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o desenvolvimento da autonomia dos alunos: um

relato de experiência

Roberta Teixeira1, Adriana Pimenta2, Raquel
Scarpelli2

1 Discente - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
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Existem perspectivas educacionais que se diferenciam da tradicional por se
basearem em concepções de ensino e aprendizagem nas quais os alunos possuem
um papel central na formação de saber. As metodologias ativas representam
grande contraponto à noção de passividade dos alunos e buscam incentivar a
solução de problemas valorizando a participação ativa dos estudantes e con-
ferindo sentido prático ao processo de aprendizagem. A sala de aula invertida e
o método de resolução de problemas foram as metodologias escolhidas para esta-
belecer os de- safios aplicados numa turma de alunos do 6o e 7o anos, premiados
da OBMEP, no estudo de problemas matemáticos.

There are educational perspectives that differ from the traditional ones as they
are based on teaching and learning conceptions in which students play a central
role in the knowledge construction. The active methodologies represent a great
counterpoint to the notion of students passivity and seek to encourage problem
solving by valuing the active participation of the students and giving practical
meaning to the learning process. The flipped classroom and the problem solving
method were the methodologies chosen to establish the challenges applied in
a class of 6th and 7th year students, awarded by OBMEP, in the study of
mathematical problems.

1 Introdução

Tende-se a considerar, quando se pensa em ensino escolar tradicional, o profes-
sor como o detentor do saber e replicador de conhecimento aos alunos, sendo
estes passivos no processo de aprendizagem. No conjunto das metodologias ati-
vas, destacamos a duas delas: a sala de aula invertida e o método de resolução
de problemas que são utilizadas como norteadoras no Programa de Iniciação
Cient́ıfica Junior (PIC) promovido pelo Instituto de Matemática Pura e Apli-
cada (IMPA), voltado para estudantes premiados na Olimṕıada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Este pôster aborda a experiência
das autoras com estudantes do 60 e 70 anos do Ensino Fundamental, partici-
pantes do programa.



2 Desenvolvimento do programa

Um dos desafios da educação é o de formar sujeitos criativos, cŕıticos e colabora-
tivos, capazes de trabalhar em grupo e de solucionar problemas. Nesse sentido,
para obter sucesso trilhando esse caminho, o aprendizado ativo é fundamen-
tal. Sendo assim, exploramos no programa a sala de aula invertida, que propõe
uma atualização na função da sala de aula no processo de aprendizagem, sendo
um lugar de atividades práticas e elucidação de eventuais dúvidas. A parte
teórica dos conteúdos não é apresentada em sala de aula, mas, para ser estu-
dada fora dela, através de pesquisas nos meios dispońıveis pela internet, mas
sempre sob orientação da professora que envia o material didático referente à
aula via plataforma do PIC online, como, por exemplo, v́ıdeos, textos e listas de
exerćıcios. Os alunos possuem um prazo de 2 semanas para analisar e estudar
o material até que a aula presencial, enfim, ocorra. Em sala de aula, toda a
equipe, estudantes e professor, resolvem exerćıcios que incentivam ainda mais o
processo de formação de saber e de construção do caráter cient́ıfico. Bishop e
Verleger (2013) assumem a dificuldade de definir o conceito dessa metodologia,
mas o tentam:

A sala de aula invertida é uma modalidade de e-learning na qual o conteúdo
e as instruções são estudados on-line antes de o aluno frequentar a sala de aula,
que agora passa a ser o local para trabalhar os conteúdos já estudados, realizando
atividades práticas como resolução de problemas e projetos, discussão em grupo,
laboratórios.

Já a metodologia de resolução de problemas compartilha alguns dos pressu-
postos da sala de aula de aula invertida, como a valorização de uma postura mais
prática na aprendizagem e da resolução de questões como ferramenta para o en-
sino da matemática. Pozo e Echeverŕıa (1998, p. 09) afirmam, a esse respeito,
que

A solução de problemas baseia-se na apresentação de situações abertas e
sugestivas que exijam dos alunos uma atitude ativa ou um esforço para buscar
suas próprias respostas, seu próprio conhecimento. O ensino baseado na solução
de problemas pressupõe promover nos alunos o domı́nio de procedimentos, assim
como a utilização dos conhecimentos dispońıveis, para dar resposta a situações
variáveis e diferentes.

Há um consenso, no que diz respeito às metodologias ativas, de que a sala de
aula não é lugar de aula expositiva. No PIC, a sala de aula é o local onde todos
se empenham a realizar os exerćıcios, desafios e praticar o que foi aprendido em
outros ambientes. Frente a tantas mudanças e atualizações, as competências e
objetivos da educação são amplamente redimensionados, precisando estar em
constante discussão. Uma consolidação dessas discussões no Brasil é a Base
Nacional Curricular Comum (BNCC), um documento que estipula o que deve
ser contemplado nas instituições de ensino do Brasil. Nele, podemos encon-
trar as competências gerais da Educação Básica, dentre as quais destacamos,
especialmente, a seguinte:

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise cŕıtica, a imaginação e a cria-
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tividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver
problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos
das diferentes áreas - Brasil, 2018.

Além disso, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), vemos a im-
portância da Matemática na formação de cidadãos:

A Matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao desen-
volver metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a comprovação
e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho cole-
tivo e a autonomia advinda da confiança na própria capacidade para enfrentar
desafios (Brasil, 1997).

3 Considerações finais

É notória a proximidade entre as diretrizes nacionais e as metodologias de ensino
de matemática utilizadas no PIC, com respeito à valorização da autonomia dos
alunos. Todas as ações de planejamento e implementação passam por diversas
etapas de avaliação almejando sempre a melhora no desempenho acadêmico e
profissional dos estudantes. o PIC é um programa que tem como objetivos, além
do despertar para o conhecimento cient́ıfico e o gosto pela matemática, “desen-
volver nos alunos habilidades como: sistematização, generalização, analogia e
capacidade de aprender por conta própria ou em colaboração com os demais
colegas” (IMPA, 2019). Uma forma de dimensionar o êxito do programa no
ano de 2018, na turma acompanhada pelas autoras, é a análise dos resultados
da turma na OBMEP, antes e depois da participação desta no PIC, ou seja, a
comparação entre as edições de 2017 e 2018 da OBMEP.
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