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Resumo:  

 

Este artigo tem como objetivo refletir e fazer uma análise crítica sobre a 
importância da pedagogia ativa e a promoção da autonomia de estudantes, 
sendo possível identificar as metodologias ativas utilizadas para facilitar o 

ensino aprendizagem com qualidade. Existem diversos pontos para realizar 
análise referente ao ensino atual, sendo assim serão apresentados alguns 

pensamentos de autores e realizado comparações sobre os diversos pontos 
de vista. Verificando a grande potencialidade de que utilizando a pedagogia 
ativa é possível levar o aluno a aprendizagem para autonomia.  
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Abstract: 

 

This article aims to reflect and make a critical analysis of the importance of 
active pedagogy and promotion of autonomy of students, it is possible to 
identify the active methods used to facilitate the teaching and learning 

quality . There are several points to make analysis for the current school , so 
will be presented some thoughts of authors and made comparisons on the 

various points of view . Checking the great potential that using the active 
pedagogy can take the student learning for autonomy. 
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1. Introdução 

 

A ideia de realizar o presente artigo surgiu com base nas aulas 

realizadas na disciplina Metodologia e Didática no Ensino Superior, do 

Curso de Pós graduação em Educação Inclusiva, promovido pela Faculdade 

Bertioga, solicitada pelo Prof. Me. Oscar Tadeu de Assunção. Tem como 

finalidade discutir a importância da didática e do papel docente no ensino 

aprendizagem, apresentando a pedagogia ativa e a promoção da autonomia 

dos estudantes. 

É possível observar nos dias de hoje que a pedagogia ativa liberta os 

alunos, faz com que os mesmo desenvolvam a capacidade de refletir, criar, 

decidir, opinar, escolher, interpretar e agir de forma que facilita o processo 

de ensino aprendizagem. Com o avanço da tecnologia de informação essa 

metodologia ativa facilita a busca por novos conhecimentos, e estimula a 

aprendizagem por meio de jogos também.  

O conjunto de práticas pedagógicas conhecida como aprendizagem 

ativa facilita no processo de ensino, pois ela aplica diferentes técnicas de 

ensino. O aluno deve estar sendo preparado para pensar, refletir e opinar 

sobre o que foi ensinado, não apenas recebendo as informações do conteúdo, 

mas sim entendendo o porquê de cada informação recebida, como e onde 

aplicar aquilo que foi aprendido.  

Como diz ZATTI (2007) “A educação que busca promover a autonomia 

do sujeito deve ser dialógica, para que o próprio sujeito refaça o mundo e se 

faça pela ação e reflexão”.  

Mas para que a Aprendizagem ativa funcione é importante que o professor 

tenha uma mudança filosófica na postura. É importante propor desafios 

para que os alunos atinjam os objetivos esperados nesse tipo de 

aprendizagem.  

“Os professores como intelectuais transformadores, ultrapassam a 

promoção de atividades de ensino orientadas a realização individual de seus 

alunos, para engajá-los em raciocínio critico que lhes possibilitem 

interpretar e transformar o mundo em que vivem”. MARTINEZ (2012). 

 

Antigamente as fontes de informações eram escassas e difíceis de 

encontrar levando um tempo maior para pesquisar um tema simples, só era 

possível encontrar conteúdos nas bibliotecas. Nos dias atuais as informações 

são obtidas de forma mais ágil e prática, com o uso da tecnologia é possível 

em poucos segundos o aluno encontrar uma informação, na internet ele 

digita a palavra chave e rapidamente são encontrados diversas fontes com 

um mesmo assunto. Portanto ele já tem a informação de forma fácil, porém 

deve ser estimulado a pensar e refletir sobre aquele conteúdo, verificando a 

importância para sua vida. 
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2. Objetivos 

 

O objetivo desse artigo é apresentar a importância da pedagogia ativa e 

a promoção da autonomia de estudantes, para que seja possível refletir 

sobre o assunto e verificar as mudanças no processo de ensino 

aprendizagem com a aprendizagem ativa e autonomia dos alunos. 

 

3. Metodologia  

 

A bibliografia foi triada, separada e arquivada por ordem de ano de 

publicação, iniciando a fase de leitura e fichamento dos materiais mais 

relevantes, o que forneceu base para a realização deste trabalho, seguindo as 

normas pré-estabelecidas pelo professor baseadas nas normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Esse trabalho se desenvolveu por meio de revisão bibliográfica, comparação 
entre artigos e livros sobre a Pedagogia Ativa e a promoção de autonomia de 
estudantes, seu conteúdo e resultados, analisando o contexto atual por meio 

de bibliografias, incluindo o acesso a informação para se obter um trabalho 
de visão do todo.  

 

4. A pedagogia ativa e a promoção da autonomia de estudantes 

 

4.1. PEDAGOGIA ATIVA 

 

Para discutir sobre a pedagogia ativa e a promoção da autonomia de 

estudantes inicialmente é importante definir o conceito de pedagogia. 

TACLA (2002) diz que podemos entender Metodologias Ativas como “formas 

de desenvolver o processo do aprender que os professores utilizam na busca 

de conduzir a formação crítica de futuros profissionais nas mais diversas 

áreas”. A utilização dessas metodologias pode favorecer a autonomia do 

educando, despertando a curiosidade, estimulando tomadas de decisões 

individuais e coletivas, advindos das atividades essenciais da prática social e 

em contextos do estudante. 

 

De acordo com GIROUX citado por FREITAS (2004) “[...] utilizar 

formas da pedagogia que tratem os estudantes como agentes críticos 

tornar o conhecimento problemático, utilizar o diálogo critico e 

afirmativo e argumentar em prol de um mundo qualitativamente 

melhor para todas as pessoas [...] dar aos estudantes voz ativa em 

suas experiências de aprendizagem [...] desenvolver uma linguagem 

critica que esteja atenta aos problemas experimentados em nível da 

experiência cotidiana”.  
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A Pedagogia estuda os ideais de educação, segundo uma determinada 

concepção de vida, e dos processos e técnicas mais eficientes para realizá-

los, visando aperfeiçoar e estimular a capacidade das pessoas, seguindo 

objetivos definidos. 

 

Para BASTOS (2006) o conceito de metodologias ativas se define como 

um “processo interativo de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e 

decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções 

para um problema.” Ainda segundo o autor docente deve atuar como um 

facilitador, para que o estudante faça pesquisa, reflita e decida por ele 

mesmo o que fazer para alcançar os objetivos. Nesse caminho, o professor 

atua como facilitador ou orientador para que o estudante faça pesquisas, 

reflita e decida por ele mesmo, o que fazer para atingir os objetivos 

estabelecidos. 

 

A educação tecnicista, verbalista, que prima pela memorização 

mecânica inibe a curiosidade, a criatividade e a criticidade, 

obstaculizando a promoção da autonomia, por isso a educação 

precisa ser ativa, instigadora da imaginação, instigadora do ato de 

perguntar e investigar, mas sem anular a memória que deve existir a 

serviço das demais faculdades. (ZATTI, 2007) 

 

SAVIANI (2008) diz que “a pedagogia reporta-se a uma teoria que se 

estrutura a partir e em função da prática”. A pedagogia se refere à forma de 

como é compartilhada as habilidades que os professores utilizam para 

passar os conhecimentos da sua área de atuação.  

 

Nos dias atuais, há uma grande necessidade de que os docentes do 

ensino superior desenvolvam competências profissionais para preparar os 

estudantes numa formação crítico social. É preciso, portanto, substituir as 

formas tradicionais de ensino por metodologias ativas de aprendizagem, que 

podem ser utilizadas como recurso didático na prática docente cotidiana. 

 

Para BERBEL (2011) “Para que as Metodologias Ativas possam causar 

efeito na direção da intencionalidade pela qual são definidas ou eleitas, será 

necessário que os participantes do processo as assimilem no sentido de 

compreendê-las”. Uma nova dinâmica impulsionaria as relações escolares. O 

aluno assumia soberanamente o centro dos processos de aquisição do 

conhecimento escolar: aprendizagem em lugar de ensino. 

 

É de extrema importância o docente despertar o interesse no aluno de 

ser critico e buscar entender o que aquele conteúdo traz de importante e 

qual será a utilizada daquela informação no dia a dia dele. PERRENOUD 

(2014) diz que “É tarefa do professor, numa pedagogia ativa, privilegiar o 
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aspecto operativo da cognição, apelando para a compreensão, interpretação 

e criação do aluno, em lugar do hábito, da repetição e da reprodução, mais 

condizentes com a cognição figurativa”.  

 

Segundo MANTOAN (2015) “Ensinar sem diferenciar para alguns 

depende, entre outras condições de abandonar um ensino transmissivo e 

adotar uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, integradora que se 

contraponha a toda e qualquer visão unidirecional, de transferência unitária, 

individualizada e hierárquica do saber”. 

 

4.2. PROMOÇÃO DE AUTONOMIA ESCOLAR 

 

Para a concepção moral autônoma JEAN PIAGET sugere que a 

educação dos alunos privilegia situações de cooperação, de grupo, nas quais 

a descontração, o diálogo e o acordo se fazem necessários.  

 

“A moral da consciência autônoma não tende a submeter as 

personalidades a regras comuns em seu próprio conteúdo: não limita-se a 

obrigar os indivíduos a “se situarem” uns com relação aos outros sem que as 

leis de perspectivas resultantes desta reciprocidade suprimam os pontos de 

vista particulares”. PIAGET (1932-1994) Ele dizia que está resguardada a 

possibilidade de diferenciação de cada um em seu consenso. 

 

Para JEAN PIAGET, a criança participa ativamente do seu 

desenvolvimento moral pelo fato de a construção das regras e valores ser 

dependente das trocas sociais que estabelece no meio onde interage. PIAGET 

não vê a criança como egoísta e movida por impulsos destrutivos, diz que 

esses julgamentos são projetados na criança pela percepção adulta. 

 

A autonomia dá-se pela descoberta, pelo adolescente, do seu próprio 

ponto de vista, é uma conquista resultante das interações sociais realizadas 

no seu cotidiano. Aproximamo-nos contexto social da escola. JEAN PIAGET, 

nas oportunidades em que se refere a pedagogia sugere que se deve atribuir 

crédito ao modelo da escola nova por ter introduzido métodos que estimulam 

a organização de experiências sociais no interior da escola, utilizando 

estratégias que priorizam a liberdade e o interesse da criança e do 

adolescente especialmente pelo trabalho em grupo. 

 

Faz parte das funções da escola contribuir para que tal 

desenvolvimento ocorra. A legislação nacional da educação sinaliza para isso 

de diferentes modos, de acordo com os diferentes níveis de escolaridade. 
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O vínculo de dependência do aluno com relação ao professor é inerente 

à relação pedagógica autoritária. Segundo a descrição de BOHOSLAVSKY 

(1981), ele se funda nos seguintes pressupostos: "saber mais"; proteger o 

aluno para que não cometa erros; julgar o aluno e determinar a legitimidade 

dos seus interesses; definir a comunicação com o aluno, na qual são 

estabelecidos o contexto e a identidade dos participantes. Assim, "o professor 

é quem regula o tempo, o espaço e os papéis desta relação (...) quem institui 

um código e um repertório possível”. 

 

O autor Guimarães (2003) se utiliza dessa conceituação para explicar 

que “o adjetivo autônomo refere-se a agir sem controle externo e o termo 

autodeterminação lhe é associado de modo bastante apropriado”. Explica, 

ainda, que “para a teoria da autodeterminação, o conceito de autonomia é 

vinculado ao desejo ou à vontade de o organismo organizar a experiência e o 

próprio comportamento e para integrá-los ao sentido do self”. 

 

De acordo com GUIMARÃES (2003) Os hábitos são aprendidos para 

serem utilizados na ação e os conhecimentos são aprendidos para guiar a 

ação. “Quando ambos, hábitos e conhecimentos, combinados com a 

motivação, são satisfatórios, o sujeito percebe que foi ele quem causou a 

mudança desejada”. 

 

Quando o aluno consegue se desenvolver é o resultado da autonomia, 

el“Em PIAGET, a autonomia não é pressuposto da razão prática que tem 

como principio o imperativo categórico, mas a autonomia é o resultado de 

um processo de desenvolvimento”. (ZATTI, 2007) 

 

Uma educação que vise formar para a autonomia deve envolver a 

experiência concreta aliada aos projetos da razão. “Tanto em FREIRE quanto 

em Kant, o conhecimento técnico deve ser ensinado com vistas a promoção 

do ser humano, com vistas a promoção da autonomia”. (ZATTI, 2007) 

 

O Educando deve reconhecer o que é bom e ter vontade de ir em busca 

daquele conhecimento, identificando o que é importante e necessário para 

seu desenvolvimento. 

“Para KANT a autonomia se da na medida em que a razão determina 

infalivelmente, a vontade. A vontade é uma faculdade de escolher aquilo que 

a razão, independentemente da inclinação, reconhece como necessário como 

bom”. (ZATTI, 2007) 

 

Quando um estudante tem autonomia, ele consequentemente terá 

facilidade para ir em busca de seu próprio desenvolvimento, dessa forma 
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estará apto a se envolver com questões diversas em nosso cotidiano, sendo 

elas. 

 

De acordo com ZATTI (2007) “A educação promotora da autonomia é a 

que promove a formação da totalidade do humano o que além da capacitação 

técnico científica, envolve formação política, ética e estética”. 

 

REEVE (2009) diz que O professor contribui para promover a 

autonomia do aluno em sala de aula, quando: a) nutre os recursos 

motivacionais internos (interesses pessoais); b) oferece explicações racionais 

para o estudo de determinado conteúdo ou para a realização de determinada 

atividade; c) usa de linguagem informacional, não controladora; d) é paciente 

com o ritmo de aprendizagem dos alunos; e) reconhece e aceita as 

expressões de sentimentos negativos dos alunos. 

 

Concorrem para a promoção da autonomia as atividades de 

aprendizagem que possibilitam, por exemplo, conforme BZUNECK E 

GUIMARÃES (2010), que, em relação a um dado comportamento, haja 

envolvimento pessoal, baixa pressão e alta flexibilidade em sua execução, e 

percepção de liberdade psicológica e de escolha. Por outro lado, o controle 

caracteriza-se por uma regulação externa, ou seja, a pessoa age em função 

de eventos externos como pressões e obrigações, prazos fatais, recompensas, 

punições e ameaças. No ambiente escolar, a competição e as notas são 

percebidas como poderosas fontes de controle, conforme estudos 

mencionados pelos autores. 

 

Para PERRENOUD (2014) A sociabilidade evolui do individualismo e 

egocentrismo à cooperação e descentração; e da anomia à autonomia. “Ação 

é bastante confundida com manipulação motora, por exemplo. É difícil, para 

muitos, situar a ação no espaço interno ao sujeito, no plano do não 

manifesto e inobservável”.  

 

“A participação ativa dos alunos requer que se enfatize a sua 

autonomia na hora de tomar decisões sobre o que e como aprender. 

É evidente que na escola convencional a margem de opções para os 

aprendizes é mínima, tanto no campo acadêmico como na definição 

do seu espaço de convivência. Não é possível haver nenhum 

desenvolvimento da autonomia desses indivíduos, não se pode exigir 

nenhuma responsabilidade autentica, nem a simples obediência, 

pois não há liberdade de escolha de um currículo mais flexível, 

aberto e personalizado”. GOMEZ (2015) 

 

4.3. DIDÁTICA 
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O termo didática deriva do grego didaktiké, que tem o significado de 

arte do ensinar. Seu uso difundiu-se com o aparecimento da obra de Jan 

Amos Comenius (l592 – l6700, Didactica Agna, ou Tratado da arte universal 

de ensinar tudo a todos, publicada em l657. Nos dias atuais, deparamo-nos 

com muitas definições diferentes de didática, mas quase todas apresentam-

se como ciência, técnica ou arte de ensinar. (NOGUEIRA E OLIVEIRA, 2011) 

Didática é a arte de transmitir conhecimentos, são utilizadas técnicas para 

ensinar.  

 

De acordo com LIBÂNEO (1990) citado por Portal da Educação define a 

didática como “teoria de ensino” e, segundo ele, “a ela cabe converter 

objetivos sócio-políticos e pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar 

conteúdos e métodos em função desses objetivos, estabelecer os vínculos 

entre ensino e aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das 

capacidades mentais dos alunos. [...] trata da teoria geral do ensino”. 

 

Atualmente, a didática é uma área da Pedagogia, uma das matérias 

fundamentais na formação dos professores, denominada por Libâneo (1990, 

p. 25) como “teoria do ensino” por investigar os fundamentos, as condições e 

as formas de realização do ensino. Segundo Libâneo (1990): 

 

4.4. ENSINO APRENDIZAGEM 

 

MITRI et al. (2008) explicam que as metodologias ativas utilizam a 

problematização como estratégia de ensino/aprendizagem, com o objetivo de 

alcançar e motivar o discente, pois diante do problema, ele se detém, 

examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas 

descobertas. Segundo os autores, a problematização pode levar o aluno ao 

contato com as informações e à produção do conhecimento, principalmente, 

com a finalidade de solucionar os impasses e promover o seu próprio 

desenvolvimento. 

 

Ensino-aprendizagem é um processo que sempre esteve presente, seja 

de forma direta ou indireta nos relacionamentos entre os humanos. Em se 

tratando deste processo no âmbito universitário, o bom desenvolvimento 

desta relação dependerá de um bom conhecimento e uso de recursos 

didáticos por parte do educador. 

 

Muitos professores, ao se colocarem à frente de uma classe, tendem a 

se ver como especialistas na disciplina que lecionam a um grupo de alunos 

interessados em assistir a sua as aulas. Dessa forma, as ações que 

desenvolvem em sala de aula podem ser expressas pelo verbo ensinar ou por 

correlatos, como: instruir, orientar, apontar, guiar, dirigir, treinar, formar, 
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amoldar, preparar, doutrinar e instrumentar. A atividade desses professores, 

que, na maioria das vezes, reproduz os processos pelos quais passaram ao 

longo de sua formação, centraliza-se em sua própria pessoa, em suas 

qualidades e habilidades. Assim, acabam por demonstrar que fazem uma 

inequívoca opção pelo ensino. Esses professores percebem-se como 

especialista em determinada área do conhecimento e cuidam para que seu 

conteúdo seja conhecido pelos alunos. (NOGUEIRA E OLIVEIRA, 2011) 

 

MANTOAN (2015) diz que “O sucesso da aprendizagem está em 

explorar talentos, atualizar possibilidades, desenvolver predisposições 

naturais de cada aluno. As dificuldades e limitações são reconhecidas, mas 

não conduzem nem restringem o processo de ensino, como comumente 

acontece”.  

 

A aprendizagem centrada nos processos grupais coloca em evidência a 

possibilidade de uma nova elaboração de conhecimento, de integração e de 

questionamentos acerca de si e dos outros. A aprendizagem é um processo 

contínuo em que comunicação e interação são indissociáveis, na medida em 

que aprendemos a partir da relação com os outros. 

 

De acordo com MANTOAN (2015) “Para ensinar a turma toda, parte-se 

do fato de que os alunos sempre sabem alguma coisa, de que todo educando 

pode aprender, mas no tempo e do jeito que lhe é próprio e de acordo com 

seus interesses e capacidades. Também é fundamental que o professor nutra 

elevada expectativa em relação a capacidade de progredir dos alunos e não 

desista nunca de buscar meios para ajuda-los a vencer os obstáculos 

escolares”.  

 

4.5. PENSAMENTO REFLEXIV0 

 

Para Dewey, o pensamento reflexivo tem uma função instrumental, 

origina-se no confronto com situações problemáticas, e sua finalidade é 

prover o professor de meios mais adequados de comportamento para 

enfrentar essas situações. (Romanowsky e Dorigon 2008) 

 

John Dewey defendeu a importância do pensamento reflexivo e apontou 

estratégias para praticá-lo, reconhecendo que refletimos sobre um conjunto 

de coisas quando pensamos sobre elas, mas o pensamento analítico só 

acontece quando há um problema a resolver (Romanowsky e Dorigon 2008). 

 

Tacla (2002) concluiu que todos os alunos apresentaram avanços em 

todas as habilidades de pensamento crítico estimuladas. Mesmo havendo 

variações de aluno para aluno em cada habilidade e em cada etapa da 
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metodologia da problematização, pôde afirmar que “todos avançaram no 

sentido da elaboração crítica do conteúdo da unidade, manifestando formas 

de pensamento mais complexas que as geralmente aprendidas” 

 

Trata-se de apresentar o conteúdo de modo tal que as ideias e noções 

possam ser relacionadas e, no caso das disciplinas especializadas, que 

possam ser compreendidas em suas conexões mútuas. Trata-se, também, de 

utilizar recursos didáticos que variem tanto em diversidade quanto em 

multiplicidade, provendo a situação de aprendizagem dos "alimentos" 

necessários ao funcionamento dos esquemas de assimilação. PERRENOUD 

(2014) 

 

Segundo PIAGET citado por "Os conhecimentos derivam da ação" e o 

desenvolvimento espontâneo da inteligência caracteriza-se "pela constituição 

progressiva de sistemas de transformação", logo, pela operatividade. 

PERRENOUD (2014) 

 

PERRENOUD (2014) diz que PIAGET afirma que “o conhecimento 

consiste essencialmente de processos operativos que chegam a transformar o 

real, quer em ações quer em pensamentos, para perceber o mecanismo 

dessas transformações e assimilar assim os acontecimentos e os objetos a 

sistemas de operações”. 

 

5. Conclusão 

 

Pode-se concluir que a pedagogia ativa ajuda no autodesenvolvimento do 

estudante e faz com que o mesmo conquiste a promoção de autonomia, 

aprendendo a questionar e tomar decisões através de sua própria opinião e 

conhecimento obtido. Esse tipo de aprendizagem ajuda o discente a 

compreender que é possível ir à busca de novos conhecimentos de forma 

mais eficiente e prazerosa. Com o passar dos alunos essa autonomia vem 

aumentando e fazendo com que alunos se tornem grandes profissionais e 

conquistem o sucesso. 
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