A sala de aula invertida é completamente compatível com a PBL, pois ela propicia a
“aprendizagem por descoberta, induzida pelo interesse do aluno” (BERGMANN; SAMS,
2017, p. 45). Por meio da PBL, os alunos podem praticar, em um caso real ou simulado,
a resolução de problemas da vida real identificados por eles mesmos, de seu próprio interesse. E, os próprios alunos, para solucionar os problemas escolhidos, “percebem o que
precisam saber” (BERGMANN; SAMS, 2017, p. 45).

As metodologias ativas de rendizagem e o
desenvolvimento da autonomia
As metodologias ativas de aprendizagem promovem uma aprendizagem “significativa, integradora, diversificada, ativa e socializadora” (PACHECO, 2014, p. 11). A PBL é
a metodologia capaz de congregar todas as demais e de promover esta aprendizagem
inclusiva, emancipadora, libertadora e libertária.
A descrição do contexto social no qual nos inserimos reforça a necessidade de conhecer, compreender e utilizar metodologias que transformem nossas práticas pedagógicas, preenchendo-as de significado para que estejam em consonância com os desafios do
tempo presente, que promovam possibilidades para construir uma escola cada vez mais
cidadã, baseada no necessário desenvolvimento da autonomia dos educandos.
Vivemos hoje numa sociedade de múltiplas oportunidades de aprendizagem,
chamada de “sociedade aprendente”, na qual as consequências para a escola,
para o professor e para a educação em geral, são enormes. Torna-se fundamental aprender a pensar autonomamente, saber comunicar-se, saber pesquisar,
saber fazer, ter raciocínio lógico, aprender a trabalhar colaborativamente, fazer
sínteses e elaborações teóricas, saber organizar o próprio trabalho, ter discipli-
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sugerida, entre outros. E, assim, em sala de aula, eles fazem as atividades práticas de
fixação do conhecimento, com apoio em tempo real do professor.
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gens, conhecer as fontes de informação, saber articular o conhecimento com a
prática e com outros saberes (GADOTTI, 2008, p.94)

A busca por esta escola com que sonhamos perpassa, também, por inúmeras mudanças de concepções que visam a compreender os inúmeros desafios do tempo presente e a construir uma escola cidadã.
Entendemos ser fundamental reconhecer que todos aprendem de maneiras diferentes, que a aprendizagem pode e deve ser cooperativa, que aprender se relaciona
intimamente com o contexto no qual cada educando e/ ou educador se insere, que a
comunidade educativa é fundamental para uma aprendizagem significativa, que as avaliações contribuem para rever e reorganizar os caminhos, bem como para personalizar a
aprendizagem, e que os horários podem ser simplificados para potencializar os processos de ensino-aprendizagem.
Diante da concepção freiriana de educação, podemos considerar que as
metodologias ativas de aprendizagem são mecanismos que promovem a formação
de educandos e educadores em um processo crítico de construção de saberes, que
valorize sua própria autonomia.
“A prática educativa é tudo isto: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio
técnico a serviço da mudança” (FREIRE, 2014a, p. 140). O conceito de autonomia é
profundo e intimamente ligado à ética, com a priorização do respeito entre educandos e
educadores, o estímulo à autonomia e respeito à dignidade que contribui na construção
do ser mais gente.
Deste modo, atividades que valorizam os saberes construídos pelos educandos, que
podem ser compartilhadas com os pares e os educadores, que propõem reflexões sobre
o processo e avaliações críticas como propõem as metodologias ativas de aprendizagem
são instrumentos para a construção de uma escola mais cidadã, a escola do futuro com
que sonhamos e muitos já realizam.

Considerações finais
O estudo que realizamos acena que as metodologias ativas de aprendizagem são
processos interativos de conhecimento e aprendizagem importantes, que promovem o
desenvolvimento da autonomia do educando e da educanda, pois exploram o contexto
no qual ambos estão inseridos. As metodologias ativas de aprendizagem motivam o edu-
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na, ser sujeito da construção do conhecimento, estar aberto a novas aprendiza-
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As metodologias ativas de aprendizagem são propícias ao trabalho em conjunto com
as novas tecnologias da informação, presentes na vida cotidiana do aluno, por isso eficazes como processo pedagógico para o século XXI. As metodologias concebem ao educador o papel de mediador, o qual provoca o educando a refletir sobre sua realidade a
partir de uma relação dialógica e horizontal entre educador e educando, conteúdos (de
qualquer área do conhecimento) e materiais pedagógicos (jogos, livros, internet, recursos audiovisuais, entre outros).
É neste sentido que as metodologias ativas de aprendizagem dialogam com a pedagogia freiriana que, centrada na autonomia, propicia a superação do “senso comum”, desenvolvendo a capacidade crítica do educando por meio de uma rigorosidade metodológica.
Portanto, a escola com a qual sonhamos tem como intuito efetivar as metodologias ativas
de aprendizagem aliadas à pedagogia freiriana, provando aos educandos que eles podem
ser agentes responsáveis pela sua aprendizagem e protagonistas de sua própria história e
não limitados apenas aos conteúdos propostos pelos educadores em sala de aula.
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