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RESUMO

As mudanças que vêm acontecendo nas últimas décadas nas sociedades ocidentais exigem uma transformação no modelo educacional existente 
para a Formação Superior no Brasil. O Ministério da Educação - MEC entende que primeira delas ocorre no mundo do trabalho, onde a 
expectativa de vida mais longa e a dinâmica da economia têm possibilitado que as pessoas tenham mais de uma carreira, que estão mais longas e 
menos previsíveis. Essa nova configuração tem dissolvido as fronteiras entre as áreas de trabalho, exigindo profissionais saberes e competências 
diversas. A segunda mudança aponta para a exigência de atitudes éticas, prudentes e criativas em relação ao planeta. O risco da ausência de 
futuro torna explicita a necessidade de se criar soluções para resolver problemas que parecem insolúveis. Logo, bem mais que memorizar 
conteúdos, os estudantes precisam aprender a pesquisar e assumir novas atitudes e comportamentos. A terceira é marcada pelo impacto social 
das novas tecnologias de informação e comunicação - TICs, que modificou os modos de produção de conhecimento, facilitou o autoaprendizado, 
a formação de comunidades de aprendizagem e as redes de produção de conhecimento a baixos custos. Isso coloca o estudante como um 
protagonista de sua própria formação (BRASIL, 2015). Esses processos exigem uma transformação no modelo da formação superior no Brasil. A 
escola tradicional parece não estar adequada a esse cenário, como já denunciava o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, 
inspirado pela obra de Dewey e Ferrer. As Metodologias Ativas, que estão fundamentadas no principio da autonomia do estudante, já explícita na 
obra de Paulo Freire, parecem estar adequadas a esse novo contexto. Para Moran (2015) “as metodologias ativas são pontos de partida para 
avançar para processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas”. Elas 
consideram o protagonismo do estudante, ou seja, o estudante como autor, aquele que produz o conhecimento com a utilização das novas 
tecnologias da informação e comunicação – TIC. O conflito é visto como uma oportunidade para a aprendizagem. O objetivo deste estudo foi 
examinar a aceitação e a utilização das Metodologias Ativas por professores da formação superior em universidades privadas na cidade do Rio de 
Janeiro. Uma hipótese inicial era que os professores não sabiam como lidar com as Metodologias Ativas em suas salas de aula. A pesquisa 
qualitativa teve como métodos de coleta de dados, entrevistas semiestruturadas e observação em campo. Para análise argumentativa, foi 
utilizado o Modelo da Estratégia Argumentativa – MEA, que é uma técnica de análise proposta por Castro e Frant (2011) e baseia-se na Teoria da 
Argumentação introduzida por Perelman (2007) e Perelman e Olbrechts-Tyteca (1992). Participaram desse estudo, 10 professores universitários, 
sendo quatro homens e seis mulheres, com formações variadas e que atuam nas áreas de Design de Interiores, Educação, Desgin de Moda, 
Administração, Engenharia de Produção e Arquitetura e Urbanismo. Os resultados indicam que os 10 sujeitos aceitaram positivamente as 
Metodologias Ativas, mas apenas dois sujeitos sentem-se confortáveis em usá-la e apenas um sujeito teve contato com a teoria e formação 
específica para aplicá-las. Foi possível concluir que apesar do interesse dos sujeitos participantes pela proposta das Metodologias Ativas, ainda 
falta formação e preparação dos professores universitários para o uso de tais metodologias.
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