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RESUMO 

A presente pesquisa objetiva apresentar como a temática de educação e juventude pode ser inserida nas 
aulas utilizando diferentes recursos didáticos para suscitar um debate em relação a escola pública que alunos 
de Ensino Médio desejam no/do/para o Século XXI por meio de um relato de experiência que ocorreu no ano 
de 2018. As atividades foram desenvolvidas com base na metodologia ativa da sala de aula invertida e com 
a utilização de diferentes recursos didáticos com alunos do 1º Ano do Ensino Médio de um colégio particular 
da cidade de Maringá/Pr que resultaram na elaboração de uma carta/e-mail para o presidente da república 
demonstrando a conscientização e a preocupação dos alunos com a educação ofertada nas escolas públicas. 
A sala de aula invertida proporcionou dinamicidade ao processo de ensino e de aprendizagem dos alunos 
que participaram ativamente de todas as atividades. 
 
Palavras-chave: Sala de aula invertida; Metodologias ativas; Escolas públicas brasileiras; Alunos do ensino 
médio. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

No início do Século XXI houveram inúmeras greves e ocupações escolares em todo 
país.  No governo do Presidente Michel Temer destacou-se a Reforma do Ensino Médio, 
determinada como Medida Provisória nº 746/2016 e sancionada como a Lei nº 13.415/2017. 
A reforma foi muito questionada por educadores, pesquisadores da área e chegou a ser 
debatida nas escolas. 

Outro assunto debatido foi o projeto de lei Escola Sem Partido (PL 7180/2014), que 
após intensos debates e manifestações da sociedade civil, acabou sendo arquivado em 11 
de dezembro de 2018. 

Sendo parte do conteúdo curricular da disciplina de Sociologia do 1º Ano do Ensino 
Médio, em 2018, os alunos de um colégio privado, localizado em Maringá/Pr, foram 
incentivados a pensar a escola pública por meio de inúmeros recursos e ferramentas 
didáticas. Muitas vezes confortáveis no lugar social que ocupavam, eles foram provocados 
a deixarem seu lugar de fala e participarem de um espaço de escuta para compreender a 
realidade fora dos muros escolares que habitavam (RIBEIRO, 2017). 

Para essa ação foram utilizados, ao longo de 10 encontros semanais presenciais de 
45 minutos, a apostila do Sistema FTD cujo conteúdo foi complementado tanto pela 
plataforma virtual disponível aos alunos pelo próprio sistema, como pelo uso da tecnologia, 
por meio das redes sociais e WhatsApp para o compartilhamento de documentários, 
músicas, textos, charges e para continuidade dos debates. 

Como parte final desse processo de ensino e aprendizagem os alunos receberam a 
visita de uma professora do ensino superior, pesquisadora da área da educação, tecnologia 
e metodologias ativas. Ela ao utilizar o espaço da sala invertida existente no colégio propôs 
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aos alunos que pudessem pensar em coletivo um caminho ou uma forma de intervenção 
que demonstrasse a preocupação com a educação no Brasil. Dessa forma, suscitando nos 
alunos a reflexão de como seria a escola pública desejada para eles no/do/para o Século 
XXI.  

Nesse sentido objetivamos refletir como a inserção de diferentes recursos didáticos 
e o uso da sala de aula invertida pode auxiliar na discussão acerca da temática educação 
e juventude com o propósito de conseguir ouvir o que dizem os estudantes do Ensino 
Médio, sobre os desafios que é pensar a situação da escola pública brasileira no/do/para o 
Século XXI. Afinal, o que eles disseram? 

 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A atividade realizada com os alunos possui um referencial teórico que orienta o 
planejamento e as ações pedagógicas para que o trabalho desenvolvido tenha coerência 
do começo ao fim. Faz se necessário compreender que o ensino aprendizado deve ser 
realizado em conjunto entendendo a importância do uso dos mais diferentes saberes 
existentes dentro e fora da sala de aula. 

Assim, entende-se que a educação não é centralizada no professor, portanto, no 
contexto escolar esse profissional deve conduzir a construção do conhecimento junto com 
os alunos, orientando de forma reflexiva a relação entre os conhecimentos prévios dos 
educandos com o conhecimento científico (GASPARIN, 2012) e as realidades sociais.  

No ambiente escolar as formas de ensinar têm sofrido transformações, uma delas 
está associada ao uso das tecnologias e da internet que permitem acesso a diferentes 
informações. No entanto, essas alterações são consequência de mudanças sociais e 
políticas que na acepção de Souza (2007) ao serem atreladas a compreensão sobre a 
forma como o ser humano aprende resultam na elaboração de diferentes recursos 
didáticos. 

De acordo com a autora, os recursos didáticos constituem-se todo material utilizado 
pelo professor para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Salienta-se que o uso de 
tais recursos amplia os conhecimentos dos alunos quando orientado de forma crítica e 
reflexiva pelos professores.  

O uso dos recursos didáticos atrelados a metodologias específicas configuram 
formas mais interessantes de aprender e ensinar. É notório, que o público das salas de 
aulas se modificou com a inserção da tecnologia e também novas metodologias nos meios 
escolares. 

 No campo das metodologias ativas temos o ensino híbrido caracterizado por parte 
das atividades serem realizadas a distância e outra parte em sala de aula (VALENTE, 
2014). Dentre seus modelos e subgrupos existe a sala de aula invertida (ou Flipped 
classroom) que constituí a experiência aqui relatada e que é compreendida como uma 
metodologia em que:  

 
[...] os alunos estudam antes da aula, desta forma, a sala de aula se torna 
um espaço de aprendizagem ativa, de discussão e realização de atividades 
práticas. Neste contexto, o professor consegue atender os alunos e 
solucionar os problemas que ocorrem no processo de ensino e 
aprendizagem (SANTOS et al., 2018, p.4).  

 
Para isso, o aluno precisa ser um sujeito ativo no seu processo de aprendizagem, 

capaz de relacionar e reelaborar seus conhecimentos a partir do que aprende nas 
disciplinas escolares realizando a reflexão crítica sobre as situações reais que constituem 
a sociedade. 
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Portanto, ao utilizar a metodologia ativa da sala de aula invertida com os conteúdos 
propostos na disciplina considerou-se que a prática docente deve ser uma preocupação 
constante para aquele que exerce essa função tendo como certeza que o ato de ensinar 
não pode ser considerado apenas como uma transferência de conhecimento, mas sim 
como uma possível produção e construção entre o educador e o educando.  

Não se deve negar a capacidade crítica, a curiosidade que indaga, deve-se incentivar 
a pesquisa, o respeito mútuo pelos diversos saberes que surgirão dentro dessa relação 
professor-aluno e vice-versa que poderá ser vivenciada tanto de forma presencial quanto a 
distância (FREIRE, 2017). 

Assim, a necessidade de compreender a educação em suas inúmeras possibilidades 
revela o quão importante as ações em sala de aula permitem entender o que pensam, como 
pensam e para quem pensam aqueles que estão todos os dias envolvidos com as 
problemáticas de uma educação brasileira em plena construção e desconstrução de 
caminhos. 
 O procedimento metodológico adotado embasa-se na abordagem qualitativa a fim 
de demonstrar a partir dos conhecimentos das autoras suas reflexões sobre a experiência 
realizada. O relato apresenta como é possível contribuir para uma discussão sobre a 
educação e a escola do Século XXI utilizando-se de referenciais bibliográficos como 
Bourdie (2015),  Valente (2014), Freire (2017), Souza (2007), Santos (2018), Ribeiro (2017), 
documentos governamentais de políticas públicas de educação, livros e apostilas 
destinadas ao ensino de Sociologia para o Ensino Médio (Sistema FTD) combinado com 
uso de diferentes recursos tecnológicos, documentários e da metodologia ativa da sala 
invertida. 
 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Ao refletir sobre a realidade dos alunos do 1º Ano do Ensino Médio, de um Colégio 
privado na cidade de Maringá/PR, surgiu a indagação sobre a participação da juventude no 
debate em relação a  educação brasileira. Diante da temática proposta pelo roteiro didático 
elaborado pela Professora da disciplina de Sociologia, abriu caminho para pensar como 
eles, supostamente, por estarem naquele ambiente, vistos como privilegiados, refletiam 
sobre as condições, o passado, presente e futuro da escola pública no Brasil.  

Torna-se importante relatar que embora em espaço particular, muitos alunos 
estavam ali devido ao sistema de “bolsas de estudo” baseado em descontos progressivos 
de 20%, 50%, 70% e 100% de desconto em suas mensalidades. Essa é uma realidade 
social que está cada vez mais presentes no âmbito desse tipo de escola, pois existem a 
fala constante, por meio de pais e da sociedade civil, da precariedade da escola pública 
como a dos esforços em conseguir custear os estudos na instituição privada. Ao se 
apresentar assim com tamanha desconfiança de sua eficácia, a escola pública e a luta para 
mantê-la revelou inúmeros questionamentos. 

Os estudantes presentes na instituição relatada ao entrarem em contato com o 
conteúdo do 4º Bimestre, juventude e educação, puderam, no primeiro contato com a 
temática, contar sua trajetória escolar até a chegada ao colégio. Esse momento foi 
importante, pois ali se apresentaram muitos relatos vindo da escola pública. Assim, o lugar 
social e escolar que ocupavam agora, para alguns deles se mostravam surpreendente e 
alguns disseram que até “salvador” diante da realidade que conheciam (FREIRE, 2018). 

Quase sempre eles se remeteram a escola pública como um espaço “detonado”, 
muitos estudantes em sala, professores cansados e desmotivados, mas ao mesmo tempo 
falavam da necessidade de que fosse diferente aquele lugar. Além disso, mencionaram as 
dificuldades para manter-se na escola privada, pois apesar da bolsa de estudos precisam 
arcar com o valor das aulas extras, uniformes e material didático. Quando esses estudantes 
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foram questionados se gostariam de retornar à escola pública, muitos afirmaram que sim, 
mas se ela fosse de outra maneira, mas como seria?  

Vale lembrar ainda que mediante aos relatos, mais de 55% da sala era composta por 
estudantes que frequentaram somente escolas privadas e que ao ouvirem seus colegas 
passaram a questionar a sua própria realidade, de forma bem singela, alguns se diziam 
impressionados com as revelações e se indagam como seria possível, em um mesmo país, 
em uma mesma cidade, diferenças tão grandes e significativas e afirmaram que alguns 
deles também desejavam a escola pública, mas essa deveria oferecer as condições que 
sempre tiveram.  

Surgiu então, dessa primeira roda de conversa a ideia de pensarmos conjuntamente, 
a escola pública no/do/para o Século XXI que seria desejada por eles, para eles e todos 
brasileiros. Mediante aos relatos feitos e também as várias questões que surgiram em 
relação como seria possível modificar esse cenário nacional. Por isso, a questão “Qual 
escola pública brasileira desejamos no/do/para o Século XXI?” foi norteadora de todas as 
atividades desenvolvidas no bimestre.  

A primeira aula presencial teve como tema as ocupações das escolas públicas, os 
alunos foram indagados o que sabiam disso, o que pensam sobre essas ocupações e qual 
sua importância. Alguns estudantes, remanescentes das escolas públicas, disseram que 
sabiam dessa realidade, pois nos colégios que estudaram em Maringá/PR também tinham 
tido esse tipo de paralização. Como parte da aula foi apresentada o vídeo da música “Trono 
do estudar” de Daniel Black, que junto com vários artistas brasileiros defendiam a 
permanência da escola pública e de qualidade brasileira. Os alunos assistiram o vídeo e ao 
ouvir a música puderam falar sobre suas impressões iniciais. 

Diante de uma aula presencial de Sociologia de apenas 45 minutos em que as 
discussões continuavam “pipocando” no ar, foi estabelecido entre a professora e os alunos 
que todas as aulas teriam continuidade por meio de outros recursos como as mídias e as 
redes sociais. Dessa forma, a tarefa da primeira aula seria assistir o documentário: “Pro dia 
Nascer Feliz”, de 2005, sob a direção de João Jardim, disponível na plataforma digital 
Youtube. 

Munidos das reflexões do documentário, os estudantes retornaram para segunda 
aula repletos de considerações, alguns horrorizados com o que viram, outros dizendo que 
algumas escolas lembravam a que haviam antes estudados. As discussões fizeram com 
que eles começassem a indagar qual era o papel da escola de fato, seria apenas uma ponte 
entre o Ensino Médio e o Ensino Superior? Era apenas para passar no vestibular?  

Essas perguntas foram surgindo, pois muitos deles relataram que no ambiente que 
agora frequentavam era notório a importância da aprovação nas provas mais diversas de 
ingresso ao Ensino Superior.  Porém, seria só esse o propósito?  

Como aprofundamento dessas questões foram instruídos a buscarem as novas 
perspectivas da Reforma do Ensino Médio e também da Base Nacional Comum Curricular, 
disponível no site do governo federal para que a partir dessas leituras pudessem de alguma 
forma perceber que não está explícito nesses documentos a educação na etapa do Ensino 
Médio apenas para a preparação para o mercado de trabalho via o ingresso no Ensino 
Superior. 

A terceira e quarta aula foram baseadas nesses documentos e como eles entendiam 
a sua construção. Alguns questionaram se eles poderiam ter participado ou não dessas 
decisões. Começando nesse momento uma nova apropriação do lugar de fala (RIBEIRO, 
2017) de cada um, agora se reconhecendo como estudantes. Perceberam o quão 
importante é um documento sobre educação, o contato com essas políticas públicas 
geraram então um novo reconhecimento sobre o assunto. Perceberam, como ressalta 
Shiroma et al (2005), que as palavras dentro desse tipo de documento importam e precisam 
ser interpretadas para que de fato elas tenham o significado que precedem e pretendem. 
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Foi de extrema importância perceber o envolvimento dos alunos com a leitura das 
Lei, ementas e reformas governamentais, alguns perceberam ali a necessidade de 
compreender as mudanças e como aas mesmas podem afetar diretamente na questão de 
uma educação que de fato seja para todos. 

A quinta e sexta aula basearam-se na percepção da escola como espaço disciplinar 
e desigual. Autores como Michael Foucault e Pierre Bourdieu foram apresentados a eles 
como maneira de teorizar o que eles começaram a perceber na prática escolar. Alguns 
vídeos com as falas dos autores foram utilizados. As discussões propostas, por eles, 
fizeram emergir a percepção de que a escola e a sala de aula podem ser caracterizados 
por um espaço social desigual. Isso por que muitas vezes, o ambiente escolar não respeita 
as diferenças existentes, propondo uma forma de ensino e aprendizado que pode privilegiar 
aqueles que tende a possuir um capital cultural ou econômico maior que os outros. O saber 
então revela – se como um entendimento que não chega a todos da mesma maneira.  

  Nesse momento, um dos alunos questionou o Projeto de Lei (PL) Escola sem 
Partido que estava tão presente nos noticiários e redes sociais. Novamente, a primeira 
indicação foi que todos buscassem entender o PL na íntegra. 

A sétima e a oitava aula foram marcadas por um enorme debate do que defendia o 
PL Escola Sem Partido. Entre as várias percepções, alguns estudantes se mostraram a 
favor e outros contra a proposta. Porém, ao longo das falas perceberam que a ideia de ser 
“a favor ou contra” não parecia ser a discussão mais relevante. Continuaram essas 
discussões no grupo da sala na rede social e dessa conversa começaram a responder à 
questão proposta na primeira aula. 

Faltavam ainda três aulas para finalizar o bimestre e como uma forma de unir as 
discussões acadêmicas sobre a educação com estudantes do Ensino Médio, foi feito um 
convite a uma professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual de 
Maringá, com objetivo de que juntamente com as necessidades e percepções deles, ela 
pudesse pensar a escola no/do/para o Século XXI. 

Para o oitavo e nono encontro a professora da disciplina de Sociologia reorganizou 
o horário da aula para que os alunos e a professora convidada tivessem 90 minutos para 
debater. Como a escola possui uma sala de metodologias ativas e os debates acadêmicos 
da convidada se baseiam nesse tipo de prática educativa ela sugeriu finalizar a discussão 
fazendo o uso desse espaço. 

A sala invertida do colégio foi criada em 2018, por meio de uma sugestão da 
professora convidada, após uma fala com os professores da instituição na semana 
pedagógica. O diretor do colégio após o conhecimento de uma sala de metodologias ativas 
apresentada pela professora realizou o investimento e sua inauguração ocorreu em agosto 
de 2018.  

A sala é composta por sete ilhas com 5 mesas e cadeiras móveis em cada, um filtro 
de linha pendente que sai do teto para cada ilha, três tipos de quadro, um de vidro, um 
branco para caneta esferográfica e um terceiro pintado na parede para o uso de giz. Possui 
ainda projetor, computador de mesa e móveis (notebook) e uma rede exclusiva de wifi, além 
de materiais diversos como revistas, post-its, canetas esferográficas coloridas e giz de cera. 

O encontro ocorreu no dia 20 de outubro de 2018, a professora convidada se 
apresentou aos alunos que estavam na sala de metodologias ativas pela primeira vez, 
deslumbrados com a possibilidade de se movimentar o tempo todo e o wifi liberado para o 
acesso em seus celulares.  

A professora mostrou a todos que estava inteirada das discussões que foram 
realizadas antes de sua chegada ali. Pediu para que cada ilha, composta por 6 alunos 
escolhessem e escrevessem no quadro de giz, três palavras para apresentar o que 
entendiam ou percebiam sobre a educação escolar brasileira. Surgiram então palavras 
como: precariedade, corrupção, abandono, descaso, esperança, possibilidades, luta, 
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desigualdade, renovação, comprometimento, políticas públicas, desrespeito, mudança, 
sucateamento e renovação. 

A partir das palavras a professora começou a mostrar as inúmeras realidades e 
possibilidades de educação pelo mundo, como o uso da tecnologia, da educação a 
distância, de metodologias como do ensino híbrido e da sala invertida estavam fazendo a 
diferença em ambientes semelhantes e bem diferentes do deles. Mediante as trocas entres 
professoras e alunos novamente se retomou a questão inicial: qual escola pública brasileira 
desejamos no/do/para o Século XXI? 

Com mobilidade para transitar pela sala compartilhando as informações e 
conhecimentos adquiridos, os alunos foram estimulados a propor uma forma de mostrar o 
que pensavam sobre essa questão e para quem eles gostariam de mostrar isso?  

Mediante a um cenário de eleições e debates efervescentes que ocorriam no mês 
de outubro de 2018, os estudantes e as professoras chegaram à conclusão que eles 
poderiam escrever um e-mail para o novo presidente da república como uma forma de 
participarem de maneira consciente e cidadã da discussão em torno da educação brasileira.  

A construção da carta pode ser realizada tanto de forma presencial como online. 
Mediante ao tempo restrito da aula, as ideias de cada grupo foram sendo repassadas por 
meio de whatsapp, fórum de debate no facebook da sala e por e mails. Ao reunirmos todos 
esses fragmentos do material escrito partimos então para a última aula. Essa foi realizada, 
novamente na sala de metodologias ativas, em que os alunos puderam então reler seus 
apontamentos e unir suas ideias da melhor forma possível. Como o processo eleitoral ainda 
estava acontecendo e sem um endereço fixo para o novo presidente, os alunos resolveram 
que a carta deveria ser endereçado a princípio por e-mail.  

Por fim, construiu -se a seguinte carta/e-mail: 
 
"Excelentíssimo senhor presidente, 
Há muito temos observado a precária condição do ensino público brasileiro. Temos 

consciência de que a educação é a chave para uma sociedade com pensamento racional, 
sendo este o único possível caminho para mudanças positivas em nosso país. Por isso, 
solicitamos-te que tenha conhecimento dos desafios de uma escola pública brasileira: a 
falta de investimentos; o descaso das autoridades e o consequente descaso dos próprios 
discentes e docentes diante da desestimulante estrutura de ensino; as insalubres condições 
das instalações escolares e, dentre muitos outros, a atual configuração política de 
polaridade extrema que tende a trazer somente danos ao já comprometido sistema 
educacional brasileiro. Consideramos a luta por uma educação pública livre de tais horrores 
condição básica para o avanço do país e, por esse motivo, caso não seja esse o objetivo 
fundamental de teu governo, ao assumir o poder, agarre com paixão nossa bandeira. 

Nós, estudantes, queremos uma escola de qualidade, onde os professores possam 
adotar uma didática interativa com os alunos, dessa maneira, o conteúdo será aprendido e 
não apenas decorado como se é feito hodiernamente. Ademais, também é necessário uma 
estrutura para que haja conforto fornecendo um ambiente conveniente para o aprendizado. 
Ainda, deve haver cursos pedagógicos que auxiliem os professores a se aperfeiçoarem 
cada vez mais em suas áreas de conhecimento e para que a direção da instituição possa 
coordenar o estabelecimento de maneira correta, facultando uma melhor interação entre os 
interesses do coletivo. A grade curricular deve manter as disciplinas de sociologia e filosofia, 
além das demais matérias, para que os indivíduos consigam formar um pensamento crítico. 
A escola deve ser um espaço confortável que incite aos discentes a adquirir cada vez mais 
informações novas, que construam um conhecimento não só para que se adquira um curso 
superior ou uma vaga no mercado de trabalho, mas sim para melhor conviver em 
sociedade. 

Diante da realidade que vivenciamos gostaríamos de participar como cidadãos 
conscientes do debate frente aos problemas da educação e da escola no Brasil para que 
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tendo conhecimento sobre esse cotidiano que possamos ser ouvidos como parte integrante 
dessa mudança. Nos colocamos a sua disposição. 

 
Atenciosamente  
Alunos do 1º ANO Ensino Médio – Colégio XXXX 
 
A carta/e-mail não chegou a ser enviada, pois na época estava acontecendo o 

processo eleitoral para definir o novo presidente. Neste ano de 2019, os alunos estão 
frequentando o 2º Ano do Ensino Médio no mesmo colégio e na disciplina de Sociologia 
estão estudando sobre Ciência Política, assim durante o ano letivo retornarão a discutir a 
carta/e-mail e enviarão para o atual presidente Jair Bolsonaro.   
 
4 CONCLUSÃO 
 

Muito se discute em relação a formação do aluno no Ensino Médio. Afinal, para que 
serve essa etapa educativa? Alguns afirmam que é um preparatório para a vida adulta, 
convivência em sociedade, compreensão do meio em que está inserido; outros que é o 
espaço de preparação para as provas dos vestibulares de todo país.  

Mais do que uma coisa ou outra o Ensino Médio permite com que os alunos possam 
ter contato com temas diversos e assim consigam compreender de que maneira fazem 
parte da formação da sociedade. Nesse sentido, são ativos quando estimulados e também 
convidados refletir sobre questões sociais importantes que interferem no seu cotidiano. 

Dessa maneira, percebe-se um novo perfil dos estudantes que exige metodologias 
diferentes e dinâmicas. No caso, dos alunos de um Colégio Particular, na cidade de 
Maringá/PR, o uso da sala de aula invertida e de diferentes recursos didáticos demonstrou 
a participação e o interesse dos alunos para debater um assunto tão pertinente, a questão 
da educação pública brasileira.  

Mesmo fazendo parte de uma instituição privada, muitos desses estudantes 
estiveram antes em salas de aulas de colégios públicos, ao ocuparem esse novo espaço 
não esqueceram as dificuldades encontradas em suas escolas anteriores tornando assim 
pertinente toda a discussão empreendida.  

O uso da sala de aula invertida proporcionou a reflexão e o debate sobre a escola 
pública que alunos de Ensino Médio desejam no/do/para o Século XXI de forma dinâmica. 
Permitiu-lhes uma atuação ativa em seu processo de aprendizagem, trabalhando a 
apropriação do conhecimento científico, dando fundamentação teórica para suas opiniões, 
questionamentos e a autonomia intelectual de repensar as melhores formas de combater 
os problemas na educação pública brasileira. 

Assim, ao longo de todo o processo de ensino aprendizagem foram utilizados 
diferentes recursos didáticos para a construção das discussões com o propósito de culminar 
em uma ação efetiva sobre tudo o que estava sendo apreendido e debatido, uma carta 
direcionada ao presidente da república.  

Por fim, a carta, mesmo não tendo sido enviada, por conta do contexto político e a 
eleição do novo presidente, serviu como aporte didático para a continuação das discussões 
sobre poder, política, cidadania e partidos eleitorais que continuam a ser feitas em 2019 
com os alunos que agora frequentam o 2º ano do Ensino Médio na mesma instituição em  
Maringá/PR. 
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