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É urgente a adoção de metodologias ativas, como sala de aula invertida e modelos de 

rotação, oportunizando aos alunos um ensino mais personalizado, significativo e 

colaborativo 

 

As metodologias ativas apresentam-se como estratégias para potencializar as ações de ensino 
e aprendizagem por meio do envolvimento dos estudantes como atores do processo, e não 
apenas como espectadores. Tais metodologias têm-se configurado como modos de convergência 
de diferentes modelos de aprendizagem, incluindo as tecnologias digitais, para promover as 
ações de ensino e aprendizagem envolvendo um conjunto muito mais rico de estratégias ou 
dimensões de aprendizagem. 
  
Ao enfatizar a importância da inserção de metodologias ativas nas instituições de ensino, 
reforço que a urgência desse processo baseia-se na constatação de que não existe uma forma 
única de aprender e a aprendizagem é um processo contínuo em que todos os envolvidos devem 
ser considerados como peças ativas. 
  
A aprendizagem baseada em projetos é um exemplo de metodologia ativa e envolve a resolução 
de problemas que façam sentido para os alunos. Nesse percurso, eles devem lidar com questões 
interdisciplinares, tomar decisões e trabalhar em equipe. A aula invertida, que é um dos 
modelos de rotação (Bacich, Tanzi Neto e Trevisani, 2015), também é uma metodologia ativa, 
na qual os espaços de ensino-aprendizagem podem envolver pequenos grupos de discussão, 
atividades escritas e leituras, possibilitando ao aluno a busca de novas fontes de conhecimento 
fora do seu contexto escolar.  
  
Além da sala de aula invertida, os modelos de rotação envolvem as seguintes propostas: rotação 
por estações, na qual os estudantes realizam diferentes atividades no espaço da sala de aula; 
laboratório rotacional, em que os estudantes usam o espaço da sala de aula e laboratórios, e 
rotação individual. Pensamento crítico, criatividade e colaboração são essenciais nessas 
propostas. 
  
As estratégias metodológicas a serem utilizadas no planejamento das aulas são recursos 
importantes por estimular a reflexão sobre outras questões essenciais, como a relevância da 
utilização das tecnologias digitais para favorecer o engajamento dos alunos e as possibilidades 
de personalização na educação. É certo que as pessoas não aprendem da mesma maneira, no 
mesmo ritmo e ao mesmo tempo. O ensino considerado “tradicional” muitas vezes torna todo 
o grupo homogêneo e supõe que o tempo, o ritmo e a maneira de aprender são iguais para 
todos. Ao utilizar diferentes estratégias de condução da aula, aliadas com propostas on-line, as 
metas de aprendizagem dos alunos podem ser mais facilmente atingidas e momentos de 
personalização do ensino podem ser identificados. 
  
A utilização de metodologias ativas de forma integrada ao currículo exige reflexão sobre alguns 
fatores fundamentais: o papel do professor e dos alunos em uma proposta de condução da 
atividade didática que se distancia do modelo considerado tradicional; o papel formativo da 
avaliação e a contribuição das tecnologias digitais; a organização do espaço, que requer uma 
nova configuração para o uso colaborativo e integrado das tecnologias digitais; o papel da 
gestão escolar e a influência da cultura escolar. O papel desempenhado pelo professor e pelos 



alunos sofre alterações em relação à proposta de ensino tradicional e as configurações das aulas 
favorecem momentos de interação, colaboração e envolvimento com as tecnologias digitais.  
  
A formação de professores para as metodologias ativas 
Na reflexão sobre a formação continuada ou inicial de professores para o uso de metodologias 
ativas, pensar acerca do melhor modo de implementação das diferentes propostas na realidade 
brasileira é um dos maiores desafios, mesmo porque não há somente uma realidade brasileira, 
mas várias realidades. Encontramos escolas brasileiras em que as tecnologias digitais estão 
presentes de forma intensa, com certa obrigatoriedade de uso por parte dos docentes, e escolas 
em que as tecnologias digitais estão presentes e seu uso é facultativo. Também encontramos 
escolas em que não há tecnologias digitais, mas há entusiastas em seu uso e, ainda, escolas em 
que não há qualquer indício da presença ou do uso de tecnologias digitais.  
  
Nessas muitas realidades, é possível pensar em metodologias ativas desde que seja desenhada 
uma forma sustentada de implementação, não como uma modalidade puramente disruptiva em 
relação ao modelo de ensino considerado “tradicional”, mas caminhando em direção a essa 
possibilidade (Horn e Staker, 2015). Uma forma sustentada de atuação envolve ações como 
incentivar a utilização de metodologias ativas em diferentes momentos, de maneira 
equilibrada, contextualizada e, principalmente, bem-planejada.  
  
Mesmo sabendo que o planejamento norteia a ação do professor e não é um limitador, ter aulas 
bem-planejadas é um suporte muito importante. A mudança de toda uma cultura escolar não 
pode ser feita subitamente. Além disso, em uma abordagem sustentada ou incremental, é 
possível avançar para que, em determinado momento, seja possível oferecer algo novo como 
proposta, em uma abordagem que realmente promova uma ruptura com o ensino “tradicional”.  
  
Nesse aspecto, o envolvimento das equipes da escola é fundamental. Algumas ações estão sob 
o controle do professor que inicia a mudança em sua sala de aula. Gradativamente, ele desperta 
o interesse de outros professores da escola, que podem envolver-se com a proposta e, nesse 
caso, é essencial o envolvimento da equipe de gestão, aprovando as modificações e avaliando 
o impacto das mudanças nas ações de ensino-aprendizagem e na instituição como um todo. 
  
A pesquisa-ação, a experimentação e a possibilidade de troca entre os demais professores 
desempenham papel crucial nessa formação. O registro por meio de gravação da própria 
atuação em sala de aula, que pode ser feito utilizando-se um celular, o pensar sobre ela e a 
oportunidade de discuti-la com os pares ou com a equipe de gestão configuram-se como ricos 
momentos de aprendizado. 
  
Nesses momentos de análise do material produzido e selecionado pelo professor, é possível 
confrontar-se com a imagem de seu trabalho e refletir ainda mais sobre ela. Segundo Clot 
(2006, p. 136), “a tarefa apresentada aos sujeitos consiste em elucidar para o outro e para si 
mesmo as questões que surgem durante o desenvolvimento das atividades com as imagens”. 
Segundo o autor, esse processo opera uma modificação na percepção da atividade realizada, 
possibilitando que ações do plano interpsicológico, por meio do diálogo com o outro, 
manifestem-se no plano intrapsicológico no momento em que o sujeito, ao analisar suas ações 
e falar sobre as condutas observadas, identifica condições de, na próxima vez, realizá-las da 
mesma maneira ou, na maioria dos casos, de uma maneira aprimorada. 
  
Considerações finais 
De modo geral, o fato de o professor modificar as estratégias de condução da aula pode 
funcionar como disparador de reflexões sobre as relações de ensino e aprendizagem que se 
estabelecem em sala de aula e, consequentemente, como instrumento de análise e 
replanejamento de sua prática. O que se pode observar, como já apontado em publicações 
anteriores, é o seguinte: “Crianças e jovens estão cada vez mais conectados às tecnologias 
digitais, configurando-se como uma geração que estabelece novas relações com o 
conhecimento, que, portanto, requer que transformações aconteçam na escola” (Bacich, Tanzi 
Neto, Trevisani, 2015, p. 47). 
  
Deve ficar claro, contudo, que toda aprendizagem é ativa, uma vez que, para aprender, é 
necessário algum tipo de mobilização cognitiva para que o novo conhecimento seja inserido em 



uma rede, modificando ou complementando aquilo que já se sabe sobre determinado tema. 
Entretanto, precisamos pensar na integração das tecnologias digitais de forma criativa e crítica, 
permitindo que elas possam ser usadas em todo o seu potencial, oportunizando aos alunos um 
ensino mais personalizado, significativo e colaborativo. 
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