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RESUMO

GODOI, Francis Pegorer. METODOLOGIAS ATIVAS: A UTILIZAÇÃO DA SALA DE AULA
INVERTIDA NA DISCIPLINA DE FILOSOFIA NO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO . 2018. 56 f.
Monografia (Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino).
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2018.

Este trabalho teve o propósito de verificar a percepção dos alunos do 3º ano do
Ensino Médio quanto à possiblidade de aumento no grau de satisfação em relação à
didática nas aulas de Filosofia desenvolvidas pelo método sala de aula invertida e se
essa metodologia poderia contribuir para uma formação crítica e consciente, visando
uma atuação ativa desses jovens na sociedade. A necessidade do uso de novas
metodologias para o ensino de filosofia se deu pela vivência em sala de aula, onde
metodologias tradicionais já não atendem às necessidades didáticas para a atual
geração que é imersa em tecnologia. A verificação da percepção dos alunos em
relação ao método foi possível através das observações e questionários aplicados
após o desenvolvimento da metodologia sala de aula invertida que alternou
momentos na sala de aula virtual e na sala de aula física. O resultado foi uma clara
preferência dos estudantes por uma educação ativa que envolva o uso das
tecnologias que se faz tão presente no cotidiano dos mesmos.
Palavras-chave: Filosofia. Metodologias ativas. Ensino Híbrido

ABSTRACT

GODOI, Francis Pegorer. ACTIVE METHODOLOGIES: THE USE OF FLIPPED
CLASSROOM IN THE PHILOSOPHY DISCIPLINE IN THE 3rd YEAR OF HIGH
SCHOOL. 2018. 56 f. Monografia (Especialização em Educação: Métodos e
Técnicas de Ensino). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira,
2018.

This study had the purpose of verifying of the 3rd year high school students
perception as for increase possibility the level of satisfaction in relation to the
didactics philosophy teaching developed by flipped classroom and if this
methodology could contribute to a critical training and conscious, aiming at a
performance enables these young people in society. The need to use new
philosophy teaching methodologies happened for the existence in classroom, where
traditional methodologies already do not attend the educational necessities for the
current generation that is immersed in technology. The verification of students’
perception in relation method was possible through observations and questionnaires
applied after flipped classroom development that alternated moments in virtual
classroom and classroom physics. The result was a clear students preference by an
active education that involves the use of technologies that makes it so present in
their daily life.
Keywords: Philosophy. Active methodologies. Blended learning
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1 INTRODUÇÃO

As últimas décadas foram marcadas por profundas mudanças na sociedade.
A chamada revolução tecnológica possibilitou o acesso a uma quantidade enorme
de informação influenciando o conhecimento produzido e absorvido por toda a
humanidade. Sendo assim, mudanças e adaptações nos mais diversos setores da
sociedade são constantes e necessárias, pois são condições essenciais para a
sobrevivência e crescimento da mesma. Essas mudanças impactam diretamente em
como ensinamos e aprendemos em meio a tanta informação: se até anos atrás o
processo educacional era centrado no professor, sendo o aluno um polo passivo,
hoje a realidade é outra, o aluno tornou-se protagonista nesse processo. Cabe à
escola estar atenta às novas mudanças metodológicas e à necessidade de
aprimoramento de seus professores, experimentando novas experiências no
relacionamento com seu alunado dentro e fora da sala de aula, pois o espaço de
aprendizagem não se limita mais ao espaço físico escolar, ele ganhou às redes e
está a um clique de distância.
Nessa linha de pensamento Bacich; Tanzi Neto; Trevisani (2015), afirmam
que a geração atual de jovens está imersa nas novas tecnologias e não aprende
mais como a de gerações anteriores, pois é diferente e possui necessidade de uma
aprendizagem diferenciada. Assim, em tempos modernos exige-se uma educação
moderna, que procure atender as necessidades da nova geração, que utilize a
linguagem da mesma e procure desenvolver o protagonismo desses jovens em sua
comunidade.
Em meio a um excesso de informação e a constantes tentativas de alienação
presentes nas mídias, baseadas principalmente, na desvalorização de atividades
que contribuem para o desenvolvimento em grupos, promovendo o individualismo, o
consumo exagerado, levando a uma convivência social sem profundidade,
disciplinas como a Filosofia, a Sociologia e a História, surgem como instrumentos
indispensáveis na formação de jovens com autonomia de pensamento capazes de
exercerem sua cidadania de forma plena, combatendo a obviedade e as ideologias
prontas baseadas no consumo. Maamari (2018, p.1) afirma que o ensino de Filosofia
deve priorizar uma formação proativa do sujeito:
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As práticas presentes no contexto do Ensino Médio brasileiro, com a volta
do ensino de Filosofia, deveriam direcionar-se a esta finalidade, visando, ao
longo do processo educativo, à formação de sujeitos, críticos e participativos
frente ao país em que se encontram inseridos e capazes de construir
conceitos que lhes permitam pensar sobre si e sobre seu mundo.

Porém, nem sempre o resultado esperado – em que os jovens estudantes
do ensino médio tenham uma formação protagonista - é alcançado. Inúmeros
problemas podem ser listados para que isso aconteça: muitos jovens não veem o
Ensino Médio, ou pelo menos parte dele, como atrativo. De acordo com o projeto de
pesquisa divulgado em junho de 2013 e desenvolvido pelo CEBRAP (Centro
Brasileiro de Análise e Planejamento) com o apoio da Fundação Victor Civita,
apenas 24,2% dos estudantes entrevistados percebiam a disciplina de Filosofia
como importante, talvez esse dado possa ser explicado pela insistência de se
ensinar Filosofia com metodologias tradicionais que enfatizam o professor como
protagonista no processo e dão ao aluno um papel secundário e passivo. Maamari
(2018) citando as Orientações Curriculares Nacionais – Filosofia, afirma que o
referido documento possibilita aos professores construírem as propostas para suas
aulas partindo do seu modo de filosofar e que ensinar cidadania não pode ser por
um método que priorize a memorização de informações doutrinadoras.
Assim, este trabalho possui por prioridade responder a duas perguntas: As
metodologias ativas podem proporcionar um ganho na qualidade didática das aulas
e contribuir para a formação de alunos de filosofia conscientes, críticos e capazes de
transformar o meio em que estão inseridos? A utilização dessas metodologias
poderá aumentar o grau de satisfação dos alunos com as aulas de Filosofia
baseadas no método sala de aula invertida? Moran (2013) afirma que se o desejo for
alunos proativos é necessário utilizar metodologias cada vez mais difíceis e que
levem os mesmos a tomarem decisões e a avaliarem os resultados, incentivando a
criatividade e a livre iniciativa. Define ainda que “as Metodologias Ativas são
caminhos para avançar mais no conhecimento profundo, nas competências
socioemocionais e em novas práticas” (MORAN,2013, p.1). Continua seu
pensamento ao afirmar que a aprendizagem é mais significativa quando os alunos
conseguem perceber algum sentido nas atividades propostas pelos professores e
que a escola vem exigindo cada vez mais uma mudança na organização das
atividades

didáticas

dos

professores.

Assim,

as

metodologias

ativas

de
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aprendizagem são ferramentas que podem colaborar para que os alunos se sintam
atraídos pelas aulas de filosofia e, consequentemente, haja um ganho qualitativo na
formação dos mesmos.
Objetivando responder à pergunta central da pesquisa, este trabalho foi
dividido em 6 partes. A primeira parte, denominada de fundamentação teórica,
aborda um breve histórico do ensino de filosofia no Brasil e, em seguida, o assunto
discutido é o método tradicional de ensino, onde se pretende fazer uma
contraposição com o próximo tópico, no qual será discorrido sobre características
dos jovens que ocupam atualmente as cadeiras escolares do Ensino Médio, a
chamada “Geração do conhecimento”. Em seguida é apresentado o conceito de
Metodologias Ativas de aprendizagem, abordando aquelas utilizadas nas aulas
testes de filosofia numa Escola Técnica Estadual De São Paulo. Posteriormente, o
assunto tratado são os procedimentos metodológicos da pesquisa, abordando o
contexto da escola, o tipo de pesquisa utilizada, os métodos de coleta de dados e os
procedimentos de análise destes dados. Depois são apresentados os resultados
obtidos e uma breve discussão dos mesmos. A seguinte são as considerações finais
e uma sugestão para futuras pesquisas sobre o assunto.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 BREVE HISTÓRICO DO ENSINO DE FILOSOFIA NO BRASIL
Ensinar Filosofia no Brasil passou a ser um desafio, principalmente quando o
que se espera é a sua consolidação no currículo como disciplina obrigatória no
Ensino Básico. HORN, (2001) afirma que estudar o percurso da história da Filosofia
no Brasil seria uma busca para compreender a formação da escola contemporânea.
O ensino desenvolvido no Brasil da colonização até a Primeira República foi
extremamente celetista e buscava suprir as necessidades daqueles que tinham o
poder em mãos.
A filosofia foi no Brasil, desde os tempos coloniais, um luxo de alguns
senhores ricos e ilustrados: do colono branco que aqui chegara e que
constituíra a classe dominante da colônia, conservando os hábitos
aristocráticos da classe dirigente da metrópole (CARTOLANO, 1985, p. 20).

Os membros da Companhia de Jesus tinham como missão catequizar os
índios e alfabetizar os filhos dos senhores proprietários de terras na colônia
(CEPPAS, 2010). Com o monopólio da educação os religiosos afastavam qualquer
tipo de escritos com pensamentos que não condiziam com a fé cristã, assim o
ensino de filosofia era simples reprodução de ideias, vindo da Europa pronta e
aplicada no ensino brasileiro muito mais como complementação teológica
reprodutora de escolas filosóficas, principalmente a aristotélica (MAZAI, 2018).
Segundo Maamari (2008, p.1), em 1663, na cidade de Salvador na Bahia, foi criada
a primeira escola de Ensino secundário, onde era aplicado um ensino sistematizado
através da Ratio Studiorum, parecido como uma “cartilha”, que fora reformado em
1599 e organizado em três cursos:
[..] de Artes (filosofia e ciências), de teologia e ciências sagradas. O período
letivo do curso de Artes era de três anos: com Aristóteles e Tomás de
Aquino ocupava-se o primeiro; consagrava-se o segundo à física e ciências
naturais, em seus aspectos empíricos ou racionais; e finalmente o terceiro
era dedicado à física especial ou aplicada. (MORAES FILHO, 1959, p.4)
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Assim, no período compreendido entre o século XVI e XVIII, a filosofia serve
os interesses religiosos e possuía como fim a “ [...] a erudição, a repetição, e a
memorização dos grandes sistemas filosóficos para a formação de homens
instruídos e letrados” (LEONEL, GAZZONI, 2015, p.149).
Em 1757, influenciado por ideais da filosofia moderna, que se espalhavam
pela Europa através do enciclopedismo, o ministro Marquês de Pombal expulsa os
jesuítas do Brasil e são substituídos por leigos no ensino secundário, o que não
afastou o caráter religioso das aulas, pois os professores eram de formação
jesuítica, permanecendo a filosofia com influência religiosa (CESAR, 2012), inclusive
também na metodologia de ensino, como bem destacado por Cartolano apud Mazai
(2018, p.5)
...o ensino orientou-se ainda para os mesmos objetivos religiosos e livrescos
dos jesuítas; realizou-se através dos mesmos métodos pedagógicos, com
apelo a autoridade e à disciplina estreitas, tendendo a impedir a criação
individual a originalidade.

A vinda da família real foi de extrema importância para o ensino no Brasil,
junto com a mesma desembarcou-se no país um pensamento moderno de cunho
científico e tecnológico, neste período realizou-se conferências filosóficas e surgiam
novos colégios para formar a nova classe que futuramente iriam comandar a colônia
portuguesa. “Neste clima de transformação, a filosofia no Brasil e seu ensino
estavam voltados para a formação profissional e não mais como um ensino
propedêutico...” que objetivava a formação religiosa (MAZAI, 2018 p. 5). Segundo
Moraes Filho (1959), na época imperial o ensino de filosofia se fazia presente em
todas as províncias nos chamados Ginásios e nos Liceus, respectivamente
equivalentes a Ensino Médio e a Ensino Fundamental. Com o advento da República,
a elite intelectual do país passou a buscar a formação e uma “sociedade racional”
(MAZAI, 2018, p.7) e segundo Maamari (2018), no final do século XIX, o
pensamento republicano implantou a ideia de que os conteúdos de Filosofia fossem
substituídos pelos de formação científica. A partir de então a Filosofia alterna
momentos de inclusão e exclusão no ensino brasileiro.
Logo após essa retirada, ela foi novamente incluída em 1901. Entretanto,
permaneceu por um curto período, sendo retirada em 1911. Em 1915
retorna como disciplina optativa e em 1925, em caráter obrigatório. Em 1932
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e 1942, períodos de reformas educacionais, a Filosofia foi mantida, mas
concebida como responsável pelo ensino de Lógica e da História da
Filosofia, numa abordagem a partir de manuais e cunho enciclopedista.
Como já foi dito anteriormente, em 1971, sob Ditadura Militar, ela foi
novamente retirada para ceder lugar a disciplinas de cunho patriótico e
doutrinário, intituladas Organização Social e Política do Brasil (OSPB),
Educação Moral e Cívica (EMC) e Educação para o Trabalho (EPT).
(MAAMARI, 2018, p.3).

Juntamente com a ditadura possibilita-se a abertura cultural e econômica para
o estrangeiro e a educação brasileira restringe-se a passar valores culturais de
origem estrangeira como modelos para o Brasil. Com um ensino extremamente
técnico, passou-se a priorizar a formação de pessoas que aceitassem essa
formação estrangeira, conforme aponta Mazai (2018, p. 9).
Após permanecer por 21 anos sob um regime militar ditatorial, o Brasil parte
para a redemocratização e a luta pela volta da Filosofia nas escolas está inserida no
contexto de várias outras lutas sociais, conforme aponta Maamari (2018, p. 5).
Embora a redemocratização brasileira transcorresse lentamente, as lutas
sociais avançavam mais rapidamente. É o caso do movimento das
mulheres, da luta pela anistia aos presos políticos, dos negros, das nações
indígenas, dos homossexuais, dos sem-terra, além de vários outros. A
defesa do retorno da disciplina de Filosofia nas escolas insere-se no
contexto dessas lutas do período.

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei 9394/96) trouxe em
seu artigo 36 uma menção sobre conhecimentos de Filosofia “dominar os
conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários ao exercício da cidadania”
(Brasil, 1996, apud Maamari, 2018, p. 5), porém não mencionava obrigatoriedade da
disciplina. A autora acrescenta que em 1998 e 1999 os conteúdos de filosofia
mencionados na LDB são especificados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e
colocados como temas transversais, inclusive com aprovação do Conselho Nacional
de Educação.
Nos anos de 1998 e 1999, momento em que são publicados Os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental (1998) e para o
Ensino Médio (1999), os conteúdos de Filosofia mencionados na LDB de
1996 passam a ser especificados, sendo considerados de natureza
transversal, com ênfase nas áreas de Ética e Cidadania e figurando no
âmbito comum das “Ciências Humanas e Suas Tecnologias” (MAAMARI,
2018, p.5)
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Mesmo com esses pequenos avanços, que pouco mudaram a realidade do
ensino de filosofia, a disciplina continuava a não ser obrigatória nas escolas e os
seus conteúdos abordados de forma superficial em outras disciplinas. Em 2008,
enfim a Filosofia é aprovada como disciplina através da Lei 11.684 com a sanção do
então presidente do Brasil Luís Inácio Lula da Silva, atendendo a um pedido de
diversas associações (Maamari, 2018).
Em 2017 aprova-se uma Reforma do Ensino Médio e a Filosofia, novamente,
sofre mais um golpe, o primeiro texto da reforma não fazia menção nenhuma da
obrigatoriedade da disciplina no novo formato do curso, porém na segunda versão,
após manifestações contrárias, em seu artigo 35, parágrafo 2º o texto, cita
novamente a Filosofia, porém não como disciplina obrigatória “A Base Nacional
Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e
práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia.” (BRASIL, 2017). Ficando em
aberto quanto ao formato da prática o que o texto diz.
2.2 MÉTODO TRADICIONAL DE ENSINO E A ESCOLA TRADICIONAL
Originário dos ideais Iluministas, o método tradicional de ensino possui como
principais características as aulas expositivas e a centralidade do processo de
ensino-aprendizagem no professor. Saviani (1987) afirma que a intenção da classe
revolucionária burguesa era combater o pensamento servil da Idade Média tendo por
objetivo a democratização do sistema. Assim, era necessário mudar o pensamento
ignorante da população e transformando-a em cidadã através da educação.
Tratava-se, pois, de construir uma sociedade democrática, de consolidar a
democracia burguesa. Para superar a situação de opressão, própria do
“Antigo Regime”, e ascender a um tipo de sociedade fundada no contrato
social celebrado “livremente” entre os indivíduos, era necessário vencer a
barreira da ignorância. Só assim seria possível transformar os súditos em
cidadãos, isto é, em indivíduos livres porque esclarecidos, ilustrados.
(SAVIANI, 1987, p. 9).

As características da escola, surgida dentro do contexto Iluminista, se fazem
presentes na maioria das escolas atuais. A metodologia utilizada na chamada escola
tradicional continua tendo o professor como guia do processo de aprendizagem e ao
aluno cabe uma postura passiva, limitando-se a absorver o que é transmitido pelo
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professor através da aula expositiva e funcionando como um banco de informações
que devem vir à tona em exercícios que priorizem a memorização das mesmas.
“Parte-se do pressuposto de que a inteligência, ou qualquer outro nome dado à
atividade mental, seja uma faculdade capaz de acumular/armazenar informações”.
(MIZUKAMI, 1986, p.10). Libâneo (2003) afirma que esse método, caracterizado
pela exposição verbal da matéria pelo professor, observa alguns passos:
a) preparação do aluno (definição do trabalho, recordação da matéria
anterior, despertar interesse); b) apresentação (realce de pontos-chave,
demonstração); c) associação (combinação do conhecimento novo com o já
conhecido por comparação e abstração); d) generalização (dos aspectos
particulares chega-se ao conceito geral, é a exposição sistematizada); e)
aplicação (explicação de fatos adicionais e/ou resoluções de exercícios).
(LIBÂNEO, 2003, p. 9).

Assim, o processo de ensino e aprendizagem fica resumido à exposição do
conteúdo pelo professor, que nos minutos finais da aula deixa uma lição de casa e
no dia seguinte inicia sua aula com a correção desta atividade fazendo uma
recuperação de conceitos abordados na aula anterior, retornando logo depois ao
primeiro passo e assim sucessivamente. Muito se tem teorizado a respeito de
mudanças deste contexto, mas o que se vê na prática é a repetição do cenário
descrito em todo o ano letivo. Moran (2014) lembra que o tempo escolar da escola
atual é muito mal utilizado e que muitos professores e alunos estão desmotivados
pelo sistema inerte que se tornou a educação.
Hoje aproveitamos efetivamente, em média, menos da metade do tempo na
sala de aula, pela percepção de que os cursos são muito longos e de que
muitas das informações que acontecem na sala de aula poderiam ser
acessadas ou recuperadas em outro momento. Muitos alunos e professores
estão desmotivados com o ensino uniforme, padronizado, que não se
adapta ao ritmo de cada um. (MORAN, 2014, p. 23).

A escola não pode limitar seu ensino em uma metodologia de séculos
anteriores, pois nossa realidade é totalmente diferente, os jovens atuais não
aprendem como os jovens de outras décadas. Para Moran (2014, p.12) a atual
sociedade está no caminho para aprender de formas variadas e por diversos
caminhos e a escola precisa ensinar os seus membros de forma que os levem a
“aprender de forma mais integral, humana, afetiva e ética, integrando o individual e o
social, os diversos ritmos, métodos, tecnologias, para construir cidadãos plenos em
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todas as dimensões”. Repensar o trabalho em sala de aula é repensar que tipo de
cidadão queremos na sociedade, pessoas passivas e inertes ou pessoas atuantes
que são capazes de transformar suas vidas e o meio em que residem.
2.3 A GERAÇÃO DIGITAL
Os alunos nascidos no século XXI sempre estiveram em contato com as
novas tecnologias. Existe uma verdadeira revolução comportamental que vai muito
além de costumes e ideias que são norteadas pelas novas tecnologias. Muito se
debate sobre o uso dessas tecnologias nas escolas, porém na prática o que se
percebe é o uso de métodos de ensino tradicionais que não atraem a maioria dos
jovens estudantes que reclamam com frequência das horas tediosas que passam na
escola. Os autores Palfrey e Gasser (2011, p.11) afirmam que a atual geração,
nascida a partir dos anos 80, são chamados de “Nativos Digitais” e nasceram
juntamente com as tecnologias e isso ocasionou impactos profundos na maneira
como esses jovens lidam com a educação. Alguns autores subdividem essa geração
de nascidos a partir de 1980 em duas: A geração Y nascida de 1980 até 1999 e a
geração Z, com pessoas nascidas a partir dos anos 2000 e que atualmente são a
maioria nos bancos escolares. De acordo com Mena (2016), o termo “geração y” foi
utilizado pela primeira vez em um editorial chamado Ad Age publicado em 1993.
Toledo; Albuquerque; Magalhães (2012), assegura que o termo “geração Z” não tem
uma origem definida e que alguns autores consideram essa geração parte da
anterior e que a letra “Z” deriva da palavra “zapear” que vem de “Zap” que seria
fazer algo rápido.
Segundo Siqueira, citado por Toledo; Albuquerque; Magalhães (2012), a
geração z é caracterizada por ser dinâmica e inovadora, seus indivíduos possuem
uma convivência imersiva com a tecnologia, fazem várias atividades ao mesmo
tempo, são imediatistas, rápidos, críticos e mudam de opinião com frequência. O
que pode ser atestado por diversos professores que lidam com essas características
nos alunos do Ensino fundamental e do Ensino Médio todos os dias. A convivência
corriqueira com a tecnologia proporcionou que esses jovens vejam equipamentos
tecnológicos como algo comum e inerente ao seu cotidiano, foram acostumados a
reconhecerem a tecnologia como parte de seu ambiente e a assimilam com várias
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outras coisas no seu dia a dia sem trata-la como algo a ser adaptado. (TAPSCOTT,
1999, apud SANTOS, LISBOA, 2013).
Com jovens totalmente conectados e capazes de realizarem diversas tarefas
ao mesmo tempo, professores têm percebido que existe urgência em modificar não
só as metodologias, mas a instituição escolar como um todo. Claro que não é
possível ter somente momentos agradáveis nas escolas e que ela atenda
plenamente aos anseios do estudante da geração digital, mas é preciso mudar,
procurar novas maneiras de mediar o conhecimento desses jovens, pois não é mais
possível ensinar esses jovens como foi ensinado a seus pais.
Aprender é muito diferente para os jovens de hoje do que era a 30 anos
atrás. A internet está mudando a maneira com que as crianças coletam e
processam informações em todos os aspectos de suas vidas. Para os
Nativos Digitais, “pesquisa”, muito provavelmente, significa uma busca no
Google mais do que uma ida na biblioteca (PALFREY; GASSER, 2011, p.
269).

Esse fato pode ser confirmado facilmente em uma conversa na sala dos
professores onde muitos deles irão relatar que as pesquisas solicitadas são sempre
resultados de sites de buscas e que muitas vezes possuem como referencial o site
Wikipédia. Palfrey; Gasser (2011) complementam que apesar dos alunos não
estarem aprendendo da mesma maneira que seus familiares mais velhos
aprenderam, não se pode afirmar que estão tendo prejuízo de aprendizagem.
O simples fato de os Nativos Digitais não aprenderem as coisas da mesma
maneira que seus avós o fizeram não significa que a maneira como estão
aprendendo seja pior. As evidências que temos não indicam que eles
aprendam menos do que seus avós, ou mais superficialmente. Na verdade,
os Nativos Digitais são bastante sofisticados na maneira como coletam as
informações. (PALFREY; GASSER, 2011, p. 269).

Assim, não deixa de existir aprendizagem, o que deixa de existir é uma
uniformização de conteúdo onde somente a forma utilizada desde sempre é a ideal.
É preciso falar em modernização das técnicas e métodos de ensino, o que não quer
dizer que tudo o que foi feito durante dezenas de anos estava errado. “Não
precisamos de uma remodelação geral na educação para ensinar as crianças que
nasceram digitais” (PALFREY; GASSER, p.276). Não basta encher as salas de aulas
com aparatos tecnológicos de última geração e sim colocar essas tecnologias para
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servir de suporte para o ensino dos jovens digitais, ter um ensino ativo, em rede e
partilhado, pois existe
[...] uma diferença crucial entre a Geração Z e seus antecessores: enquanto
a primeira funciona em rede e de forma difusa a segunda [geração y] é
linear. Um exemplo pertinente dado pelos autores é o seguinte: um pai e
filhos instalando um novo jogo de computador; enquanto o primeiro começa
a ler o manual, o filho já sai jogando, e se surgirem dúvidas, pausa o jogo e
consulta os amigos, fóruns e etc. (VEEN; VRAKKING, 2009, p.30, apud
ZATZ, 2014, p.29).

Então, um ensino com metodologias lineares, salas de aulas modeladas
baseadas na disposição pensada sob influência do pensamento revolucionário
industrial não conseguirão atingir os jovens digitais que aprendem difusamente.
Metodologias de aprendizagem aliadas às novas tecnologias surgem como
ferramentas indispensáveis para mudanças no processo de ensino-aprendizagem,
pois tendem a reorganizar os polos de aprendizagem, proporcionando um maior
protagonismo ao aluno e um papel de mediação ao professor, que na educação
tradicional, ocupa um lugar de detentor e distribuidor de conhecimento. Moran (2014,
p. 28) afirma que somente é possível realizar uma formação que vise à liberdade e à
autonomia se utilizarmos “processos fundamentalmente participativos, interativos,
libertadores, que respeitem as diferenças, que incentivem e apoiem, orientados por
pessoas e organizações livres”.
2.4 METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM
O debate sobre educação ativa, nos últimos anos, intensificou-se, porém
existem métodos ativos praticados desde Sócrates. O filósofo grego desenvolveu
uma técnica chamada de Maiêutica que consistia em utilizar-se das falas de seus
interlocutores para leva-los a contradições sobre aquilo que julgavam conhecer, para
então, percebendo sua ignorância, partirem para um conhecimento sólido e
verdadeiro. Para Sócrates o filósofo tinha a função de despertar um pensamento
crítico nos indivíduos com o objetivo de superar sua ignorância. O método socrático
volta o foco do processo de ensino-aprendizagem para o aluno e não para o mestre,
[...] na concepção socrática, essa melhor compreensão só pode ser
resultado de um processo de reflexão do próprio indivíduo, que descobrirá,
a partir de sua experiência, o sentido daquilo que busca. [...] Trata-se de um
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exercício intelectual em que a razão humana deve descobrir por si própria
aquilo que busca. (MARCONDES, 2008, p.47)

Sócrates não era um centralizador do conhecimento, ao contrário, sua prática
consistia em dar autonomia ao interlocutor da aprendizagem, com essa atitude,
Sócrates assumia um papel de facilitador e mediador do conhecimento.
Sócrates jamais responde às questões que formula, apenas indica quando
as respostas de seu interlocutor são insatisfatórias e por que o são. Procura
apenas indicar o caminho a ser percorrido pelo próprio indivíduo. [...] A
definição correta nunca será dada pelo próprio Sócrates, mas é através do
diálogo, e a discussão, que Sócrates fará com que seu interlocutor – ao cair
em contradição, ao hesitar quando parecia seguro – passe por todo um
processo de revisão de suas crenças, opiniões, transformando sua maneira
de ver as coisas e chegando, por si mesmo, ao verdadeiro e autêntico
conhecimento. (MARCONDES, 2008, p.47-48).

Assim como Sócrates tinha por foco o aprendiz, Jonh Dewey, inspirador da
Escola Nova, afirma que todo conhecimento teórico só faz sentido se inserido dentro
de uma prática real na vida dos alunos, ou seja, o professor não é mais o centro da
relação de aprendizagem e o aluno assume seu protagonismo perante sua
formação. Para Dewey educação seria um processo no qual o sujeito reconstrói e
reorganiza a experiência vivida no presente para poder redefinir rumos de uma
experiência futura e todos são agentes participativos na construção de sua
experiência educativa. (Westbrook; Teixeira, 2010). Adepto da teoria da necessidade
de uma educação integral da criança, elas teriam a necessidade de serem
estimuladas a desenvolverem uma autonomia de pensamento tendo por bases
práticas baseadas nos conteúdos ensinados, adquirindo assim, um contínuo
processo de aprendizagem baseado na experiência (FERRARI, 2018).
Na mesma linha de pensamento de John Dewey, o pensador Paulo Freire
afirma que o sucesso da educação está em estimular os alunos a buscarem um
pensamento autônomo, tendo o professor o papel daquele que vai garantir ao aluno
um ambiente necessário para que o mesmo desenvolva suas ideias, aceitando
opiniões diversas às suas, provocando uma dinamização do processo de conhecer
que resulta no desenvolvimento da atitude crítica do indivíduo para além da sala de
aula tornando-o um cidadão consciente de sua participação na mudança da
sociedade. (JÓFILI, 2002). “Outro saber que não posso duvidar um momento sequer
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na minha prática educativo-crítica é o de que, como experiência especificamente
humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo”. (FREIRE, 1996, p.98)
Não restam dúvidas sobre a importância de uma educação efetiva na
formação da autonomia de pensamento dos jovens da atual geração . Uma educação
dinâmica capaz de dialogar com esses jovens, oferecendo a eles uma formação de
qualidade que atendam seus anseios e os auxiliem a alcançarem seus objetivos.
Moran (2013) enfatiza a urgência em se partir para um modelo mais dinâmico de
aprendizagem, proporcionando aos alunos a significação do ato de aprender.
A aprendizagem é mais significativa quando motivamos os alunos
intimamente, quando eles acham sentido nas atividades que propomos,
quando consultamos suas motivações profundas, quando se engajam em
projetos em que trazem contribuições, quando há diálogo sobre as
atividades e a forma de realizá-las. (MORAN, 2013, p.1).

O mesmo autor enfatiza na obra “Metodologias ativas para uma educação
inovadora” (2018), a importância do estudante perceber o sentido da escola perante
a uma infinitude de possibilidades de acesso à informação e de interação em rede
sem limitações de tempo ou espaço. A todo instante milhares de informações são
inseridas na internet, proporcionando uma demanda pela dinamização do
conhecimento, a educação precisa acompanhar esse processo. Não é aceitável que
os mais diversos setores da sociedade estejam no ápice da mudança digital e a
escola ainda permaneça a mesma, pois trata-se da instituição pilar de todos os
setores da sociedade.
A escola precisa reaprender a ser uma organização efetivamente
significativa, inovadora, empreendedora. Ela é previsível demais,
burocrática demais, pouco estimulante para bons professores e alunos. Não
há receitas fáceis nem medidas simples. Mas essa escola está envelhecida
em seus métodos, procedimentos, currículos. (MORAN; MASETTO;
BEHRENS, 2013, p.12).

As metodologias ativas de aprendizagem possuem por objetivo a dinamização
e personalização do método tradicional de ensino que, disparado, ainda é o mais
utilizado nas escolas do Brasil. É importante salientar que este trabalho não possui
por objetivo criticar a escola tradicional e sim verificar os avanços e contribuições
que um método ativo de aprendizagem acrescenta na formação dos estudantes
participantes dessas instituições, pois não é possível negar que em tempos de
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novas tecnologias a maneira de como adquirimos conhecimento multiplicou-se
consideravelmente.
O avanço digital traz inúmeras possibilidades, ao mesmo tempo em que
deixa perplexas as instituições sobre o que manter, o que alterar, o que
adotar. Não há respostas simples. É possível ensinar e aprender de muitas
formas, inclusive de forma convencional. (MORAN; MASETTO; BEHRENS,
2013, p.11).

As metodologias ativas, ao atribuírem o protagonismo ao aluno, possuem a
intenção de proporcionar seu efetivo envolvimento em todas as etapas do processo
de aprendizagem, pois prioriza estratégias de ensino baseadas na participação
efetiva do aluno no processo de aprendizagem. As metodologias ativas aplicadas
em um contexto social cada vez mais digital caminham para uma aprendizagem
híbrida, onde é possível combinar diversas estratégias de aprendizagem,
destacando-se como uma excepcional forma de ensino para o contexto de hoje,
tanto para uma aprendizagem individual ou em grupo (BACICH; MORAN, 2018).

2.4.1 A contribuição das tecnologias para uma educação ativa
Muito se debate sobre os possíveis usos da tecnologia na educação. Em
tempos digitais não é possível que o processo ensino-aprendizagem não tenha, em
algum momento, o uso das tecnologias. Mas o que também fica evidente é a
insistência em utilizar esses recursos de forma não eficaz ou pior, negar seu uso.
Muitos profissionais da educação trocam a lousa pelo projetor e se iludem achando
que se trata de uma inovação, não adianta ter os recursos se não souber utilizá-los
de maneira criativa. O que precisa ficar claro é o fato de que a tecnologia é uma
ferramenta essencial para uma educação inovadora que, para Moran; Masetto;
Behrens, (2013) é apoiada e guiada por propostas de grandes eixos norteadores:
O conhecimento integrador e inovador; o desenvolvimento da autoestima e
do autoconhecimento (valorização de todos); a formação de alunos
empreendedores (criativos, com iniciativa) e a construção de alunoscidadãos (com valores individuais e sociais). [...] Esses pilares, que com
apoio de tecnologias móveis, poderão tornar o processo de ensino
aprendizagem muito mais flexível, integrado, empreendedor e inovador.
(MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2013, p.11).
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Não existem segredos para uma educação inovadora. Ter as tecnologias
como aliadas ao invés de tentar afastá-las tem sido uma tendência dos docentes,
porém há ainda quem resista, principalmente quando o assunto é tecnologia móvel.
Ela é a mais controversa dentro do cenário educacional, pois é presença certa entre
os estudantes e ainda encarada como adversária do ensino por muitos professores,
um prejuízo enorme para a educação porque a tecnologia, em tempos de isolamento
social, surge como uma possibilidade de aprendizagem colaborativa entre os alunos
que não mais necessitam do espaço físico da sala de aula para adquirirem
conhecimento junto de seus colegas, sejam os mais próximos ou aqueles que estão
a vários quilômetros de distância. “A educação se horizontaliza e se expressa em
múltiplas interações grupais e personalizadas.” (BACICH; MORAN, 2018, p.11).
Quando se almeja uma educação que seja moderna e plena, não se pode
tratar a tecnologia como algo alheio à escola. Ao aluno que lhe é negado o direito de
uma educação conectada, lhe é negado o direito à informação, talvez não em
quantidade e sim em qualidade, pois o professor deve assumir o papel de guia
nesse processo de ensino digital, mostrando ser possível uma nova prática
pedagógica, expandindo o acesso ao conteúdo online, conforme aponta Almeida;
Valente, apud Bacich; Moran, 2018, p.11:
[...] Por meio da midiatização das tecnologias de informação e comunicação,
o desenvolvimento do currículo se expande para além das fronteiras
espaço-temporais da sala de aula e das instituições educativas; supera a
prescrição de conteúdos apresentados em livros, portais e outros materiais;
estabelece ligações com os diferentes espaços do saber e acontecimentos
do cotidiano; e torna públicas as experiências, os valores e os
conhecimentos, antes registrados ao grupo presente nos espaços físicos,
onde se realizava o ato pedagógico.

Cada vez mais os conteúdos se integram, as pessoas estão integradas, assim
como as mídias. O aluno tem a possibilidade de, além de ser um observador é
também um produtor de conteúdo, pois são diversas as formas de interação. O
ensino caminha para a modalidade híbrida, isto é, onde o real se mistura ao virtual e
vice-versa. Essa integração entre o real e virtual causou grande impacto na
educação e vem transformando o ensino e a aprendizagem em muitas escolas
(MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2013). São infinitas as possibilidades do ensino
híbrido, conforme aponta Moran (2015, p.24):
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Na educação acontecem vários tipos de blended1 de saberes e valores,
quando integramos várias áreas de conhecimento (no modelo disciplinar ou
não); blended de metodologias, com desafios, atividades, projetos, games,
grupais e individuais, colaborativos e personalizados. Também falamos de
tecnologias blended, que integram as atividades da sala de aula com as
digitais, as presenciais com as virtuais. Blended também pode ser um
currículo mais flexível, que planeje o que é básico e fundamental para todos
e que permita, ao mesmo tempo, caminhos personalizados para atender às
necessidades de cada aluno. Blended também é a articulação de processos
mais formais de ensino e aprendizagem com os informais, de educação
aberta e em rede.

Moran (2015) afirma que as tecnologias ampliam possibilidades de pesquisas
online, onde no momento do encontro físico, os alunos podem trazer conteúdos e
materiais importantes para aquela aula, sendo coautores da mesma, junto a seus
professores sem a necessidade de deslocamento além das fronteiras físicas da
instituição. Na atual conjuntura da educação ele propõe a possibilidade de se
trabalhar com várias tecnologias e em vários contextos. Para ele as instituições
adotarão o modelo de ensino híbrido unindo o ensino à distância com o presencial,
tendo infinitas possibilidades no modo de ensinar.
2.4.2 A sala de aula invertida
Como tratado no tópico anterior a tecnologia possui um papel fundamental no
processo educacional, não que seja impossível aplicar metodologias ativas sem ela,
mas ela proporciona um contato mais direto com a atual geração. A sala de aula
invertida (SAI) é um método ativo muito flexível e mistura o ensino à distância com o
presencial. A intensificação do uso SAI começou nos Estados Unidos após a
experiência em sala de aula de dois professores de Química em uma escola média
da cidade de Woodland Park no estado do Colorado. Jonathan Bergmann e Aaron
Sams relatam sua experiência na obra “Sala de aula invertida: uma metodologia
ativa de aprendizagem” (2018), que será utilizada como a principal referência neste
tópico.
Os problemas que surgem para se começar a usar o SAI são muito diversos,
como por exemplo, pode ser a desmotivação dos alunos em relação as aulas
tradicionais, o tempo hábil para um conteúdo extenso, a distância entre professores
1 Deriva de Blended Learning, ou aprendizagem híbrida, o autor utiliza essa expressão para
exemplificar uma aprendizagem que mistura momentos, saberes, ambientes, etc... em um mesmo
processo de ensino.
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e alunos, enfim são inúmeros problemas que surgem no contexto educacional em
que o SAI poderá auxiliar. Bergmann e Sams (2018) afirmam que a ideia de
inverterem suas aulas surgiu devido ao excesso de faltas de alguns alunos, pois a
escola era rural e muitos treinavam algumas modalidades esportivas em outras
escolas longe dali e passavam horas em trânsito dentro de um ônibus e que, ao
retornarem à escola rural de Woodland Park, tinham perdido a explicação de parte
do conteúdo e isso era muito prejudicial, pois eles não acompanhavam o ritmo da
disciplina. Certo dia Aaron mostrou a Jonathan um artigo sobre um software que
gravava a voz e a tela do computador e depois convertia em arquivos de vídeo e
este poderia ser disponibilizado aos alunos na plataforma Youtube. E assim fizeram:
os alunos faltosos acessavam as aulas gravadas por captura de telas e os que não
faltavam tinham a possibilidade de reverem o conteúdo e estudarem para as
avaliações. Ainda não estava configurado o método, até que Aaron fez a seguinte
observação:
O momento em que os alunos realmente precisam de minha presença física
é quando os alunos empacam e carecem de ajuda individual. Não precisam
de mim ao lado deles tagarelando um monte de coisas e informações; eles
podem receber o conteúdo sozinhos”. Foi quando ele fez a si mesmo a
seguinte pergunta: “E se gravássemos todas as aulas, e se os alunos
assistissem ao vídeo como ‘dever de casa’ e usássemos, então, todo o
tempo em sala de aula para ajuda-los com os conceitos que não
compreenderam?” (2018, p.4).

Então, eis que surge a sala de aula invertida. Continuam o relato afirmando
que na noite anterior os alunos assistem aos vídeos como tarefa de casa e
escrevem um resumo sobre o que aprenderam, e nas aulas presenciais debatem o
tema e partem para os exercícios práticos, podendo o professor oferecer um
atendimento individualizado aos jovens.
Esse atendimento individualizado talvez seja o maior diferencial desta
metodologia. A chamada personalização do ensino é algo há muito debatido pelos
profissionais da educação: estes precisam encontrar soluções para poderem atingir
seus alunos, lembrando o que fala Bacich e Moran (2018, p. xv),
As pesquisas atuais nas áreas da educação, psicologia e neurociência
comprovam que o processo de aprendizagem é único e diferente para cada
ser humano, e que cada um aprende o que é mais relevante e que faz
sentido para ele, o que gera conexões cognitivas e emocionais.
Metodologias ativas englobam uma concepção do processo de ensino
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aprendizagem que considera a participação efetiva dos alunos na
construção da sua aprendizagem, valorizando as diferentes formas pelas
quais eles podem ser envolvidos nesse processo para que aprendam
melhor, em seu próprio ritmo, tempo e estilo.

O principal problema em personalizar o ensino tradicional seria a quantidade
de alunos por professor, conforme apontam Bergmann; Sams (2018). O método
tradicional foi pensado no contexto da Revolução industrial e concebido como uma
produção em série padronizada, então os alunos são vistos como um todo e não
com um olhar individualizado, assim como em uma linha de montagem, o que na
teoria leva a acreditar que todos os alunos recebem o mesmo padrão de ensino.
Porém, existe um grande problema: nem todos os alunos que chegam à escola
estão preparados para aprender. Os motivos são diversos, vão desde a limitação
cognitiva até a falta de interesse pelo conteúdo aplicado tradicionalmente.
Mas com toda essa mudança de foco da aprendizagem para o aluno, como
ficaria o papel do professor nesta relação? Os autores são enfáticos ao afirmarem
que o docente continua a ser fundamental no processo de aprendizagem, seu papel
não é mais o de transmissor de conhecimento e passa a ser o de um tutor,
orientador do processo. Aqui cabe um alerta para aqueles que acham que o papel
do professor foi simplificado. Não é disso de que se trata, pois o docente será muito
mais exigido em conhecimento de conteúdo e preparação das aulas, porém não irá
enfrentar exaustivas repetições do conteúdo em aulas expositivas, “sobrando” tempo
para contato com o aluno, podendo, assim, auxilia-lo de maneira individual, o que no
método tradicional de ensino não é possível por falta de tempo para esta ação. O
método sala de aula invertida dá a possibilidade ao professor de reestruturar o
tempo e tirar as dúvidas antes da aplicabilidade prática da teoria, o que limita a
possibilidade da aplicação do conteúdo de forma incorreta. Para melhor análise,
segue uma figura que contém uma tabela comparativa dos autores. Nela, eles
comparam a sala de aula tradicional com a sala de aula invertida em relação ao
tempo disponível:
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Figura 1 – Comparação do uso do tempo nas salas de aula tradicional e invertida
Fonte: BERGMANN; SAMS, 2018, p.13.

Para exemplificar, eles descrevem uma aula do professor Aaron com
atividades para o exame Advanced Placement, uma avaliação para a mudança de
nível no ensino americano.
A aula começa. Aaron faz a chamada e inicia a sessão de perguntas e
respostas. Os alunos perguntam sobre o vídeo da noite anterior, e Aaron
esclarece as dúvidas e equívocos. Depois de mais ou menos 10 minutos,
Aaron instrui os alunos a abrirem o pacote de problemas práticos, muitos
dos quais são semelhantes em estrutura às questões que enfrentarão no
exame de Advanced Placement (AP). Ele conduz a aula com algumas
aplicações do conteúdo aprendido pelos alunos na noite anterior e responde
a outras perguntas sobre novos tópicos. Chega, então, a hora de trabalhar.
Os alunos completam as tarefas remanescentes, enquanto Aaron se
movimenta pela turma, ajudando os alunos que têm dúvidas, além de
também oferecer aos alunos um guia de soluções para quem quiser verificar
o próprio trabalho. (BERGMANN; SAMS, 2018, p.14).

Fica claro que o foco da aula é o estudante, o papel do professor é de auxiliar
e intermediar o conhecimento, ele é a figura pronta para sanar as dúvidas. Os
alunos são incentivados a construírem seu conhecimento e podem solicitar o
professor quando precisarem.
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Quanto aos motivos para se utilizar essa metodologia, eles podem variar,
como já comentado, mas todos perpassam pela resolução de problemas, seja com
os alunos, com os professores ou com a instituição escolar, mas um ponto
destacado pelos autores chama a atenção. Eles afirmam que a “inversão fala a
língua dos estudantes de hoje” (2018, p.18). Como já discorrido anteriormente, os
estudantes de hoje crescem com acesso à Internet, Youtube, Facebook e a diversas
outras tecnologias digitais, são os chamados “Nativos digitais” (Palfrey; Gasser,
2011, p.11). São marcados pela capacidade de fazerem várias coisas ao mesmo
tempo como trocar mensagens e resolverem um exercício de Física, e segundo
Bergmann; Sams (2018) muitos desses alunos reclamam que quando chegam à
escola precisam se desconectar em virtude da rigidez do sistema tradicional de
ensino que lhes proíbe o uso de aparelhos eletrônicos ao invés de utilizá-los como
ferramenta pedagógica, pois são “naturalmente parte do seu dia a dia.” (2018, p.18).
Os autores rebatem uma possível crítica daqueles que proíbem o uso de
tecnologias em sala de aula, qual seja, a de que há uma maior exposição dos
estudantes aos recursos tecnológicos, que passam muito tempo na frente de
computadores e celulares. A resposta a tal crítica é simples: “[..] em vez de combater
a cultura vídeo/digital, nós a exploramos para obter melhores resultados. [...] Parecenos absurdo que as escolas ainda não tenham assentido a essas mudanças”. (2018,
p. 19).
Segundo os autores, os principais motivos para a migração do método
expositivo para o da sala de aula invertida são:
 Ajuda os alunos ocupados: Muitos estudantes ao chegarem à 3ª série do
Ensino médio, que é o público alvo desta pesquisa, são demasiadamente ocupados.
São vários compromissos com estágios, treinamentos, aulas de reforço ou cursinho
pré-vestibular e ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Esses alunos precisam
de flexibilidade e, principalmente, ganhar tempo, pois a cada dia que passa, a
proximidade com o vestibular/ENEM avança. Então, com o conteúdo transmitido por
vídeos eles podem melhor administrar a questão conteúdo e tempo, podendo
avançar ou retomar os assuntos. Alunos que possuem a necessidade de algumas
faltas para prestarem os vestibulares ou até mesmo viajarem a trabalho ou
competições não perderão a explicação da matéria.
 Ajuda os alunos que apresentam dificuldades: No ensino tradicional a
maioria dos alunos que participam são os alunos destaques, pois são eles que
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possuem coragem de realizar as perguntas, pois possuem a consciência que a
chance de errar é pouca. Com o método invertido os professores passam o tempo
todo andando pela sala de aula atendendo os alunos individualmente o que diminui
o risco do aluno com mais dificuldade não perguntar sobre a sua dúvida.
 Ajuda alunos com diferentes habilidades a se superarem: Os alunos com
necessidades especiais podem ser grandes beneficiados com o modelo. Eles podem
assistir aos vídeos quantas vezes precisarem e manipularem o vídeo com pausas
respeitando seu tempo. Esse recurso pode ser utilizado até por alunos que não
apresentam necessidades especiais, pois trata de uma importante opção, pois quem
fica no controle do processo é o aluno, ele pode “Pausar o professor”, assim ele
pode ter um tempo maior para assimilar o conteúdo para aí sim, partir para o
próximo.
 Intensificar e estreitar a relação aluno-professor: Os alunos prezam muito
a interação próxima aos professores que, muitas das vezes, fazem o papel de pais,
amigos, psicólogos, guias, etc. É inegável que o bom professor precisa manter um
relacionamento mais próximo com seus alunos, pois essa atitude tende a facilitar o
processo de aprendizagem. Os estudantes precisam enxergar no professor a figura
de alguém que ajudá-los. A tecnologia pode ser uma grande aliada neste sentido,
pois o professor estará mais próximo do aluno nas aulas presenciais e assim
reconhecerá mais rapidamente as dificuldades de seus alunos.
 Intensificar a aprendizagem em grupo: Os autores relatam a importância
do método invertido no contexto de suas turmas. Afirmam que os alunos
desenvolveram uma facilidade enorme de ajuda mútua. Se dividem em grupos e
ajudam uns aos outros nas suas dificuldades, eles aprendem coletivamente, se
comprometem com o aprendizado e não são como máquinas preocupadas apenas
em sanar as obrigações acadêmicas. “Nosso objetivo é o de que os alunos
aprendam tanto quanto possível e que realmente aprendam o conteúdo”. (2018,
p.25), afirmando ainda que os alunos, ao perceberem que o professor está lá para
auxiliá-los, eles dão o melhor de si.
 Permite uma melhor personalização do ensino: A aplicação do método em
Woodland Park, mostrou-se uma ferramenta poderosa no atendimento as diversas
demandas dos alunos em sala de aula. Ao caminharem por entre os discentes, os
professores percebem aqueles que precisam mais atenção e uma maior carga de
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atividades de fixação, e para aqueles que assimilaram bem o conteúdo, uma carga
menor de atividades. Foi criado uma espécie de contrato com os alunos, estes
sabiam quanto mais dificuldade, mais teriam que se empenhar.
 Mudança no gerenciamento da sala de aula: Relatam que com o método
tradicional os alunos não davam muita atenção às aulas, estavam sempre dispersos
e inquietos. Com a inversão do método muitos dos problemas enfrentados
decorrentes de aulas expositivas, acabaram. Como as atividades em sala de aula
eram dinâmicas, os alunos que tinham a necessidade de tumultuar foram ignorados
pelo restante e tiveram que se interessar pelas propostas da sala de aula.
 Mudança na relação professor e pais: Quem nunca passou por uma
situação constrangedora em que na reunião de pais eles se aproximam e perguntam
pelo comportamento dos filhos e você tem que falar somente coisas ruins em
relação ao comportamento social e disciplinar do jovem. Com a inversão das aulas,
os autores afirmam que esses problemas perderam a importância porque se
tornaram raros e hoje o que é discutido nas conversas com os pais são se o filho
está aprendendo, ou o que os professores e pais podem fazer para que eles
aproveitem ao máximo os conteúdos abordados. Algo que surpreendeu os
professores foi o fato de muitos pais relatarem que também assistiam aos vídeos
dos professores para ajudarem os filhos e isso gerava discussões acerca do
conteúdo e uma maior proximidade entre pais e filhos.
 A inversão proporciona transparência ao trabalho do professor: Em
tempos de desconfiança em relação à educação, a inversão permite uma verdadeira
abertura da sala de aula, todo o conteúdo fica disponível e todos os públicos
possuem acesso ao mesmo. Ao invés da dúvida se a escola realmente está
ensinando, pois, os pais possuem amplo acesso às aulas. Os autores levantam uma
polêmica na aceitação do método invertido, segundo a qual muitos pais acreditam
que escolas tradicionais são mais pedagógicas que a de Woodland Park. A
disponibilização das aulas e o esclarecimento sobre a metodologia possuem a
função de mudar esse pensamento.
 Uma ótima ferramenta na ausência de professores: Não é só nos Estados
Unidos que a escola enfrenta a ausência de professores e o quanto é difícil
encontrar professores substitutos. Os autores tiveram a ideia de anteciparem a
gravação do conteúdo e disponibilizar para a escola ou para o professor substituto o
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vídeo com a matéria, não deixando que o conteúdo fosse interrompido e até
disponibilizaram os vídeos para outros professores que precisavam se ausentar das
aulas.
A obra de Bergmann; Sams (2018), traz possíveis dúvidas que podem surgir
na implantação do método:
 Existem várias maneiras de adotar a sala de aula invertida, mas o que
existe em comum em todas?
Primeiramente, não é o vídeo. O que caracteriza todas elas, seria “o desejo
de redirecionar a atenção na sala de aula, afastando-a do professor e concentrandoa nos aprendizes e na aprendizagem”. (2018, p.90).
 Como proceder com as crianças sem computador em casa?
Os autores acharam como solução para o problema a diversidade de locais
de disponibilização dos vídeos. Colocaram em sites de compartilhamento de vídeos,
no servidor da escola, disponibilizaram cópias em pen-drives, celulares e em DVD.
Na realidade atual a distribuição das cópias para serem acessadas pelo celular seria
bem eficaz.
 Como ter a certeza que os alunos assistiram ao vídeo?
Não foi utilizado pelos professores nenhum recurso tecnológico para a
verificação. Pelo contrário, eles simplesmente solicitam que os alunos façam
anotações referentes à mídia e depois verificam as mesmas. Além dessa estratégia
solicitam aos alunos que façam uma pergunta individualmente ao professor que
mostre uma dúvida sobre o tema. Essa forma utilizada também pode ser adaptada
com recursos digitais, como anotações em blogs, nos comentários do vídeo, no
Google formulários ou até mesmo no Google sala de aula com a criação de um
ambiente virtual para a sala de aula.
 E os alunos que não assistem ao vídeo?
O aluno que não assiste ao vídeo está automaticamente despreparado para
a aula, pois todas as orientações e conteúdos necessários estão nos vídeos. Os
autores fazem uma comparação: “É como se tivessem faltado à aula convencional”.
Para esses alunos é dada a oportunidade de assistirem em sala de aula, porém
perdem um tempo de interação no encontro presencial.
 Em relação ao tempo dedicado para verem os vídeos em casa, ele é
maior do que com a tarefa convencional?
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Afirmam que são praticamente equivalentes, lembrando que em alguns
casos o tempo é até menor, pois os estudantes tinham muita dificuldade na
resolução das atividades sem a ajuda do professor.
O exemplo dos professores americanos pode estar muito distante de muitos
professores do Brasil. É preciso salientar que a inversão da sala de aula é muito
flexível e pode atender aos diversos públicos.
Lembre-se que a sala de aula invertida não precisa ter vídeos, nem os
vídeos precisam ser vistos em casa. O objetivo de inverter a sala de aula é
deslocar para o aprendiz a atenção que antes se concentrava no professor
(BERGMANN; SAMS, 2018, p.93).

O professor talvez não tenha recurso e nem tempo para gravar suas aulas,
mas pode indicar vídeos de outros colegas que estão online, pode também planejar
sua inversão de aulas com a leitura de textos indicados ou do próprio livro didático,
reservando os momentos presenciais para uma atividade prática. Enfim, são
inúmeras as possibilidades, os autores salientam que levaram dois anos para que o
método obtivesse sucesso.
Pelo exposto neste trabalho até aqui, foi feita a opção da sala de aula
invertida, dentre as diversas opções caracterizadas como metodologias ativas de
aprendizagem, para a aplicação prática numa escola técnica estadual e São Paulo,
para os alunos do 3º ano do Ensino Médio.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo é destinado a descrever o local da pesquisa, suas
características, localização e população. Também serão abordados a classificação
da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados e a forma de análise desses
dados.
3.1 LOCAL DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada numa escola estadual de ensino técnico, a unidade
pertence, autarquia do Governo do Estado de São Paulo. A sede localizada na zona
urbana está provisoriamente alocada em uma escola estadual vinculada a secretaria
da educação e não possui prédio próprio e é a unidade escolhida para a aplicação
da pesquisa. Nela são oferecidos o ensino médio regular, o ensino técnico integrado
ao médio de informática para a internet e cursos técnicos de diversas áreas do
conhecimento.
Na sede rural, é oferecido o curso de ensino técnico integrado ao médio de
técnico em agropecuária. Em sua sede rural, a escola recebe alunos de diversos
Estados do Brasil como: Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas
Gerais, São Paulo, entre outros, já na sede urbana a maioria dos alunos é moradora
de Santa Cruz do Rio Pardo. A instituição atende na sede urbana, 100 alunos no
período matutino e 100 alunos em período integral. A escolha pela instituição se deu
pelo fato do professor pesquisador atuar na instituição, motivo facilitador de acesso
aos alunos envolvidos.
3.2 TIPO DE PESQUISA
O tipo de pesquisa foi de caráter exploratório, que possui como objetivo
primário aperfeiçoar ideias ou descobrir intuições, envolve dois momentos principais:
levantamento bibliográfico e estudo de caso. Este tipo de pesquisa, conjuntamente
com a exploratória, é a mais utilizada por pesquisadores da área social de
instituições escolares (GIL, 2002). Quanto ao método será utilizado o indutivo que
parte de observações e dados individuais verificando coincidências nos fenômenos
para posteriormente generalizar as conclusões.
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A abordagem será a qualitativa, pois a pesquisa busca verificar a percepção
dos alunos em relação ao método utilizado, o que segundo Oliveira (2011, p.25)
apud Bogdan & Biklen (2003), faz parte da abordagem qualitativa.

Assim, a pesquisa qualitativa ou naturalista, [...], envolve a obtenção de
dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação
estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em
retratar a perspectiva dos participantes.

3.3 POPULAÇÃO
Os 40 alunos participantes da pesquisa estão matriculados na escola, no
período matutino e cursam a 3ª Série do Ensino Médio. São alunos de classe média
e possuem idade entre 16 e 18 anos.
3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
O objeto de estudo foi estudo de caso realizado com as técnicas de
observação e questionário (Apêndice A). A primeira trata-se de uma técnica para
coletar dados que faz uso dos sentidos para obter informações da realidade
pesquisada. Ela ajuda o pesquisador a colher evidências para chegar ao seu
objetivo de pesquisa, obrigando ele a ter um contato mais direto com a realidade
pesquisada. (MARCONI, 2003). Sobre o questionário, Fiorentini (2012) define como
“[...] um dos instrumentos mais tradicionais de coleta de informações e consiste
numa série de perguntas que podem ser fechadas, abertas ou mistas.” Ele será
constituído de 11 (onze) perguntas fechadas, 2 (duas) de múltipla escolha e duas
de caráter qualitativo (Sugestões, Observações e Comentários), totalizando 15
(quinze) perguntas.
Este questionário visa verificar:


Conhecimento prévio da Metodologia ativa Sala de Aula Invertida (SAI);



Aprovação da Metodologia ativa SAI;



Quanto a aprendizagem em relação ao método;



A percepção dos alunos em relação a contribuição do método SAI na sua
formação crítico-cidadã.
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3.5 ANÁLISES DOS DADOS
Os dados do questionário serão agrupados, tabulados e interpretados. De
acordo com as respostas obtidas, são apresentados em gráficos para posterior
análise e cruzamento com os conceitos já levantados no referencial teórico.
As respostas das perguntas 10 e 13 do questionário respectivamente
referentes a aprovação da metodologia SAI e a percepção quanto a contribuição do
método, considerados como fundamentais para o resultado da pesquisa, utilizará a
Escala de Likert que Nogueira (2002, p. 5) define como: “uma série de afirmações a
respeito de um determinado objeto. Para cada afirmação há uma escala de cinco
pontos,

correspondendo

nos

extremos

“concordo

totalmente”

e

“discordo

totalmente”.
Também são considerados comentários durante a aplicação das atividades
e as respostas que os alunos escreveram na questão 15 que solicita observações,
comentários e sugestões sobre a utilização do método sala de aula invertida nas
aulas de filosofia.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Utilizou-se como fonte de dados para a análise a observação e o questionário
com perguntas abertas e fechadas. Em seguida, são analisados com a ajuda de
gráficos os dados obtidos.
4.1 OBSERVAÇÃO
Verificou-se o entusiasmo, a curiosidade e o envolvimento dos alunos em
participarem das atividades propostas (Apêndice A). As tarefas envolviam exercícios
em classe individuais e em grupos e também a distância pela plataforma
googleclassrom2.
Nas atividades presenciais foi aplicado uma série de exercícios assistidos
onde os alunos leram o conteúdo previamente em casa, assistiram a um vídeo
recomendado e em sala fizeram a resolução do exercício com o professor circulando
por entre as carteiras tirando as dúvidas que surgiam. Em outro encontro presencial
os alunos foram orientados a construírem um mapa conceitual em grupo, também
após contato prévio com o conteúdo e tendo assistido ao vídeo. Sobre esse
momento os grupos produziram um pequeno texto sobre a percepção da atividade.
O grupo 1 salientou a importância da divisão das tarefas “trabalhamos em
grupo e cada integrante ficou com uma responsabilidade para a entrega do mapa”.
Na mesma linha o grupo 2 destacou que o trabalho foi dividido e cada componente
ficou responsável por uma atividade prática, “uma complementando a outra”. O
grupo 3 destacou a importância do método e classificou-o como “dinâmico e
eficiente”, pois para eles as informações foram guardadas mais facilmente. O grupo
4 relatou algumas dificuldades, disseram que em um primeiro momento todos os
integrantes ficaram animados, mas no decorrer da atividade alguns integrantes não
ajudaram. Esse fato foi observado pelo pesquisador e acredita-se que o motivo foi
devido a incorporação de dois membros coercitivamente, pois insistiam em realizar a
atividade em dupla. O grupo 5 comentou a atividade como “trabalhosa, porém
2 Google Classroom é um sistema de gerenciamento de conteúdo para escolas que procuram
simplificar a criação, a distribuição e a avaliação de trabalhos. Wikipédia
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concreta” percebendo um sentido na atividade proposta, o que segundo Moran
(2013) é importante porque torna a aprendizagem mais significativa. O grupo 6
classificou a atividade como “experiência inovadora em sala”, além de salientar
também a interação ocorrida por causa da discussão do tema e finalizaram dizendo
que a atividade “estimulou o lado criativo sem que o conhecimento fosse ofuscado”.
A participação na sala de aula virtual foi muito satisfatória, pois dos 40 alunos
participantes da pesquisa, 34 fizeram a matrícula no ambiente e utilizaram a
plataforma como apoio, assistindo aos vídeos e respondendo a uma questão
relacionada ao conteúdo proposto sem apresentarem dificuldades no uso da
ferramenta digital, o que confirma Siqueira apud Toledo (2012) ao afirmar que uma
das características dessa geração é ser dinâmica e possuir uma convivência
imersiva com a tecnologia e Tapscott apud Santos; Lisboa (2013) ao afirmar que
eles veem os equipamentos tecnológicos como algo inerente ao seu cotidiano.
4.2 QUESTIONÁRIO
Todas as questões fechadas do questionário buscaram verificar quatro
pontos: 1- Conhecimento prévio da Metodologia ativa Sala de Aula Invertida (SAI); 2Aprovação da Metodologia ativa SAI; 3- Quanto a aprendizagem em relação ao
método; 4- A percepção dos alunos em relação a contribuição do método SAI na sua
formação crítico-cidadã.
4.2.1 Conhecimento prévio da metodologia ativa sala de aula invertida (SAI)
Na figura 2 ficou demonstrado que a metodologia sala de aula invertida ainda
é pouca conhecida entre os alunos.
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Figura 2 – Conhecimento Prévio da Metodologia Ativa Sala de Aula Invertida.
Fonte: Próprio autor

dC00ral; 16,67%

Sim
Não

dC00ral; 83,33%

Dos 36 alunos que responderam ao questionário apenas 6 conheciam o
método.
4.2.2 Aprovação da metodologia ativa SAI
Figura 3 – Você aprova a utilização SAI nas aulas de Filosofia?
Fonte: Próprio autor

dC00ral;
5,56%
dC99ral;
2,78%

Sim
Não
Indiferente

dC00ral; 91,67%
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A figura 3 mostra que a maioria dos alunos aprovaram a utilização do método
SAI nas aulas de Filosofia na qual participaram. Detalhe que apenas 2 alunos não se
posicionaram e apenas 1 não aprovou o método e nos comentários foi enfático
“continuar com as aulas normais”. Dentre os que aprovaram cabe destacar o
seguinte comentário “[...] prefiro o SAI, pois, o professor pode ler opiniões de todos
que nas aulas normais nem sempre sobra tempo, incluindo que para quem tem
vergonha de se pronunciar em aula pode falar pelo site. Além de acrescentar vídeos
e conteúdos que ajudarão ainda mais no entendimento do assunto”.
Esse comentário vem de encontro com as palavras de Moran (2007) ao
afirmar que somente chegaremos em uma formação que leve a autonomia se
trabalharmos com processos participativos, interativos e que respeitem as
diferenças. E que o professor deve mostrar ser possível novas práticas pedagógicas,
expandindo o acesso aos conteúdos online (ALMEIDA; VALENTE, 2012, apud
BACICH; MORAN, 2018)
Figura 4 – Você acha que o método SAI pode tornar as aulas de filosofia mais interessantes?
Fonte: Próprio autor

dC00ral; 25,00%
Sim
Não
Talvez

dC99ral; 2,78%
dC00ral; 72,22%

A figura 4 apresenta que a utilização do método SAI pode tornar as aulas de
filosofia mais interessantes. Fato também demonstrado na figura 5, que questionou
sobre um aumento no grau de satisfação em relação as aulas de filosofia devido ao
método SAI. O total de alunos que concordam com um aumento de satisfação
somam 72% dos participantes.

42

Figura 5 – A utilização de metodologias ativas pode aumentar o grau de satisfação dos alunos
com as aulas de Filosofia baseadas no método sala de aula invertida.
Fonte: Próprio autor.

dC00ral; 27,78%

dC00ral; 22,22%
Concordo Totalmente
Concordo
Neutro
Discordo
Discordo Totalmente

dC00ral; 50,00%

Figura 6 – Para você o método SAI em relação ao método tradicional
Fonte: Próprio autor.

dC99ral;
2,70%
dC99ral;
2,70%
dC00ral; 21,62%

dC00ral; 72,97%

Pior
Melhor
Complementa
Se equivalem
Discordo Totalmente

A figura 6 demonstra um dado interessante, apesar do método SAI ser
aprovado pela maioria, eles não desprezam a metodologia tradicional e afirmam que
o método SAI seria um complemento do método tradicional.
Palfrey; Gasser (2011) afirmam que não existe a necessidade de uma
remodelagem geral na educação. Os alunos participantes, apesar de serem nativos
digitais, sempre tiveram aulas expositivas tradicionais e a forma como são avaliados
é também tradicional. Assim, para um resultado satisfatório em uma possível
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utilização do método, cabe uma inserção gradual de novas metodologias de
aprendizagem no processo educacional.
4.2.3 Quanto a aprendizagem em relação ao método
As figuras 7 e 8 buscam verificar a percepção dos alunos em relação a
disciplina e aos conteúdos de filosofia.
Figura 7 – Enquanto aluno, como você vê a disciplina de filosofia?
Fonte: Próprio autor.

dC00ral; 13,89%

Complicada
Interessante
Como qualquer outra

dC00ral; 86,11%

Figura 8 – Você apresenta dificuldades de entendimento em relação ao conteúdo da disciplina
de filosofia?
Fonte: Próprio autor.

dC00ral; 5,56%

dC00ral; 22,22%

dC00ral; 72,22%

Sim
Não
às vezes
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A maioria dos alunos (86%) acham a disciplina interessante, o que demonstra
um certo grau de interesse pela mesma, porém 72% deles afirmam que às vezes
apresentam dificuldades de entendimento do conteúdo.
Apesar de tratarem o método SAI como complementar ao método tradicional
(Figura 6), reconhecem a importância do mesmo para a sua aprendizagem e
afirmam que aprenderam mais com ele (Figuras 9 e 10).
Figura 9 – Você acha valido a utilização da SAI para sua formação?
Fonte: Próprio autor.

dC00ral; 13,89%
dC99ral; 2,78%

Sim
Não
Indiferente

dC00ral; 83,33%

Figura 10 – Você acredita que aprende melhor no formato de aula tradicional ou pelo método
SAI?
Fonte: Próprio autor.

dC00ral; 11,11%

dC00ral; 19,44%

Tradicional
SAI
Indiferente

dC00ral; 69,44%
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4.2.4 A percepção dos alunos em relação a contribuição do método SAI na sua
formação crítico-cidadã.
A intenção com esta questão (Figura 11) era verificar se os alunos tinham a
percepção na relação entre Filosofia, autonomia e aprendizagem na sua formação.
Figura 11 – A metodologia ativa SAI pode proporcionar um ganho na qualidade didática das
aulas e contribuírem para a formação de alunos de filosofia conscientes, críticos e capazes de
transformar o meio no qual estão inseridos.
Fonte: Próprio autor.

dC00ral; 17,14%dC00ral; 20,00%
Concordo totalmente
Concordo
Neutro
Discordo
Discordo totalmente

dC00ral; 62,86%

De um total de 36 alunos que responderam ao questionário, 6 optaram por
ficarem neutros, 7 concordam totalmente e 22 concordaram com a afirmação,
portanto 83% dos alunos acreditam que a metodologia ativa SAI pode proporcionar
uma melhor qualidade nas aulas de filosofia e assim contribuir com uma melhor
formação crítico-cidadã.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa não tem caráter definitivo a respeito do assunto. Buscou-se
aqui a percepção dos alunos envolvidos quanto à contribuição da metodologia ativa
sala de aula invertida para o processo de ensino da disciplina de filosofia, resultando
na formação de um sujeito crítico e autônomo, sendo capaz de intervir de forma que
contribua beneficamente na construção de uma sociedade melhor.
A contribuição da mesma também perpassa pela abertura de um debate
acerca de novas metodologias que atendam as demandas dos chamados “Nativos
Digitais” (PALFREY; GASSER, 2011, p.11), que possuem características diferentes
de gerações anteriores.
Este estudo possibilitou a constatação de que a metodologia ativa sala de
aula invertida (SAI) não é conhecida, assim é possível induzir que existe ainda
pouca utilização da metodologia. Aqui é preciso ressaltar a importância de saber por
parte dos docentes se eles conhecem ou usam a metodologia, o que poderá ser
realizado por futuras investigações sobre a temática.
Mesmo a maioria dos alunos preferindo considerar a metodologia SAI como
um complemento ao método tradicional de ensino, o que de certa forma não
surpreende, pois são alunos que estudaram em todos os níveis com a metodologia
tradicional, o resultado pela aprovação do método SAI foi animador, pois foi notório o
envolvimento dos mesmos nas atividades propostas e o tom de aprovação foi
perceptível através de relatos orais e nas respostas das questões do questionário já
apresentadas no tópico anterior.
Assim, pode-se afirmar que o uso do método SAI pode provocar um
aumento no interesse dos alunos pelos conteúdos da disciplina de Filosofia e que
para eles existe um ganho pedagógico que se resultaria em uma formação de
sujeitos conscientes, críticos e capazes de transformarem a realidade ao seu redor.
Aqui é preciso reafirmar a continuação desta pesquisa, pois a mesma não
abordou as infinitas possibilidades de desenvolvimento de metodologias ativas que
podem revolucionar o processo de ensino-aprendizagem, porém mesmo sendo
urgente essa migração dos métodos tradicionais de ensino para as novas
metodologias, é preciso ser realizada de forma gradual e bem estruturada, a fim de
evitar situações negativas em função do pouco conhecimento que há em relação à
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metodologia evitando, assim, situações de conflito entre professores-escola,
professores-alunos e professores-pais.
Esta pesquisa abre uma infinidade de possibilidades de uso do método sala
de aula invertida em outras disciplinas de qualquer área do conhecimento e espera
que sua realização sirva de apoio para pesquisadores, mas principalmente para
professores que queiram fazer a diferença rumo a uma educação de qualidade.
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APÊNDICE A – Questionário
1- Você tinha conhecimento da metodologia ativa de aprendizagem Sala de
Aula Invertida (SAI)?
( ) Sim ( ) Não
2- Você aprova a utilização SAI nas aulas de Filosofia?
( ) Sim
( ) Não
( ) Indiferente
3- Você acha valido a utilização da SAI para sua formação?
( ) Sim
( ) Não
( ) Indiferente
4- Você gostaria de mais aulas de Filosofia com esta metodologia SAI?
( ) Sim
( ) Não
(
) Indiferente
5- Enquanto aluno, como você vê a disciplina de filosofia:
(
) Complicada
(
) interessante
( ) como qualquer outra
6- Você apresenta dificuldades de entendimento em relação ao conteúdo
da disciplina de filosofia?
(
) Sim
( ) Não
( ) às vezes
7- Você acredita que aprende melhor no formato de aulas (1) tradicional ou
pelo método (2) SAI?
(
)1
(
)2
(
) indiferente
8- Você prefere ler o conteúdo em casa e utilizar as aulas de filosofia em
atividades práticas e tirando suas dúvidas?
(
) Sim
(
) Não
(
) Indiferente
9- Que tipos de atividades utilizadas nas aulas de filosofia você acha mais
interessante:
(

) Leitura de textos ( ) Resolução de questionário ( ) Atividades em
grupo
(
) Discussão do conteúdo
10-A utilização de metodologias ativas pode aumentar o grau de satisfação
dos alunos com as aulas de Filosofia baseadas no método sala de aula
invertida.
( ) Discordo totalmente
( ) Discordo
( ) Neutro
( ) Concordo
( ) Concordo totalmente
11-Você acha que o método SAI pode tornar as aulas de filosofia mais
interessantes?
(
) Sim
(
) Não
(
) Talvez
12-Para você o método SAI, em relação ao método tradicional:
( ) Pior ( ) Melhor ( ) se equivalem ( ) complementa
13- As metodologias ativas SAI podem proporcionar um ganho na
qualidade didática das aulas e contribuir para a formação de alunos de
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filosofia conscientes, críticos e capazes de transformar o meio em que
estão inseridos.
( ) Discordo totalmente
( ) Discordo
( ) Neutro
( ) Concordo
( ) Concordo totalmente
14-Qual nota você daria para a Sala de aula invertida, como ferramenta de
apoio a disciplina de Filosofia? (0 a 10)
____________________________
15-Observações / Comentários / Sugestões sobre utilização da SAI nas
aulas de Filosofia:
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APÊNDICE B – Plano de atividade
Metodologias ativas de aprendizagem
Professor: Francis Pegorer Godoi
Ano: 3º Ensino Médio
Disciplina: Filosofia
Tema da Atividade: Teoria do Conhecimento (Gnosiologia)
Objetivos:
 Compreender o processo de formação do conhecimento humano;
 Sintetizar conteúdo afim de comparar diversas teorias acerca da origem e das
possibilidades do conhecimento;
 Construir um mapa conceitual .
 Responder Questionário virtual
 Participar de Fórum de discussão
Conteúdo:
 Gnosiologia: Questões básicas do conhecimento, Representacionismo e
Relação sujeito-objeto (Realismo e Idealismo);
 Origem do conhecimento : Racionalismo, Empirismo e Apriorismo Kantiano;
 Possibilidades (O que podemos conhecer?): Conceito de verdade,
Dogmatismo, Ceticismo e Criticismo.
Metodologia
1ª aula (presencial): Será criada uma sala de aula no Google classroom e nela será
disponibilizado vídeos, textos e atividades sobre a temática a ser estudada. Convidar
os alunos e orientá-los que a metodologia utilizada será a sala de aula invertida.
Essa orientação será presencial com utilização de projetor para ambientá-los com a
ferramenta educacional e breve exposição sobre metodologias ativas e sala de aula
invertida. Tarefa de casa: Ler o conteúdo “Gnosiologia: Questões básicas do
conhecimento”.
2ª aula (EAD): Após leitura do conteúdo os alunos deverão responder a um fórum
baseando-se na seguinte pergunta: “Qual doutrina faz mais sentido para você :
Realismo ou Idealismo ? Reflita sobre esta questão considerando sua maneira de se
relacionar e compreender o mundo?”
3ª aula (presencial): O professor iniciará a aula questionando os alunos sobre
possíveis dúvidas sobre o conteúdo teórico e o fórum. Sanadas as dúvidas os aluno
deverão responder um questionário e o professor circulará pela sala atuando como
mediador e auxiliando individualmente os aluno em eventuais dúvidas com o
Questionário que segue abaixo:
1-Para que os filósofos investigam o processo do conhecimento?
2-Analise a relação entre conhecimento e representação, de acordo com a tese
representacionista.
3-Quais são os polos tradicionalmente identificados no processo do conhecimento?
Explique cada um deles e sua relação.
4-Confronte o idealismo com o realismo.
4ª aula (EAD): Após realizarem a leitura e assistirem ao vídeo sobre a origem e
possibilidades do conhecimento, os alunos deverão responder a um questionário
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virtual com as seguintes perguntas (escolher apenas duas para desenvolver a
resposta):
5-Ao nascermos, nossa mente é como um papel em branco. Explique essa
afirmação, quem a formulou e a que corrente pertence.
6-Somente devemos deixar-nos persuadir pela evidência de nossa razão. Comente
essa frase.
7-De que maneira Kant resolve o impasse criado por racionalistas e empiristas?
8-Explique o conceito de verdade.
5ª aula (presencial): Sanar eventuais dúvidas sobre as atividades da aula anterior.
Dividir os alunos em grupos para construírem um “mapa conceitual” sobre a origem
e possibilidades do conhecimento. Orientar os alunos que o centro ou topo do mapa
deve ser a palavra conhecimento, como demonstrado na imagem abaixo:

Importante: É preciso salientar que a palavra conhecimento será o ponto de partida
a imagem acima é apenas um exemplo, o professor deve deverá deixar os alunos
decidirem o formato a ser desenvolvido. Lembrar os alunos que a tarefa de casa
para a próxima aula será preparar a apresentação pelo grupo do mapa produzido
em aula.
6ª aula (presencial): Essa aula acontecerá o fechamento do conteúdo, os alunos
devem apresentar os mapas (bem objetivo, no máximo 5 minutos cada grupo). Para
finalizar o professor deve abrir espaço para os alunos manifestarem sobre o
conteúdo e sobre a metodologia utilizada.
Justificativa
Os últimos anos foram marcados por mudanças culturais, sociais e
econômicas na sociedade. A chamada revolução digital possibilitou o acesso a uma
quantidade enorme de informação influenciando o conhecimento produzido e
absorvido por toda a humanidade. A necessidade de mudanças para uma melhor
adaptação dessa realidade é urgente. Os mais diversos setores que compõem a
sociedade precisam mudar suas metodologias para atenderem a demanda dessa
nova realidade de informação digital. A educação, como um setor referência, precisa
inovar sua didática tradicional e incorporar as tecnologias no processo educativo. O
espaço de aprendizagem, para ser atrativo, não pode mais ficar limitado ao
ambiente da sala de aula tradicional, o aluno precisa novamente identificar-se com a
aprendizagem e as metodologias ativas aliadas as tecnologias podem ajudar nesse
processo de resgate e pertencimento do ensino pelos jovens.
Avaliação
O processo avaliativo será contínuo através da observação direta dos alunos.
Pontual através das correções dos questionários, do mapa conceitual e leitura do
Fórum. Os conceitos serão MB, B, R e I para cada atividade.

