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APRESENTAÇÃO

Na atual conjuntura, a sociedade contemporânea 
passa por constantes transformações, sendo que muitas 
dessas dinâmicas estruturais são provocadas pelos avanços 
científicos e tecnológicos. Ao considerar a educação, incluindo 
o ensino de ciências, essa situação não é diferente, pois a 
cada dia surgem novos recursos pedagógicos, metodologias 
de ensino e espaços formativos que podem ser utilizados e 
explorados em aula. 

Esse novo contexto social leva à constatação que a 
educação escolar tem grandes desafios a serem vencidos, 
visto que os avanços tecnológicos impactam, direta e 
indiretamente, no processo de aprendizagem dos estudantes. 
Um desses desafios é Proporcionar um ensino envolvente e 
de qualidade aos estudantes, tornando-os capazes de utilizar 
a tecnologia de maneira a ampliar seus conhecimentos, tanto 
em sala de aula quanto no seu cotidiano.

No entanto, mesmo estando em pleno século XXI, 
o que se tem observado em muitas escolas brasileiras, é 
que a aprendizagem ainda se dá por meio de transmissão e 
repetição, sem a devida preocupação com a validação dos 
conteúdos desenvolvidos. Ou seja, falta proporcionar um 
ensino que leve a reflexão, ao desenvolvimento da autonomia, 
permeado por questionamentos e investigação.

Ao considerar o sistema educacional brasileiro, é 
possível elencar aspectos capazes de influenciar diretamente na 
qualidade do ensino, o que é tema de constantes debates entre 
pesquisadores e professores, que buscam incessantemente 
encontrar soluções para promover melhorias no ensino. 
Dentre esses aspectos estão as concepções metodológicas e 
como elas ocorrem em sala de aula.

Muitos autores apontam que novas metodologias de 
ensino surgem em face aos métodos tradicionais, que buscavam 
centralizar o processo no professor, visto como o detentor do 
conhecimento, que o transmitia para os estudantes passivos. 
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Para pesquisadores da área, as metodologias de ensino são 
como diretrizes que orientam o processo educativo, ou seja, 
os professores elaboram e desenvolvem diferentes estratégias 
de ensino em sala de aula. 

Com o novo contexto que se configura, o processo 
educativo é potencializado e pode alcançar mais facilmente 
seu objetivo que é a formação integral das pessoas, para que 
sejam autônomas, atuantes e tenham o pensamento crítico. 
Por isso, fica evidente a necessidade de se repensar propostas 
pedagógicas, que promovam uma educação problematizadora, 
que estimulem o aprendizado dos estudantes respeitando 
o ritmo individual de cada um e que busquem explorar 
os diversos meios e recursos que estão disponíveis para o 
professor ensinar e tornar os estudantes protagonistas da 
aprendizagem a ser construída.

Assim, aliar os novos recursos pedagógicos, as 
metodologias de ensino e os diferentes espaços formativos 
ao ensino é, não só uma oportunidade de dinamizar o ato 
educativo, uma maneira de inserir a educação no seu próprio 
tempo: a pós modernidade. Esse dinamismo promovido 
pelos recursos tecnológicos se materializa em produtos 
educacionais, a exemplo dos softwares e games educativos, 
como também por meio de muitas metodologias ativas, tais 
como o ensino híbrido, a sala de aula invertida, a rotação por 
estações, os laboratórios rotacionais, dentre outros.

Nesse sentido, o presente livro visa refletir sobre 
um dos elementos mais importantes do ato educativo, 
determinante e decisivo para o êxito escolar, que são as 
metodologias de ensino adotadas pelos professores. Cabe 
ressaltar que essa publicação foi viabilizada com recursos 
financeiros do Projeto de Pesquisa, aprovado no Edital 
51/2021 IFMT/PROPES/FAPEMAT – Pesquisa Aplicada, 
Livre Concorrência, que possui o título: “Investigação das 
metodologias ativas voltadas ao Ensino de Ciências: a busca 
por soluções práticas para a sala de aula”. O objetivo do projeto 
foi investigar o desenvolvimento de metodologias ativas que 
sejam viáveis e voltadas ao Ensino de Ciências, de maneira 
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que as ações planejadas propiciem dinamismo às aulas no 
Ensino Médio e favoreçam o protagonismo estudantil.

Ressalta-se a relação direta entre o ensino e a pesquisa 
com o desenvolvimento das ações desse projeto, pois 
oportunizou pesquisas, leituras, grupos de estudos, vivências 
de práticas pedagógicas, planejamento, avaliação e discussões 
coletivas sobre as metodologias de ensino centradas nos 
estudantes. Essas atividades foram desenvolvidas em um 
contexto real de aprendizagem, cujo intuito foi contribuir na 
formação de professores de Ciências da Natureza para serem 
capazes de construir caminhos profícuos para a aprendizagem 
e o desenvolvimento dos estudantes quando atuarem na 
Educação Básica. 

A presente socialização da investigação realizada 
contém reflexões teóricas sobre as metodologias de ensino 
pesquisadas e vivenciadas. Espera-se que os resultados 
dessa investigação contribuam com soluções técnicas para 
os professores de Ciências da Natureza (Química, Física e 
Biologia), uma vez que o projeto proporcionou subsídios para 
a realização desses estudos e dessa publicação.

Importante ressaltar que os resultados aqui relatados 
não ficarão restritos aos acadêmicos de Licenciaturas ou aos 
estudantes de Ensino Médio que vivenciaram as metodologias 
ativas desenvolvidas, mas estarão disponíveis, de maneira 
livre e gratuita, para todas as pessoas interessadas sobre o 
assunto. O livro digital, produto dessa investigação, viabiliza 
ampla divulgação da pesquisa e da instituição, que tem o 
compromisso de formar e instrumentalizar professores desta 
área da região Araguaia-Xingu e adjacências.

Desejamos a todos uma boa leitura!
Os autores
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SALA DE AULA INVERTIDA: UMA 
EXPERIÊNCIA PARA FAVORECER A 

APRENDIZAGEM EM QUÍMICA NO 3º 
ANO DO ENSINO MÉDIO

REFLEXÕES INICIAIS 
  
O processo educativo está em constante transformação 

e, diante dos desafios contemporâneos, tem-se debatido 
sobre a necessidade de mudança no ensino e aprendizagem 
de diversos temas. Nesse contexto o ato de ensinar, 
principalmente na área das Ciências da Natureza, deve lançar 
mão de novas ferramentas, estratégias, espaços formativos e 
métodos de ensino, que devem ser implementados em salas 
de aula. 

O ensinar envolve diversos elementos, tais como o 
planejamento docente, os recursos e materiais didáticos, as 
estratégias de ensino e a avaliação da aprendizagem. Neste 
trabalho o tema de discussão aborda as metodologias ativas 
de ensino, em especial a Sala de Aula Invertida.

Segundo Berbel (2011) é necessário que os professores 
busquem novas metodologias de ensino que tenham como foco 
o protagonismo dos estudantes. Propostas que modifiquem 
o cotidiano da aula são determinantes para um ensino de 
excelência, oportunizando aos estudantes a motivação, a 
autonomia e valorização de suas opiniões.

Justifica-se a realização desse estudo em consequência 
da necessidade de métodos de ensino que favoreçam o processo 
de aprendizagem. Diante da atual pandemia mundial, de 
Covid-19, é indispensável a utilização de ferramentas como 
o ensino remoto e, para tanto, é fundamental o uso de 
metodologias diferenciadas e isso requer dos professores uma 
reavaliação sobre sua própria forma de ensinar. Leão, Alves 
e Dutra (2020, p. 9) destacam que diante dessa realidade “o 
processo educativo é potencializado e pode alcançar mais 
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facilmente seu objetivo que é a formação integral das pessoas, 
para que sejam autônomas e atuantes, e tenham o pensamento 
crítico”.

São muitas as metodologias ativas disponíveis para 
o professor ensinar, tais como: Aprendizagem Baseada em 
Problemas, Aprendizagem entre Pares, Metodologia da 
Problematização, Rotação por Estações, Estudo de Caso e Sala 
de Aula Invertida. Dentre as anteriormente listadas, optou-se 
por aprofundar os estudos e desenvolver em uma situação real 
de ensino a Sala de Aula Invertida.  

A origem da Sala de Aula Invertida, também conhecida 
como Flipped Classroom, foi creditada a Bergmann e Sams, 
que a utilizaram em suas aulas no ensino de ciência para o 
Ensino Médio a partir de 2006 (PAVANELO; LIMA, 2017). 
Nas palavras de Valério e Beleti Júnior (2019, p. 1) a Sala de 
Aula Invertida é “um arranjo didático que consiste no estudo 
prévio extraclasse, pelos estudantes; na produção/mediação dos 
conteúdos via tecnologias digitais, por professores e instituições; 
e em encontros presenciais baseados em metodologias ativas”.

Para ser considerada Sala de Aula Invertida, deve-se 
utilizar de abordagem online, onde os estudantes recebem 
instruções e conteúdo que devem ser estudados previamente, 
utilizando de ambientes virtuais de aprendizagem. Na sala de 
aula será o lugar no qual serão trabalhados os temas estudados, 
por meio de atividades práticas, resolução de problemas, 
projetos, atividades lúdicas, discussão em grupo e laboratórios 
(DIESEL et al., 2017; BACICH; MORAN, 2018; FERNÁNDEZ; 
GAYTÁN, 2019).

Para os autores Schiehl e Gasparini (2016) o principal 
objetivo da Sala de Aula Invertida é estimular os estudantes a 
realizar pesquisas previamente orientadas pelo professor, em 
suas casas, que serão posteriormente discutidas e trabalhadas 
presencialmente, em sala de aula. A Sala de Aula Invertida é uma 
forma de desenvolver processos de aprendizagem, utilizando 
experiências simuladas ou reais, com o objetivo de solucionar 
desafios provenientes de atividades que são essenciais à prática 
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social, nos diferentes contextos (BERBEL, 2011).
Borges e Alencar (2014) destacam que nessa 

metodologia o estudante é incentivado a interagir nas aulas, 
seja por trabalhos em grupos ou discussões de problemas. Os 
estudantes são instigados a desenvolver novas competências, 
tornando-se o centro de sua própria aprendizagem. Segundo 
Valente (2014) a Sala de Aula Invertida ocorre quando os 
conteúdos são previamente estudados em casa e posteriormente 
abordados em sala de aula em atividades práticas como: 
resolução de problemas, discussão e experimentos.

Pavanelo e Lima (2017, p. 740) destacam que “em sala 
de aula, o professor aprofunda o aprendizado a partir de 
situações problema, estudos de caso ou atividades diversas, 
esclarecendo dúvidas e estimulando o desenvolvimento do 
trabalho em grupo”. Essa estratégia foi utilizada por Silva e 
Moura (2020), que envolveram estudantes do Ensino Médio 
abordando temáticas relacionadas à área da Química, como 
reações e ligações químicas, resultando na aquisição de 
conhecimento além do conteúdo básico ministrado em sala 
de aula.

Nos estudos realizados por Silva et al. (2020), a 
estratégia Sala de Aula Invertida auxiliou na compreensão 
dos conceitos da Física, para estudantes de licenciaturas 
do IFMT – Campus Confresa. Neste estudo, os estudantes 
avaliaram como positiva essa atividade, salientando que 
trouxe autonomia na busca por conhecimento e que, ainda, 
poderão utilizar este método quando forem  professores” 
POR “Nos estudos realizados por Silva et al. (2021), a 
estratégia Sala de Aula Invertida auxiliou na compreensão de 
Química Orgânica por estudantes do Curso de Licenciatura 
em Química da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE). Percebeu-se que a estratégia utilizada não era 
bem conhecida, e que por meio dessa aplicação estudantes 
e professores passaram a se interessar pela proposta, 
contribuindo para que esses futuros docentes pensem sobre a 
inclusão da Sala de Aula Invertida em suas práxis.
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O presente texto tem como objetivo descrever o 
desenvolvimento da estratégia de ensino de Sala de Aula 
Invertida, para assim refletir sobre a importância do professor 
dominar esta metodologia para futuramente desenvolver suas 
práticas pedagógicas. 
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DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA 

Esse trabalho se caracteriza como relato de experiência 
e foi desenvolvido em aula com estudantes de 3º ano de Ensino 
Médio integrado ao Técnico em Agropecuária do Instituto 
Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Mato Grosso – 
Campus Confresa.

Como item obrigatório da matriz curricular do 3º 
ano do Ensino Médio, a disciplina de Química é estudada 
proporcionando a conciliação entre a teoria, conceitos e 
métodos alternativos de ensino. A estratégia foi realizada 
durante as aulas de ensino remoto, via Google Meet, nos 
primeiro e segundo bimestre de 2021. 

As instruções foram feitas por meio de indicação de 
leituras, e acesso ao meio digital relacionados ao tema estudado. 
Coube ao professor fazer as orientações acerca do tema 
que seria trabalhado uma semana antes da data da aula. Foi 
disponibilizado aos estudantes um documento contendo um 
Guia de Estudos de cada semana, como demonstrado na Figura 
1, que contém o passo a passo das atividades que os estudantes 
foram instruídos a estudar. Dentre essas orientações estão: 
indicação de vídeos, capítulo de livro didático, leitura de artigos 
científicos, pesquisas e atividades a serem desenvolvidas.

Figura 1 – Guia de Estudos da semana.

Fonte: Acervo dos autores, 2021.
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As aulas foram divididas em três semanas, sendo que 
o cronograma orientava os estudantes sobre o que fazer em 
cada semana. Na primeira semana foi trabalhado ‘Funções 
orgânicas’ e as ‘Principais teorias ácidos e bases’, para a qual 
foram indicados: um vídeo, leituras do capítulo do livro, 
pesquisas na internet e fazer atividades e um relato técnico 
sobre as principais teorias ácido e base aprendidas.

Na segunda semana o tema foi a ‘Radioatividade’ e 
as consequências de expor um organismo vivo a radiação. 
Foram indicados vídeos no YouTube sobre essa temática, 
leitura no livro didático, e uma síntese das atividades por 
meio da elaboração de um relatório.

Na terceira semana foi trabalhado o tema ‘Fenômenos 
de oxidação, corrosão e eletrólise’. Sendo indicado pelo Guia de 
Estudos da semana: leitura da apostila e livro didático; vídeos 
no YouTube, pesquisa na internet e um relato sobre o que os 
estudantes compreenderam do experimento demonstrado no 
vídeo sobre corrosão. 

Para esta metodologia, Sala de Aula Invertida, é 
necessário que o professor atue como mediador, encaminhando 
as orientações sobre os temas a serem trabalhados dentro 
e fora de sala de aula. Ao todo, 27 estudantes concluíram 
suas atividades e socializaram com os colegas via encontro 
síncrono no Google Meet. Para garantir o anonimato dos 
estudantes, utilizamos pseudônimos alfanuméricos, como: 
A1, A2 e assim consecutivamente. Ao obter os memes foram 
analisadas as seguintes competências: conceitos científicos, 
apelo social, entretenimento e curiosidades.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As aulas foram divididas inicialmente em três 
momentos, visto que os estudantes detinham todos os materiais 
e conteúdos necessários. Eles foram instruídos a estudar os 
conteúdos e, no segundo momento, especificamente no meio 
da semana, ocorria o encontro presencial síncrono online, via 
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Google Meet, no qual se realizavam as orientações, sanavam-
se as dúvidas e as atividades eram socializadas.

Foi solicitado aos estudantes que pesquisassem 
na rede social Facebook®, memes que fizessem menção a 
conceitos químicos, para serem socializados com a turma. 
Das 27 atividades entregues, foram selecionados 12 memes 
demonstrados nas Figuras 2, 3 e 4. Na Figura 2 observamos 
quatro memes, escolhidos por quatro estudantes, relacionados 
com a área da Química orgânica.

Figura 2 – Memes escolhidos em páginas do Facebook.

Fonte: Acervo dos autores, 2021.

Os estudantes encontraram memes de cunho 
científico, relacionados à química. Na Figura 2A, o estudante 
A1 pontuou que “o meme escolhido trás o conceito científico 
de compostos orgânicos, neste caso um hidrocarboneto”. 
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O apelo social é descrito pelo estudante “ao dizer que 
estará ‘benzendo’ o domingo das pessoas que viu o meme”. 
Ele declarou que o entretenimento envolvido é o trocadilho 
das palavras ‘benzeno’, no contexto científico, e ‘benzendo’, 
no âmbito religioso. E, acerca da curiosidade, ele descreveu 
“Não tem diretamente escrito. Porém, se pesquisar a pessoa irá 
saber e reconhecer que o Benzeno é uma substância química”.

Já o estudante A2, observou na Figura 2B o conceito 
científico na química orgânica, destacando que neste meme 
não havia indicação de apelo social. Sobre o entretenimento, 
ele relatou: “Contém entretenimento, por que antes de estudar 
química orgânica na calçada tinha forma estrutural e até 
tipos de ligações” e sobre a curiosidade ele apontou que “a 
química orgânica está presente no nosso cotidiano de diversas 
maneiras, lúdicas ou reais”.

O estudante A3, escolheu o meme da Figura 2C, 
também relacionado a química orgânica como conceituação 
científica. Sobre o apelo social de acordo com ele é que a 
“maior parte das substâncias que existe no mundo, e na vida 
dos seres vivos, é constituída a partir da química orgânica”.  
O entretenimento apontado foi o fato do meme conter como 
referências personagens do desenho animado Bob Esponja. 
E a curiosidade segundo ele: “Porque os seres vivos precisar 
tanto de carbono e hidrogênio?”.

Na Figura 2D o meme escolhido possui conceito 
científico também relacionado ao assunto ‘Química orgânica’, 
em específico às ligações do elemento químico carbono. O 
estudante A4 entende que não há apelo social neste meme, e 
destaca que o entretenimento está na “própria fala do meme, 
pois eles acabam juntando (prisão e química orgânica) e isso 
causa uma certa ironia”. E na curiosidade ela destaca que é a 
ironia é o método instigante de ensino que este meme trás.

Na Figura 3 podemos observar memes que também 
estão ligados à Química em diferentes abordagens, como: 
estados da matéria (físico), combustíveis fósseis, geometria 
molecular e representação estrutural.
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Figura 3 – Memes escolhidos pelos estudantes.

Fonte: Acervo dos autores, 2021.

Na Figura 3A, o estudante A5 identificou o conceito 
científico associado ao estado físico da matéria, o líquido. Ele 
ainda declara não haver apelo social, e que o entretenimento 
é “o contexto do gato dentro do vasilhame”. Assegura, ainda, 
que a curiosidade é que “a imagem e a frase explicam a forma 
com a qual os líquidos se moldam em diferentes recipientes”.

A descrição científica feita pelo estudante A6, na 
Figura 3B, é sobre os combustíveis fósseis e vegetais, o apelo 
social é “para que as pessoas não joguem lixos em oceanos e 
mares”. O entretenimento se dá pela presença de personagens 
na situação do desenho animado Bob Esponja e, na análise do 
estudante, não houve nenhuma curiosidade.

Consoante com o estudante A7, que escolheu o meme 
na Figura 3C, onde está sendo representada uma geometria 
molecular cujo o apelo social é definido como “a importância 
da química ganhar a notoriedade e visibilidade de uma 
celebridade”. 

Ele descreve que o entretenimento contido na 
imagem está no fato que “Celine Dion é uma celebridade, e 
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seu nome começa com a letra C. Portanto, no meme é como 
se ela estivesse representando o carbono, na parte superior 
do meme ela está fazendo dupla ligação com o oxigênio e, na 
parte inferior do meme ela faz ligação simples com a hidroxila, 
além de representar a valência do carbono”. Em relação ao 
quesito curiosidade, segundo o estudante A7, esta consiste na 
proximidade do sobrenome Dion com o diol da ligação.

Para o estudante A8, representando o meme da Figura 
3D cujo conceito científico é sobre a fórmula estrutural do gás 
butano, o apelo social é “adição de odor ao gás de cozinha para 
detecção de vazamento”. O entretenimento se deve ao fato 
de serem “representadas diferentes fórmulas estruturais do 
gás butano, sendo que na última o Ursinho Pooh, quem está 
analisando as estruturas, se sente superior por reconhecer o 
Gás apenas com alguns risquinhos”. A curiosidade é descrita 
por ele como as diversas utilizações deste gás.

Na Figura 4, todos os memes selecionados estão em 
consonância com conceitos científicos envolvendo a química 
orgânica.

Figura 4 – Memes escolhidos pelos estudantes, relacionados 
a química orgânica.

Fonte: Acervo dos autores, 2021.
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O estudante A9 descreve que o apelo social contido neste 
meme (Figura 4A) é o alerta para os estudantes estudarem mais 
visando compreender a química. Aponta como entretenimento 
os conceitos químicos ironizados como ‘água de coco’ e a 
curiosidade apontada é ter de pesquisar a estrutura para saber 
de qual composição se trata. 

O apelo social proposto no meme da Figura 4B é 
observado pelo estudante A10 como o fato da “química 
orgânica ser muito relacionada a vida. Assim, o meme em 
questão pode levantar dúvidas como: Será que estamos dando 
a devida importância aos protagonistas da vida que são as 
moléculas orgânicas? Será que estamos nos preocupando com 
o que realmente importa? A adolescência hoje se preocupa 
em solucionar problemas reais, como os jovens nos filmes 
pensavam e solucionavam, ou hoje eles estão mais envolvidos 
com tecnologia?”. 

O entretenimento é a analogia dos três personagens do 
filme Harry Poter com os elementos protagonistas da química 
orgânica (Carbono, Hidrogênio e Oxigênio). E a curiosidade 
consiste na pergunta da personagem do filme que é uma 
professora, querendo saber “por que os três personagens estão 
sempre juntos – também relacionado aos elementos químicos?”.

Conforme o estudante A11 analisou, o meme da Figura 
4C ressalta o Carbono 14 como conceito científico, tendo o apelo 
social acerca da datação de carbono. Sobre o entretenimento ele 
descreve “Engraçado! Até porque o carbono 14 possui vários 
‘contatinhos’, as 4 ligações covalentes”. E como curiosidade, 
o estudante A11 menciona que “mediante técnicas utilizando 
carbono 14 é possível fazer a datação, como por exemplo dos 
ossos de um dinossauro”.

Analisando o meme da Figura 4D, o estudante A12 
relata que não há apelo social e o entretenimento envolvido 
está na forma de falar do Cebolinha, um dos personagens da 
História em Quadrinhos da turma da Mônica. E a curiosidade 
contida está “na junção do carbono com os três hidrogênios 
formando a ramificação Metila”.
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Após avaliar os apontamentos dos estudantes, 
verificou-se que o desenvolvimento da estratégia Sala de Aula 
Invertida, aliada ao uso dos memes, reforça as constatações 
de Santos et al. (2020). Estes autores enfatizam que “o meme” 
constitui um recurso pedagógico utilizado pelos professores, 
tanto em sala de aula quanto no cotidiano, que pode contribuir 
em sua prática docente.

Ainda sobre o uso de memes, Alves et al. (2021) 
reforçam que estes têm demonstrado, cada vez mais, seu 
potencial como recurso didático e se consolidaram como 
importante recurso na aprendizagem cotidiana. Os autores 
enfatizam que apesar da importância dos memes como 
recurso didático, verifica-se uma escassez de estudos que 
evidenciem a relevância do uso desse recurso pelos professores 
de Química. Ademais, reforçam que é preciso seriedade e 
comprometimento no uso de memes nas aulas, assim como 
um longo estudo dos conceitos propostos quaisquer sejam as 
áreas.

No presente estudo, observou-se que o uso da 
metodologia Sala de Aula Invertida junto aos memes obtidos 
na Rede Social (Facebook) foram eficiente no ensino por 
meio do construtivismo. O método proposto envolveu a 
criticidade dos estudantes, além de debates que desenvolvem 
o pensamento crítico e estimulam a reconstrução de seus 
conhecimentos.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A presente proposta trabalhou com o uso de memes e a 
metodologia de Sala de Aula Invertida no Ensino de Química 
para estudantes do 3º ano do Ensino Médio. A intenção é 
facilitar as discussões sobre o protagonismo dos estudantes 
uma vez que, na era digital, estes possuem papel importante 
na construção de seus conhecimentos e podem atuar como 
agentes críticos na disseminação de informações ou notícias.

As redes socias podem ser integradas às práticas de 
ensino, não apenas pelo potencial reforço na aprendizagem, 
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mas também pela facilidade de disseminar informação de 
cunho científico. Informações estas que são parte do dia a 
dia dos estudantes e podem leva-los a interagir para além da 
escola, agregando valor ao aprendizado.

Com o avanço das mídias sociais e do arcabouço de 
informação contida na ‘rede’ é preciso incentivar crianças 
e jovens ao processo crítico e cético, visando diminuir a 
escassez de informações técnicas. Ao usar o recurso dos 
memes, algo que atrai a atenção de jovens, a metodologia de 
Sala de Aula Invertida ganha adeptos que podem levar os 
conceitos científicos para além da aula convencional.
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ROTAÇÃO POR ESTAÇÃO: UMA 
EXPERIÊNCIA PARA FAVORECER 
A APRENDIZAGEM DE FUNÇÕES 

ORGÂNICAS NO PERÍODO PANDÊMICO
 

REFLEXÕES INICIAIS 

 A disciplina de química é componente curricular 
obrigatório no Ensino Médio e alguns conteúdos, como 
funções orgânicas, são desafiadores para os estudantes. A 
linguagem técnica bem como as normas complexas podem 
deixar os estudantes desmotivados de estudar com afinco 
estes temas.

Sabe-se que, na contemporaneidade, o método 
tradicional não tem atendido as necessidades de ensino e 
aprendizagem dos estudantes. Os desafios do século XXI, 
integrando uma grande quantidade de informações e os 
meios de acesso, exigem que o estudante participe ativamente 
do processo educacional, como forma de compor seu próprio 
desígnio de investigador.

Nessa perspectiva de incitação às inovações e 
mudanças é importante que haja uma ressignificação das 
práticas pedagógicas. Neste contexto, as metodologias ativas 
vêm ganhando destaque visto que nesta estratégia estão 
dispostas diversas ferramentas de ensino como: Sala de 
Aula Invertida, aprendizagem baseada em problema, ensino 
cooperativo e ensino híbrido.” POR “Neste contexto, as 
metodologias ativas vêm ganhando destaque visto que nestas 
estão dispostas diversas ferramentas de ensino como: Sala de 
Aula Invertida, Aprendizagem Baseada em Problema, Ensino 
Cooperativo e Ensino Híbrido. 

Dentre as metodologias ativas, o Ensino Híbrido se 
tornou uma das mais difundidas no meio educacional. O 
ensino híbrido, de acordo com Andrade e Souza (2016), é 



A BUSCA POR SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA A SALA DE AULA

23

a mistura entre o ensino presencial (tradicional) e o ensino 
online. Esta é uma proposta para o novo século e está 
organizada em quatro modelos principais: rotação, flex, à la 
carte e virtual enriquecido.

Os autores também mencionam que dentro da rotação 
há subdivisões que são: Rotação por Estações, Rotação 
Individual, Laboratório Rotacional e Sala de Aula Invertida 
(ANDRADE; SOUZA, 2016). Neste trabalho foi utilizada a 
metodologia Rotação por Estação.

Para os pesquisadores Oliveira e Leite (2021) a Rotação 
por Estaçãoo é um método que poderá modificar os processos 
de ensino de química, visto que traz o estudante do modo 
passivo, receptor das informações, para uma postura ativa. 
Carvalho (2017) define a Rotação por Estação como uma 
modalidade do ensino híbrido, que exige que pelo menos 
uma estação utilize uma tecnologia online. Isto não precisa 
ser, necessariamente, de forma ordenada e pode funcionar de 
modo integrado.

As Rotações por Estações provocam diversas formas 
de aprender, pois abrange diferentes recursos como: textos, 
desenho, imagem, estudos de caso, imagem, entre outros. 
Esta versatilidade contempla a diversidade de estudantes 
tendo em vista que são variados os modos de aprendizagem 
(SALDANHA et al., 2016).

De acordo com Bacich e colaboradores (2015), no 
ensino por rotação os estudantes são organizados em grupos e 
cada grupo realiza uma tarefa diferente. Essas tarefas poderão 
ser sobre a mesma temática, de acordo com os objetivos do 
professor, em um plano não sequencial, alternando o espaço, 
no qual pelo menos uma das estações tenha um espaço de 
aprendizagem online.

Para cada uma das estações é predeterminado o tempo 
para a realização das atividades planejadas. Ao finalizar o 
tempo predeterminado, no mínimo 50 minutos, deve-se trocar 
de estação (ANDRADE; SOUZA, 2016). Carvalho (2017) 
utilizou a a Rotação por Estação, como Metodologia Ativa de 
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ensino de Anatomia, e verificou que os estudantes ficaram 
interessados pelo conteúdo aplicado. Além da motivação, ele 
percebeu que houve cooperação entre os colegas, levantando 
questionamentos sobre a temática, e melhorou o desempenho 
nas avaliações, com médias melhores que as turmas cujo 
método de ensino é tradicional. 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo 
relatar o desenvolvimento da estratégia de ensino “Rotação por 
Estação”. Cabe salientar que é essencial, diante desse cenário, 
que o professor desenvolva e domine esta metodologia ativa 
para, posteriormente, aplicar em suas aulas. 

 
DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA 

Este trabalho foi estruturado como um relato de 
experiência, uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo e 
exploratório, para demonstrar o resultado obtido na utilização 
do método ativo, Rotação por Estações, aplicado no Ensino de 
Química para estudantes do Ensino Médio.

De acordo com Guerra (2014, p. 11) a pesquisa 
qualitativa objetiva “[...] aprofundar-se na compreensão 
dos fenômenos que estuda [...], interpretando-os segundo a 
perspectiva dos próprios sujeitos que participam da situação”.

Fonseca (2012) define a pesquisa descritiva como 
sendo a descrição de uma realidade, sendo feita por meio de 
observação, registro e análise de variáveis, como fenômenos 
e fatos, sem interferir nessa realidade. Por outro lado, Gil 
(2008) enfatiza que pesquisa exploratória tem como objetivo 
principal desenvolver, elucidar e mudar conceitos e ideias 
visando formular problemas mais específicos ou buscar 
hipóteses para um estudo mais aprofundado.

A aula no formato de Rotação por Estações foi 
aplicada no segundo trimestre de 2021, para 17 estudantes, de 
Ensino Médio Técnico em Agropecuária do Instituto Federal 
de Educação, Ciências e Tecnologia do Mato Grosso – IFMT 
Campus Confresa. Antes de desenvolver as atividades, o 
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professor fez as orientações de como estas seriam realizadas 
e disponibilizou um roteiro, com o passo a passo, que os 
estudantes deveriam seguir.

Foram três atividades planejadas para a realização 
do método. Utilizou-se o Google Meet e, após as explicações 
e direcionamentos aos estudantes, foram encaminhadas 
as atividades: 1] uma pesquisa de produtos; 2] a plataforma 
PhET, de simulações interativas; e 3] um caça-palavras.

Com o objetivo de garantir o anonimato dos estudantes 
optamos por substituir os nomes destes por algarismos 
alfanuméricos no seguinte formato: E1 (Estudante 1), E2 
(Estudante 2), E3 (Estudante 3) e assim consecutivamente.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A primeira atividade, “pesquisa de produtos”, permitiu 
aos estudantes compreender a Química está presente em 
seu cotidiano. Os estudantes foram instigados a observar e 
compreender que as funções orgânicas estão presentes em 
muitos produtos da rotina pessoal e caseira. 

Cada estudante ficou responsável por fotografar dois 
produtos que continham em sua composição alguma das 
funções orgânicas. Além de fotografar, era para descrever o 
produto e a função orgânica a qual este produto pertence. 
Para melhor observar, escolhemos dois pares de produtos 
que os estudantes fotografaram, descreveram e classificaram 
tendo em vistas sua função orgânica, como ilustra a Figura 1.

O primeiro par de fotografias foi registrado pelo 
E1 (Figura 1A) e podemos ver que este estudante escolheu 
o botijão de gás e um esmalte de unhas. Vale destacar que 
dentre os objetos mais fotografados estão: botijão de gás, o 
desodorante aerossol e perfume.
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Figura 1 – Produtos fotografados pelos estudantes.

Fonte: Acervo dos autores, 2021.

O E1 descreveu que “o gás de cozinha é composto 
por butano e propano”, relacionados com a função orgânica 
hidrocarboneto. A outra fotografia escolhida pelo E1 foi o 
esmalte que, geralmente, possui em sua composição uma 
substância denominada tolueno. O estudante relacionou este 
produto à função orgânica dos hidrocarbonetos. 

O E2 que registrou o par de fotografias ilustrados na 
Figura 2B e descreveu que a canela possui antioxidantes em 
sua composição além de ser um expectorante natural. Relatou, 
ainda, que a canela tem a função orgânica aldeído na sua 
composição. Ele também fotografou e descreveu o removedor 
de esmalte, destacando que é um solvente orgânico. Reforçou 
que a remoção do esmalte se dá por causa da semelhança 
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de polaridade e classificou este produto como pertencente à 
função orgânica cetona.

Os resultados obtidos com o desenvolvimento da 
estratégia de fotografia de produtos do cotidiano reforçam 
as constatações de Perovano e Mendes (2020), pois mostra 
que os estudantes se envolveram possibilitando a ampliação 
e interiorização de conceitos químicos presente no cotidiano. 
Messeder e colaboradores (2019) relatam que utilizaram 
a fotografia, com estudantes do Ensino Médio técnico, 
objetivando observar a química fora do contexto escolar, 
ensinando conceitos referentes à tabela periódica. Esses 
autores concluíram, em seu trabalho, que o uso da fotografia 
desperta o interesse dos estudantes, atraindo a atenção de 
professores e estudantes para o uso de tecnologias em sala de 
aula. 

A segunda atividade foi desenvolvida visando 
identificar e compreender as fórmulas químicas de funções 
orgânicas oxigenadas e nitrogenadas. Os estudantes foram 
orientados a entrar no site PhET Colorado (https://phet.
colorado.edu/pt_BR/) e clicar na simulação denominada 
“Monte uma molécula”.

Como observamos na Figura 2, dentro do ambiente 
de simulação é disponibilizado um conjunto com alguns 
elementos e compostos químicos, do lado direito, que o 
estudante deve agrupar no centro, até formar o composto 
indicado pela coluna, na direita da tela, até finalizar cada 
conjunto de elementos. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/
https://phet.colorado.edu/pt_BR/
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Figura 2 – Simulador “Monte sua molécula” na plataforma 
PhET Colorado.

Fonte: Acervo dos autores, 2021.

Foi solicitado aos estudantes que identificassem, nesses 
conjuntos de elementos, pelo menos um elemento com a função 
orgânica oxigenada ou nitrogenada. Eles foram orientados a 
tirarem um print da tela com a identificação do composto, e a 
qual grupo funcional ele pertence, como se visualiza na Figura 3.

Figura 3 – Atividade desenvolvida pelos estudantes no 
ambiente PhET Colorado.

Fonte: Acervo dos autores, 2021.
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Silva e Santana (2016) utilizaram o simulador PhET 
Colorado para ensinar ligações covalentes a estudantes 
do 9º ano e verificaram que estes obtiveram melhora na 
aprendizagem dos conceitos ensinados. Ademais, eles 
afirmam que o PhET é uma importante ferramenta para 
relacionar conceitos abstratos, como o ambiente microscópico 
e as teorias moleculares. 

A utilização do ambiente virtual de simulação 
PhET contribui para a aprendizagem mais dinâmica e 
significativa. Contudo, o software por si só não é estímulo 
para a aprendizagem. Por isso, essa prática deve ser ajustada 
aos conteúdos do currículo programático e às atividade em 
sala de aula (GOMES PASSOS et al., 2019).

A terceira atividade foi um caça-palavras, representado 
na Figura 4, para estimular a identificação de termos 
relacionados ao estudo de funções orgânicas. Nesta etapa, o 
estudante deveria, além de encontrar as palavras, identificar 
a qual grupo de funções orgânicas ela pertenceria. 

O caça palavras faz parte de uma das mais variadas 
ferramentas dos jogos lúdicos, que vem com a intenção de 
dar dinamicidade e interatividade ao ensino-aprendizagem, 
independente da área de ensino. O principal objetivo do 
lúdico é promover o desenvolvimento humano, pois estimula 
os processos estruturais cognitivos, criativos e emocionais das 
pessoas que utiliza desses recursos (NILES; SOCHA, 2015). 
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Figura 4 – Atividade de caça-palavras sobre funções 
orgânicas.

Fonte: Acervo dos autores, 2021.

Lima Júnior et al. (2020) avaliaram o modelo híbrido 
de rotações por estações na disciplina de Química para 
estudantes do 2° ano do ensino médio. Verificaram que 
o processo de construção de aprendizagem dos conceitos 
ocorreu de forma mais dinâmica. Além disso, o modelo de 
rotação por estações no âmbito da disciplina de Química foi 
aceito pela maioria dos estudantes. 

A utilização do método de ensino ativo, rotação por 
Estações, fomenta o aprendizado por dar espaço ao olhar do 
estudante. É necessário repensar as propostas pedagógicas 
que incentivem a educação por meio de problemáticas, que 
estimulem a aprendizagem dos estudantes e que busquem 
explorar os diferentes meios e recursos à disposição dos 
professores.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A Rotação por Estações se mostrou muito eficaz como 
método para o ensino remoto na Disciplina de Química, 
considerando que os estudantes demonstraram interesse 
e participaram, efetivamente, das atividades. A utilização 
desta metodologia não é complexa, sendo facilmente aplicada 
em sala de aula, mesmo em ensino remoto. Devido à sua 
praticidade, mesmo os professores com poucas habilidades 
tecnológicas conseguirão desenvolver a Rotação por Estações.

O modelo de Rotação por Estações  tem muito potencial, 
conforme observamos neste trabalho, pois este método 
permite um fluxo de criação e construção de conhecimento, 
incentivando os estudantes a serem responsáveis e reflexivos.

São muitos os métodos de ensino e não há o melhor, 
mas sim o que melhor se adequa às condições, conteúdo e 
turmas. Não se pode abdicar do objetivo principal do ensino 
que é orientar os estudantes os conceitos e as conexões que 
eles precisam aprender. Quando métodos de ensino eficientes 
são implementados a construção do aprendizado significativo 
se faz mais prazerosa e reveladora.
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A UTILIZAÇÃO DA SALA DE AULA 
INVERTIDA PARA A PROMOÇÃO 
DO PENSAMENTO CRÍTICO DOS 

ACADÊMICOS DE LICENCIATURA EM 
QUÍMICA DO IFMT CAMPUS CONFRESA

REFLEXÕES INICIAIS 
  
A sociedade vem sofrendo grande influência 

tecnológica e neste cenário as pessoas, de todas as idades, 
estão utilizando recursos digitais por mais tempo ao longo 
do dia. Recursos como tabletes, notebooks, celulares e 
outros, são aparelhos que permitem a comunicação e o 
compartilhamento de informações em um curto intervalo 
de tempo. Diante disso, é notória a necessidade de um novo 
paradigma no meio educacional, sendo indispensável a 
adaptação para a nova realidade, utilizando as inovações para 
promover um processo de ensino e aprendizagem mais eficaz.

O processo educativo tende a passar, constantemente, 
por mudanças. Muitos estudiosos do meio educacional 
defendem há anos um novo método de ensino, no qual os 
estudantes têm uma maior participação e autonomia no 
processo de ensino-aprendizagem, tendo como auxílio os 
recursos digitais tecnológicos, dentre outros.

Mesmo com todas essas modificações, percebe-se 
ainda que, muitos professores de escolas públicas e privadas 
persistem no ensino tradicional. Neste, o professor é o 
protagonista, ou seja, o dono do conhecimento, e os estudantes 
têm pouca participação ativa nas aulas. Isso torna o processo 
monótono e desestimulante, limitando o desenvolvimento 
dos estudantes.

São muitas as estratégias de ensino que podem 
envolver o uso de recursos digitais. O ensino híbrido é uma 
delas e consiste na inserção de ferramentas tecnológicas 



A BUSCA POR SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA A SALA DE AULA

35

educacionais, buscando transformar o universo educacional 
em ambientes motivadores, que proporcionem um 
aprendizado efetivo. É importante considerar, que se faz 
necessário verificar quais metodologias serão mais viáveis 
para aplicação de determinado conteúdo. Não basta apenas 
ter acesso aos recursos, é preciso saber usá-los em prol do 
aprendizado dos estudantes.

De acordo com Mendes e Lemes (2014), os estudiosos 
acreditam que há uma falha entre a realidade dos estudantes 
e a proposta de utilização dos recursos tecnológicos em sala 
de aula. Essa falha, mencionada pelos autores supracitados, 
não corresponde somente aos recursos digitais, os quais a 
maioria das escolas possuem acesso, mas se essas ferramentas 
estão sendo usadas adequadamente em favor das dificuldades 
dos estudantes, possibilitando uma melhoria no processo de 
ensino. 

Assim, o ato de ensinar envolve diversificados 
elementos, que são fundamentais para se obter um 
resultado satisfatório. Dentre esses elementos destacam-se o 
planejamento docente, os recursos e materiais pedagógicos, 
as estratégias de ensino e a avaliação de aprendizagem. 

As metodologias ativas têm o ensino centrado nos 
estudantes, tornando-os responsáveis pela busca do próprio 
conhecimento. Nesta situação o professor se enquadra como 
um mediador, ou seja, estará presente para esclarecimento de 
dúvidas e orientar para qual caminho o estudante deve seguir 
para alcançar o conhecimento desejado.

“Na aprendizagem ativa, em oposição à aprendizagem 
passiva, bancária, baseada na transmissão de informação, o 
estudante assume uma postura mais ativa, na qual ele resolve 
problemas, desenvolve projetos e, com isto, cria oportunidades 
para a construção de conhecimento” (VALENTE, 2013, p. 20).
Neste sentido, segundo o autor, as metodologias de ensino, 
em especial as metodologias ativas, quando inseridas na 
educação de forma adequada podem provocar uma maior 
autonomia dos estudantes no processo de aprendizagem, 
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proporcionando um maior engajamento.
Para Morán (2015), as metodologias ativas de 

aprendizagem podem ser compreendidas como ponto inicial, 
uma vez que, contribuem para processos mais evoluídos 
de reflexão, de elaboração de novas práticas e interação 
cognitivas. De acordo com o autor, o aprendizado dos 
estudantes tem como ponto de partida os problemas e as 
situações vivenciadas no cotidiano. 

A principal característica desses métodos é a 
centralização da aula no estudante e o papel de mediador 
destinado ao professor. Isso estimula os estudantes a buscarem 
o conhecimento, dando maior importância ao modo que 
se ensina ao invés do que é ensinado (SOUZA et al., 2016). 
Em vista disto, os autores ainda ressaltam a importância de 
contextualizar os conteúdos abordados em sala, para obter-se 
um aprendizado significativo.

As metodologias ativas englobam diferentes práticas 
educacionais que estão disponíveis para o professor ensinar, 
tais como: Aprendizagem Baseada em Problemas, Ensino 
Híbrido, Sala de Aula Invertida, Método de Problematização, 
Estudo de Caso, Metodologia Freiriana e outras. Dentre as 
anteriormente listadas, optou-se por aprofundar os estudos e 
desenvolver, em uma situação real de ensino, a metodologia 
Sala de Aula Invertida. 

Justifica-se a realização do estudo em razão da 
observância da necessidade de integrar os recursos digitais 
para complementar o processo de ensino-aprendizagem dos 
estudantes de licenciatura em Química. É importante saber 
ensinar utilizando os recursos disponíveis para facilitar 
esse processo, no qual o estudante é o protagonista do 
próprio conhecimento, levando em consideração o contexto 
tecnológico e formando futuros professores capazes de 
desenvolver essas práticas pedagógicas. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com (BACICH; MORAN, 2015, p. 45), 
“híbrido significa misturado, mesclado, blended. A educação 
sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários 
espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos”. Todavia, 
os autores enfatizam que, esse cenário se modificou, tornou-
se mais amplo, possibilitando interação, criatividade, devido 
a mobilidade e conectividade. 

Os modelos de ensino híbridos proporcionam 
também o ensino personalizado. Este 
possibilita identificar o nível de dificuldade de 
cada aluno de forma individual ou em grupo, 
e é uma atividade que, se utilizada por meio 
da tecnologia, possibilita um atendimento 
educacional bastante específico para cada 
aluno ou grupo sem sobrecarregar o professor 
(MIRANDA et al., 2020, p. 5).

Isso significa que o ensino híbrido envolve a utilização 
de ferramentas digitais tecnológicas e a diversificação do 
ambiente de aprendizagem para auxiliar no ensino. Desta 
forma, proporciona intensificação do nível de autonomia dos 
estudantes. 

A estratégia Sala de Aula Invertida teve início no 
modelo de ensino híbrido, que requer modelos pedagógicos 
mais inovadores. Embora o conceito de Sala de Aula Invertida, 
ao longo dos anos, tenha sido desenvolvido de diferentes 
formas, muitos autores desenvolveram pesquisas referentes a 
essa temática. 

Bishop e Verleger (2013) definem Sala de Aula 
Invertida como uma técnica educacional que consiste em 
duas partes: atividades de aprendizagem interativas em 
grupo, em sala de aula, e orientação individual baseada em 
recursos computacionais, fora da sala de aula. Ainda segundo 
os autores, tal definição serve como base para destacar uma 
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característica marcante da Sala de Aula Invertida que é não 
demandar tempo em sala para ministrar aulas expositivas. 

A Sala de Aula Invertida tem como objetivo “estimular 
os estudantes a fazerem pesquisas, orientadas pelo professor, 
em suas casas. Posteriormente, por meio de projetos ou de 
debates se discute o assunto pesquisado em sala de aula”.  
(SCHIEHL; GASPARIN, 2016, p. 4). Neste âmbito, Valente 
assinala que:  

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, etc. (VALENTE et al., 2014, p. 85).

Na estratégia Sala de Aula Invertida o estudante 
recebe os conteúdos antes da aula, para que ele possa estudar, 
o professor encaminha material de apoio como vídeos, 
textos, matérias, dentre outros. No momento em sala de aula, 
o professor esclarece as possíveis dúvidas dos estudantes 
e aprofunda o conteúdo, propõe atividades para que haja o 
desenvolvimento da capacidade cognitiva e o trabalho em 
grupo (PAVANELO; LIMA, 2017).

Panavelo e Lima (2017) realizaram um estudo 
destacando os principais resultados encontrados em uma 
experiência que utilizaram a Sala de Aula Invertida na 
disciplina de Cálculo I. Segundo os autores, apesar das 
dificuldades encontradas na aplicação dessa estratégia, existe 
a necessidade de implantação de recursos inovadores em 
relação ao ensino de cálculo nos cursos superiores, por se 
tratar de uma área que os estudantes consideram complexa.

Rocha (2014), desenvolveu um artigo, apresentando 
reflexões e relatos como experiências de metodologias ativas, 
em especial a Sala de Aula Invertida. Nesta experiência o autor 
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destaca as potencialidades e as limitações, dessa estratégia 
de ensino, que foram apontadas pelos professores de ensino 
superior que vivenciaram essa experiência. De acordo com 
o resultado da experiência, pode-se dizer que a Sala de Aula 
Invertida é um recurso viável, uma vez que os estudantes 
têm uma maior autonomia, participação e desenvolvimento. 
A prática de ensino centrada no estudante permite maior 
engajamento, pois o estudante assume o protagonismo do 
próprio conhecimento.

O presente texto tem como objetivo descrever o 
desenvolvimento da estratégia de ensino para assim refletir 
sobre a importância do professor dominar a metodologia Sala 
de Aula Invertida, para futuramente desenvolver suas práticas 
pedagógicas bem como instigar outros. 

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA 
   
A estratégia Sala de Aula Invertida foi uma proposta 

do professor Dr. Marcelo Franco Leão, nas aulas ministradas 
na disciplina de Instrumentação para o Ensino de Química. 
A disciplina durou 4 (quatro) semanas, tendo início em 
29/03/2021 e encerrando no dia 24/04/2021. 

No início da disciplina, o professor elaborou um 
guia de estudo, contendo a explicação e a orientação sobre a 
proposta a ser realizada pelos discentes em cada semana. Esse 
guia de estudo foi organizado de maneira que não gerasse 
acúmulo de leituras e atividades, a fim de não atrapalhar o 
desenvolvimento dos estudantes.

Foram encaminhados para os estudantes vários 
anexos, sendo eles: guia de estudo de Instrumentação para 
o Ensino de Química, roteiros de atividades, livros digitais e 
textos complementares (em formato pdf). Todas as atividades 
e orientações foram disponibilizadas na plataforma do 
Moodle (padrão para o IFMT tendo em vista o ensino remoto 
durante a pandemia). Além disso, também ocorreram aulas 
online por web conferência, nas quartas-feiras, às 20h00. 
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Nestas ocasiões, os estudantes acessavam as aulas pelo link 
do GoogleMeet, previamente disponibilizado pelo professor.

De acordo com Suhr (2016) é de responsabilidade dos 
estudantes fazer o estudo dos materiais encaminhados pelo 
professor para as aulas presenciais. No momento das aulas 
acontecerá a socialização e discussão dos conteúdos que foram 
disponibilizados. Quanto ao professor, nesta condição de 
Sala de Aula Invertida, ele desempenha o papel de mediador, 
que fará toda a organização da sequência didática e, assim, 
abre caminhos para que os estudantes consigam resolver a 
problematização proposta em sala. 

No dia 7 de abril, realizou-se o acompanhamento 
da aula de Instrumentação para o Ensino de Química. O 
professor ministrante da aula solicitou aos estudantes que, 
sozinhos ou em dupla, escolhessem dois artigos, um artigo 
sobre um jogo didático de Química e outro sobre um Software 
para a as aulas de Química. 

Para trabalhar a Sala de Aula Invertida o professor 
enviou diversos materiais para que os estudantes pudessem 
explorar: acessar, ler, ouvir ou até mesmo assistir. Dentre eles, 
foram enviados textos sobre jogos didáticos e softwares usados 
no ensino de Química. As aulas de Instrumentação para o 
Ensino de Química seguiram todo um cronograma que foi 
apresentado na disciplina, para compreender sua dinâmica e 
seu funcionamento.

Os estudantes tiveram que analisar os seguintes 
aspectos nos artigos escolhidos: estudo, etapa escolar 
envolvida ou a que se destina, tipo de jogo ou aplicativo, 
materiais necessários ou tecnologia e potencialidade do 
recurso didático. Após a análise, houve a socialização 
dos artigos escolhidos por meio de uma discussão. Neste 
momento foram apresentados os critérios estabelecidos pelo 
professor para a avaliação. Cada artigo foi apresentado de 
forma interativa e participativa por parte dos estudantes. Os 
nomes dos artigos estão descritos no Quadro 1.



A BUSCA POR SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA A SALA DE AULA

41

Quadro 1 - Títulos dos artigos apresentados pelos estudantes 
durante a aula de instrumentação para o ensino de Química.

Fonte: Dados organizados pelos autores (2021).

Ao finalizar o semestre foi elaborado, em conjunto 
com o professor, um formulário eletrônico no Google Forms, 
contendo 12 (doze) questões, para que os estudantes pudessem 
avaliar a estratégia de ensino utilizada na disciplina de 
Instrumentação para o Ensino de Química. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 
2021. O público participante do questionário totalizou 7 
(sete) estudantes. Foi estabelecido um período de 10 (dez) 
dias para que pudessem responder ao formulário.  Das 12 
(doze) questões elaboradas, 8 (oito) eram abertas e 4 (quatro) 
fechadas.

Quando questionados sobre como foi estudar 
Instrumentação para o Ensino de Química desta maneira 
antecipada pela sala de Aula Invertida (com materiais, sugestões 
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de leituras e vídeos enviados previamente, aulas online com o 
professor e atividades na sequência) foram obtidas as respostas 
apresentadas no Quadro 2. 

Quadro 2 – Respostas dos estudantes sobre a experiência de 
estudar Instrumentação para o Ensino de Química pela aula 

invertida.

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com os dados 
coletados na pesquisa (2021).

Depreende-se, pelas respostas dos estudantes, que 
o estudo de Instrumentação para o Ensino de Química de 
maneira antecipada pela estratégia Sala de Aula Invertida, foi 
vista como uma experiência boa, desafiadora, que permitiu 
a utilização dos conhecimentos prévios sobre o conteúdo 
abordado, proporcionando um maior aproveitamento. 

Essas afirmações também foram constatadas por 
Ferreira e Silva (2020), que destacam que Sala de Aula 
Invertida (SAI) ou flipped learning, fundamenta-se no envio 
antecipado para os estudantes de materiais referente ao 
conteúdo trabalhado. Assim, eles terão que estudar em casa, 
utilizando as ferramentas disponíveis para auxiliá-los na 
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compreensão, contando com a orientação do professor, em 
caso de dúvidas. 

 Oliveira et al. (2016) salientam que, na Sala de Aula 
Invertida, os estudantes se tornam o centro na construção 
do conhecimento. Deste modo, esta metodologia contribui 
tanto na própria aprendizagem, como para o restante da 
turma. Cabe ao professor desempenhar o papel de mediador, 
orientando para a elaboração do material e das atividades que 
serão propostas para serem desenvolvidas pelos estudantes.

O segundo questionamento realizado aos estudantes 
foi referente à atribuição de uma nota (de 1 a 5) para cada um 
dos critérios relacionados às aulas da disciplina. Os resultados 
referentes a esse questionário podem ser visualizados na 
Figura 1. 

Figura 1 – Atribuição de nota (de 1 a 5) para os critérios 
relacionados às aulas (A: Materiais de leitura; B: Vídeos 
recomendados sobre os assuntos; C: Ambiente Virtual 
– sala do Moodle; D: Aulas online via GoogleMeet; E: 

Apresentação no Power Point® que foram elaboradas; F: 
Explicação do professor; e G: Atividades avaliativas).

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com os dados 
coletados na pesquisa (2021).

Observa-se que 1 estudante avaliou os materiais 
de leitura (A) com nota (3), um avaliou com nota 4 e cinco 
estudantes avaliaram esse critério com nota máxima (5).  Dos 
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vídeos recomendados sobre os assuntos (B), cinco estudantes 
avaliaram esse critério com nota 5, um estudante atribui nota 
2 e outro, nota 4. Sobre o ambiente virtual (C), dois estudantes 
atribuíram nota 3, um atribuiu nota 4 e os demais, nota 
máxima (5). Para as aulas online via GoogleMeet (D) foram 
atribuídas as notas 3 e 4, cada uma por um estudante, e a nota 
5 pelos demais. 

Para as apresentações no Power Point que foram 
elaboradas (E), dos sete respondentes, cinco avaliaram com 
nota máxima (5), um com nota 2 e um com nota 4. Com relação 
a explicação do professor (F), seis estudantes avaliaram com 
nota máxima (5), e apenas um com nota 3. O mesmo ocorreu 
nas atividades avaliativas (G), onde seis estudantes avaliaram 
com nota 5, enquanto apenas um atribuiu nota 3.

Um terceiro questionamento realizado foi sobre 
“Quais materiais e recursos pedagógicos os estudantes mais 
gostaram e, possivelmente, irão utilizar em suas aulas quando 
forem professores?”. As respostas seguem apresentadas na 
Figura 2.

Figura 2 – Avaliação dos estudantes em relação a utilização 
de tais recursos.

Fonte: Elaborado pelos autores, de acordo com os dados 
coletados na pesquisa (2021).
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A partir dos dados observa-se que dos sete 
estudantes que participaram da pesquisa, todos gostaram 
e, possivelmente, utilizarão experimentos com materiais 
alternativos em suas aulas, quando forem professores 
de Química. Seis estudantes marcaram que gostaram e 
utilizarão jogos didáticos e softwares, ou aplicativos em geral. 
Cinco participantes provavelmente utilizarão livros didáticos 
e textos científicos. 

Dos sete respondentes, quatro marcaram as opções 
de que gostaram e disseram que irão utilizar, em suas 
aulas, os seguintes recursos: simuladores PhET Colorado, 
experimentos em laboratório e vídeos do Youtube. Apenas 
dois dos participantes gostaram e utilizarão sites, blogs e 
museus virtuais em suas aulas. Somente um participante 
marcou que gostou e irá utilizar os modelos 3 D em suas aulas 
de Química.

No quarto questionamento foi solicitado aos estudantes 
para que dos critérios abaixo, avaliassem de acordo com a 
importância para o Ensino de Química: (1) não contribui, (2) 
contribui pouco, (3) intermediário, (4) contribui, (5) contribui 
muito. As respostas podem ser visualizadas na figura 3.



METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS:

46

Figura 3 – Avaliação dos critérios de acordo com sua 
importância e contribuição (A: Linguagem visual; B: 
Dinâmica/Interação; C: Compreensão dos conceitos 

químicos; D: Viabilidade de utilização; E: Objetivos claros; 
F: Envolvimento dos estudantes; e G: Autonomia na 

aprendizagem).

Fonte: Elaborado pelos autores, de acordo com os dados 
coletados na pesquisa (2021).

Como é possível observar na Figura 3, as avaliações 
são bem diferentes entre as percepções dos estudantes. 
No primeiro critério referente a linguagem visual (A), um 
estudante marcou que não contribui, um que contribui pouco, 
dois marcaram a opção intermediária, e três avaliaram que 
contribui muito. Em relação a dinâmica/interação (B) um 
dos respondentes assinalou afirmando que não contribui, 
dois avaliaram como intermediário, e quatro disseram que 
contribui muito.

Sobre a compreensão de Conceitos Químicos (C), 
dois participantes avaliaram que esse critério contribui 
pouco, outros dois que ‘contribui’ e três avaliaram que esse 
recurso contribui muito. Referente a viabilidade de utilização 
(D), um avaliou que contribui pouco, um assinalou como 
‘intermediário’, dois como ‘contribui’ e três como ‘contribui 
muito’. Sobre a clareza dos objetivos (E), dois afirmaram 
que esse critério contribui pouco, um marcou como 
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‘intermediário’, um como ‘contribui’ e três avaliaram que 
contribui muito. 

Já acerca do envolvimento dos estudantes (F), quatro 
avaliaram que contribui muito e os outros três respondentes 
julgaram que ‘contribui pouco’, ‘intermediário’ e ‘contribui’, 
para o referente critério. E por fim, na autonomia da 
aprendizagem (G), dois dos respondentes avaliaram como 
não contribui, um assinalou como ‘intermediário’ e quatro 
que contribui muito. 

O quinto questionamento foi sobre “Quais elementos/
características que os estudantes consideram indispensáveis 
nos materiais e recursos didáticos disponíveis ao Ensino de 
Química?”. As respostas estão dispostas no Quadro 3.

Quadro 3 – Elementos/características que os estudantes 
consideram indispensáveis nos materiais e recursos didáticos 

ao ensino de Química.

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com os dados 
coletados na pesquisa (2021).

Com a análise das repostas, pode-se afirmar que os 
estudantes consideram que os experimentos químicos, as 
aulas explicativas, a utilização de materiais alternativos e de 
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fácil acesso, os livros didáticos, o uso de recursos tecnológicos 
(como notebook e aplicativos) são elementos indispensáveis 
nos materiais e recursos didáticos destinados ao ensino de 
Química.

Os resultados obtidos reforçam a constatação de 
Lima Filho e colaboradores (2011), sobre a necessidade de 
ultrapassar os limites propostos pelo ensino tradicional, 
para alcançar uma aprendizagem significativa na Química. 
Para tanto, é preciso propor novos métodos de ensino e 
recursos alternativos que permitem aos estudantes a criação 
dos próprios conceitos. Isso possibilita mais autonomia 
na construção de seu conhecimento, promovendo uma 
aprendizagem mais dinâmica, com participação ativa dos 
estudantes.

O próximo questionamento refere-se a opinião dos 
estudantes sobre quais materiais e recursos didáticos eles 
jugaram mais eficazes para dinamizar o ensino de Química. 
As respostas podem ser observadas no Quadro 4. 

Quadro 4 – Opinião dos estudantes sobres os quais recursos 
didáticos são mais eficazes para dinamizar o ensino de 

Química.

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com os dados 
coletados na pesquisa (2021).
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Com base nos dados da pesquisa, os estudantes 
apontaram como os recursos mais eficazes os jogos didáticos 
e os softwares, aulas no laboratório, materiais de apoio, artigos 
e vídeos. Também ressaltaram a dinâmica/interação dos 
estudantes com tais recursos. Esses resultados são consoantes 
com o verificado por Valente e colaboradores (2014), que 
ressaltam as principais vantagens dos estudantes ao receberem 
os materiais instrucionais sobre a aula, de forma antecipadas. 

Os autores supracitados mencionam, como 
potencialidade dessa estratégia de ensino, a possibilidade do 
estudante estudar em seu ritmo, tentando absorver o máximo 
de compreensão. Também ressaltam a frequente utilização 
de vídeos gravados e sua importância para que os estudantes 
possam frisar os conteúdos, pois podem assistir quantas 
vezes precisarem para compreender conceitos considerados 
de difíceis compreensão. Ainda, mencionam a utilização de 
recursos tecnológicos, para ampliar o conhecimento, como por 
exemplo: animação, simulação, laboratório virtual, e outros. 

Em seguida foi questionado sobre quais contribuições 
são proporcionadas para o aprendizado dos estudantes quando 
se utiliza algum recurso didático para ensinar Química. As 
respostas dos estudantes seguem no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Contribuições proporcionadas para o 
aprendizado dos estudantes com a utilização de algum 

recurso didático para o ensino de Química.

Os estudantes relataram que as principais contribuições 
estão relacionadas com a dinamização do ensino, pois além 
de aproximar o estudante do professor, desperta o interesse 
e a curiosidade, resultando em uma maior compreensão dos 
conteúdos.

Foi solicitado aos participantes que citassem as 
potencialidades da utilização de materiais e recursos 
pedagógicos em aulas de Química bem como as limitações 
que o professor de Química enfrenta para utilizar materiais 
e recursos pedagógicos em suas aulas. As respostas estão 
apresentadas no Quadro 6.
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Quadro 6 – Potencialidades dos Materiais e recursos didáticos 
versus as Limitações enfrentadas pelos professores de Química 

para utilizar esses materiais e recursos em suas aulas.

Sobre as potencialidades da utilização de materiais 
e recursos pedagógicos para o ensino de Química foram 
mencionados pelos estudantes “o despertar da curiosidade” e “o 
anseio por aprender de forma mais interativa”, proporcionando 
a autoconfiança e o interesse pela busca do conhecimento. 

Em relação as limitações enfrentadas pelo professor 
na utilização de materiais e recursos didáticos em suas aulas, 
os estudantes destacaram a falta de estrutura que algumas 
instituições de ensino possuem, o que dificulta a utilização 
de recursos didáticos. O interesse dos estudantes e seus 
conhecimentos prévios acerca do assunto trabalhado também 
são requisitos que devem ser levados consideração. 
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A décima questão se refere à metodologia empregada 
pelo professor neste estudo, a Sala de Aula Invertida (enviando 
com antecedência materiais, indicações de leituras e vídeos, 
aula online com explicação e orientações das tarefas), se esse 
método contribuiu para o aprendizado e se pode ser considerada 
uma maneira motivadora de estudar segundo a percepção dos 
estudantes. As opiniões estão relatadas no Quadro 7.

Quadro 7 – Percepção dos estudantes quanto a metodologia 
do professor e sua respectiva contribuição para o 

aprendizado.

De acordo com a análise das respostas dos estudantes, 
a metodologia empregada pelo professor é viável, uma vez 
que contribui no processo de aprendizagem. Trata-se de 
uma metodologia de ensino motivadora, que proporciona a 
oportunidade de estudar os conteúdos que serão trabalhados 
em sala, como uma prévia. Desta maneira, o estudante terá 
mais autonomia, desenvolvendo um papel fundamental na 
construção do seu conhecimento, permitindo-lhe uma maior 
interação com os conceitos científicos.
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Na penúltima questão foi requerido ao estudante que 
atribuísse uma nota de 0 a 10 para as aulas de Instrumentação 
para o Ensino de Química. As notas atribuídas foram 
tabuladas e estão apresentadas na Figura 4.

Figura 4 – Atribuição de notas (de 0 a 10) para as aulas de 
Instrumentação para o Ensino de Química.

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com os dados 
coletados na pesquisa (2021).

As notas atribuídas pelos estudantes revelam que as 
aulas de Instrumentação para o Ensino de Química foram 
bem aceitas. Dentre os sete participantes, quatro atribuíram 
nota máxima 10, dois deram nota 9, um nota 8 e outro, 
nota 7 (Figura 4). Em virtude deste resultado, nota-se que 
as aulas mesmo na modalidade ensino remoto, tiveram um 
bom aproveitamento, uma vez que estudantes conseguiram 
compreender os conceitos abordados tiveram engajamento no 
desenvolvimento das atividades. 

O último questionamento é uma avalição referente às 
atividades que desenvolveram, de acordo com a importância 
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e contribuição para seu aprendizado. Considerando os 
seguintes aspectos; (1) não contribui, (2) pouco contribui, (3) 
intermediário, (4) contribui, (5) contribui muito. As respostas 
foram tabuladas e estão representadas na Figura 5.

Figura 5 – Avaliação das atividades desenvolvidas, de acordo 
com a importância e contribuição destas para o aprendizado 

do estudante (A: Seleção e análise do artigo sobre Jogo 
Didático; B: Seleção e análise do artigo sobre software; C: 
Elaboração do texto fundamentador; e E: Explicação do 

professor sobre simuladores PhET, vídeos, Youtube e modelos 

3D).
Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com os dados 

coletados na pesquisa (2021).

Dentre os parâmetros analisados, quatro dos 
participantes julgaram que a seleção e análise dos artigos 
sobre jogos didáticos ‘contribui’ para seu aprendizado, dois 
tem opinião ‘intermediária’ e um disse que contribui muito 
(Figura 5A). Na seleção e análise do artigo sobre software (B), 
quatro participantes avaliaram que esse critério contribui para 
seu aprendizado e os outros três assinalaram que ‘contribui 
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pouco’, ‘intermediário’ e ‘contribui muito’. 
Sobre a elaboração de texto fundamentado (C), 

tiveram duas marcações para cada a opção ‘não contribui’ 
e duas para ‘contribui pouco’. Sendo que os outros três 
assinalaram que contribui muito. Já para a elaboração de 
atividades experimentais (D), três estudantes avaliaram 
que foi ‘intermediário’, um afirmou que ‘contribui’ e três 
assinalaram que contribui muito. Com relação a explicação 
do professor sobre simuladores PhET, vídeos, YouTube e 
modelos 3 D (E), dentre os sete participantes cinco avaliaram 
que esse critério contribui muito para seu aprendizado, um 
avaliou como ‘intermediário’ e o outro como ‘contribui’. 

Em linhas gerais percebe-se que os estudantes 
aprovaram a metodologia ativa utilizada nesta abordagem e 
que, provavelmente, irão aplicar tais aprendizados em suas 
futuras aulas. Vale ressaltar que o ensino remoto, durante a 
pandemia, esbarra em uma série de fatores que vão desde o 
acesso à internet até a disponibilidade de tempo para executar 
inúmeras atividades. Para amenizar os efeitos devastadores 
deste momento, atividades interativas propostas pelos 
professores são perspicazes e motivam os estudantes a não 
desanimarem da rotina das aulas. 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo possibilitou aos estudantes vivenciar uma 
nova experiência, visto que a disciplina de Instrumentação 
para o Ensino de Química foi ministrada na modalidade 
remota/online. Com essa experiência foi possível utilizar 
os recursos digitais disponíveis para ministrar as aulas. A 
estratégia de ensino escolhida foi a Sala de Aula Invertida, 
que permite utilizar tecnologia de informação e comunicação 
para compartilhar conceitos científicos trabalhados em aulas 
com os estudantes em um ambiente totalmente virtual. 

Neste tipo de aula, onde os estudantes recebem todo 
o conteúdo que será abordado, tanto o professor como o 
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estudante têm um papel fundamental para cooperar nesse 
processo. É de responsabilidade do professor organizar a 
sequência didática, elaborando um material que se torne 
instrumentador, por meio de metodologias centradas nos 
estudantes, que induzam o pensamento e desenvolvendo de 
habilidades cognitivas.

Com base nas aulas ministradas e na observância 
da desenvoltura dos estudantes em relação as atividades 
propostas, foi possível concluir que houver uma reciprocidade 
entre estudantes e docente. O processo de elaboração da 
sequência didática realizada pelo professor, o material de 
apoio encaminhado para os estudantes e a socialização das 
atividades, corroboraram um aprendizado mais significativo. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE 
ATIVIDADES ENVOLVENDO 

METODOLOGIAS ATIVAS NO MINICURSO 
DO IF SERTÃO PERNAMBUCANO

REFLEXÕES INICIAIS

É perceptivo observar que os avanços tecnológicos têm 
sido cada vez mais marcantes na sociedade. Como a educação 
é um ramo da convivência social, é importante analisar 
formas viáveis de inserir recursos tecnológicos nas práticas 
educacionais. A utilização destes recursos como ferramenta 
auxiliadora no ensino pode ser uma interessante e instigante, 
desde que seja usada de forma adequada. 

Diante das inovações tecnológicas e a influência disto 
no processo educativo, é válido pensar as possibilidades de 
uso das tecnologias voltadas para o ensino. O professor como 
mediador tem que buscar estratégias de ensino que despertem 
o interesse dos estudantes, tornando-os mais autônomos na 
construção do próprio conhecimento. 

Um aspecto bastante relevante é que, o ato de educar 
é bem mais complexo do que se imagina, não basta saber o 
que ensinar, é preciso saber o como ensinar (FREIRE, 1997). 
Paiva et al. (2016) afirmam que o ensino e a aprendizagem 
assumem caráter dialético, isto é, de constante movimento 
e construção por aqueles que o fazem, assim o ensinar está 
diretamente relacionado com o aprender.

Para a promoção de um aprendizado significativo, é 
necessário que o professor faça com que o estudante consiga 
relacionar as teorias estudadas, em sala, com a realidade de seu 
cotidiano. Para tanto, é preciso que os conteúdos abordados 
em sala sejam contextualizados com a realidade do estudante.

As metodologias ativas têm como principal objetivo 
estimular e envolver o estudante em uma postura mais ativa 
no seu processo de aprendizagem. Compreende-se que os 
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métodos de ensino são tão importantes, quanto os conteúdos 
que serão ensinados, em face disso novas metodologias 
estão sendo propostas para melhorar o processo de ensino e 
aprendizagem (PAIVA et al., 2016).

O presente texto é o relato de uma experiência que 
teve por objetivo apresentar e propor duas metodologias 
ativas desenvolvidas com 60 participantes de uma oficina 
que ocorreu na modalidade online, durante a “Semana do 
Químico 2021”, evento promovido pelo Campus de Petrolina 
IF Sertão/PE entre os dias 16 e 18 de junho de 2021.

Metodologias ativas como recursos didáticos, 
norteando o ensino remoto em meio a pandemia da Covid-19, 
foram primordiais para enriquecer a prática docente bem 
como a assimilação dos estudantes. Diante desse cenário, 
para a contínua promoção do conhecimento, fez-se necessário 
o uso das ferramentas tecnológicas, como salas de aula em 
ambientes virtuais, potencializando o ensino e aprendizagem.

Este evento contou com a participação do coordenador 
e de bolsistas do projeto de pesquisa Metodologias de Ensino 
Centradas nos Estudantes: Soluções Práticas para as Aulas de 
Ciências da Natureza, aprovado no Edital nº 051/20 /PROSP/
IFMT, que tem como finalidade investigar metodologias 
de ensino centradas no estudante, no intuito de estimular 
o desenvolvimento de soluções práticas para o ensino de 
Ciências.

DISCURSOS TEÓRICOS SOBRE METODOLOGIAS 
ATIVAS 

O ensino tradicional, que perdurou por muitos anos, o 
estudante exercia o papel passivo, enquanto o professor era o 
detentor de todo o conhecimento. Neste método de ensino, o 
estudante não tinha autonomia na construção conhecimento, 
o que dificultava o aprendizado, pois não havia muita 
participação, interação ou desenvolvimento dos estudantes 
durante as aulas. 

Apesar da predominância desse método de ensino, e 
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devido às dificuldades que os estudantes apresentavam, novas 
estratégias e modalidades de ensino foram pensadas visando 
priorizar a participação destes. Vivemos um momento distinto 
em relação ao ensinar e aprender, aprendemos de modos 
diversos: individuais, em grupos, em redes, por intercâmbio 
e entre outros. Essa liberdade de aprender, em determinado 
tempo e espaço, possibilita a formação de um novo contexto 
educativo, no qual diferentes formas de aprendizagem são 
possíveis, com a aplicação das metodologias ativas (MORAN, 
2014).

Segundo Moran (2017, p. 2), as “metodologias ativas 
são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos 
estudantes na construção do processo de aprendizagem, de 
forma flexível, interligada, híbrida”. Desse modo, o estudante 
tem na figura do professor um orientador e não mais um 
transmissor de conhecimento. Diante desta perspectiva, há 
uma diminuição das aulas expositivas, a teoria passa a ser 
buscada por meio das mídias e o espaço das aulas presenciais 
são utilizados para o desenvolvimento dos projetos, em uma 
espécie de cooperação.

A metodologia ativa é uma concepção educativa 
que estimula processos construtivos de ação-
reflexão-ação, em que o estudante tem uma 
postura ativa em relação ao seu aprendizado 
numa situação prática de experiências, por 
meio de problemas que lhe sejam desafiantes 
e lhe permitam pesquisar e descobrir soluções 
aplicáveis à realidade. (PALMEIRA et al., 2020, 
p. 4).

Em outras palavras, metodologias ativas são estratégias 
de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na 
construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, 
interligada e híbrida. As metodologias ativas, num mundo 
conectado e digital, se expressam por meio de modelos de 
ensino híbridos, com muitas possíveis combinações.
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O importante é compreender a proposta do método, no 
qual o professor deve assumir o papel de facilitador, orientador, 
moderador e observador. Neste cenário, o estudante se torna 
protagonista da sua aprendizagem e a sala de aula vigora como 
palco dos debates sobre o aprofundamento dos conteúdos, sob 
a orientação do professor. Em algum momento, o professor 
se dedica à avaliação da aprendizagem, ao esclarecimento 
de pontos conflitantes sobre a compreensão do conteúdo 
antecipado (ROCHA, 2014).

São muitas as metodologias ativas de ensino que têm 
o estudante como protagonista do próprio conhecimento. 
De acordo com Oliveira (2018), a Sala de Aula Invertida 
surgiu como uma importante aliada no cenário educativo, 
potencializando o ensino e aprendizagem, usando práticas 
comunicacionais interativas, em diferentes ambientes. Isso 
permite a liberdade para a exploração do conteúdo exposto, 
tonando o sujeito protagonista no processo de construção do 
conhecimento.

A estratégia de ensino Sala de Aula Invertida pode 
ser vista como um espaço construído por meio da mediação, 
interesse, comprometimento e colaboração, possibilitando 
que os estudantes fundamentem o processo de formação, 
compartilhem as alternativas. Esses fatores fortalecem a 
interação entre estudante e professor, que passa a conhecer 
melhor seus estudantes, podendo então identificar 
suas dificuldades e gerenciar suas aulas de outra forma 
(BERGMANN; SAMS, 2016).

Para Moran (2014), a Sala de Aula Invertida é um 
dos modelos mais interessantes utilizados para intercalar 
tecnologia com metodologia de ensino. Isso se deve ao fato de 
fornecer, nos ambientes virtuais, informações preliminares 
sobre o conteúdo estudado, e posteriormente reunir em 
sala de aula, os conhecimentos adquiridos pelos estudantes 
durante o estudo antecipado, socializando com a turma de 
maneira supervisionada (SUHR, 2016). 
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Nessa estratégia é de responsabilidade do estudante, 
realizar o estudo prévio dos conteúdos fornecidos 
antecipadamente, preparando-se para as aulas presenciais, 
onde acontecerão discussões referentes ao conteúdo, 
direcionadas por problematização (SUHR, 2016). Ainda de 
acordo com o autor, nesta proposta o professor assume o papel 
de mediador, deve organizar a sequência didática, fornecer 
subsídios e partir da situação-problema sugerindo meios de 
resolução, que sejam desenvolvidas pelos estudantes.

A rotação por estação é uma metodologia ativa, que 
tem seu roteiro elaborado pelo professor ministrante. Nesta, 
o estudante ou um grupo de estudantes, segue a proposta 
de ensino e realiza as etapas sugeridas pelo professo. É 
importante destacar que nessa estratégia tem que haver a 
utilização em, pelo menos, uma das estações das Tecnologias 
Digitais da Informação e Comunicação (TDICs). Também 
vale ressaltar que a comunicação e os recursos estão em 
constante transformação. Diante disso, é preciso se adaptar 
às mudanças, sendo necessário incluir as TDICs no processo 
educativo. 

Na metodologia da pesquisa científica, “O Estudo de 
Caso é um método que exige leitura e interpretação para que 
se possa compreender o problema proposto” (PAZINATO; 
BRAIBANTE, 2014, p. 16). Esses autores ainda ressaltam que, 
embora as tarefas propostas apresentem-se de forma clara, 
é fundamental que os estudantes entendam o problema e 
sistematizem as possíveis soluções. 

Pazinato e Braibante (2014, p.1), afirmam que “o método 
Estudo de Casos tem origem na metodologia ‘Aprendizagem 
Baseada em Problemas’ e consiste em narrativas de situações 
complexas que necessitam do conhecimento científico para a 
tomada de decisão”.

“O método de Estudo de Casos é uma das variantes 
do método de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), 
ou Problem Based Learning (PBL), o qual foi originalmente 
desenvolvido na Escola de Medicina da Universidade de 
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McMaster (Canadá) no final dos anos 1960” (SILVA et al., 
2011, p.186). Portanto, o Estudo de Caso apresenta algumas 
vantagens que torna o aprendizado mais significativo, 
pois o caso abordado trata-se de uma situação-problema 
relacionada a realidade humana. A aplicabilidade de situações 
semelhantes aos problemas vivenciados no cotidiano, instiga 
os estudantes a pensar, desenvolver a capacidade coligativa, 
buscando soluções viáveis aos problemas rotineiros. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente texto é um relato de experiência de 
abordagem qualitativa, no qual é relatada uma oficina ocorrida 
no período de dois dias, 16 e 17 de junho de 2021, durante 
a realização da “Semana do Químico”, do Campus Petrolina 
do IF do Sertão/PE, situado no município de Petrolina/PE, 
aproximadamente 700 km da capital (Recife/PE).  

O evento foi voltado para estudantes, professores, 
pesquisadores e toda a comunidade interessada em participar. 
A oficina ocorreu na modalidade online, contou com a 
participação de 60 cursistas. Todas as atividades propostas 
durante a oficina foram planejadas e organizadas com 
antecedências, para a sua realização foram criados links no 
GoogleMeet para que os estudantes pudessem entrar na sala 
de aula e desenvolver as propostas. 

No primeiro dia da oficina o professor formou 
‘uma tempestade de ideias’ juntamente com os estudantes, 
questionando o entendimento destes sobre estratégias de 
ensino e metodologias ativas. Em uma ocasião, o professor 
solicitou que definissem “metodologia ativa” (MA) com uma 
palavra, de acordo com seus conhecimentos prévios, com o 
intuito de provocar uma reflexão inicial sobre o tema. 

Neste texto serão relatadas duas MAs desenvolvidas 
com o grupo: Estudo de Caso de Ensino e Rotação por Estações. 
Para solucionar o caso de ensino ilustrado no Quadro 1, os 
participantes constituíram equipes com 20 integrantes e 
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elaboraram três situações de aprendizagem para solucionar o 
caso de um estudante que não conseguia aprender por meio 
das práticas de ensino tradicional. É importante destacar que 
foram divididos três grandes grupos, que tiveram acessos 
específicos do link do GoogleMeet. Esta divisão ocorreu por 
ordem alfabética.

Quadro 1 – Caso de ensino elaborado para a oficina.

No segundo dia, formaram-se três novos grupo e a 
divisão também ocorreu por ordem alfabética. Disponibilizou-
se no chat da sala de aula do GoogleMeet os links referentes ao 
demais grupos que seriam formados. Como essa estratégia de 
ensino ocorreu na modalidade online, ao invés dos estudantes 
fazerem a rotação, o professor foi quem percorreu de maneira 
alternativa a rotação entre as diferentes estações. Para essa 
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atividade criou-se três estações: a Estação dos Memes, a 
Estação do PhEt Colorado e a Estação do YouTube.

Na primeira estação, denominada ‘Estação dos 
Memes’, foi disponibilizado um link para que os estudantes 
acessassem às páginas de Memes relacionados ao estudo de 
funções orgânicas e o outro link era um formulário eletrônico 
contendo questões para que avaliassem alguns aspectos 
referentes aos Memes. 

Na Estação do PhET Colorado foi disponibilizado o 
link do site desse recurso. Logo após analisarem o simulador 
PhET, os estudantes acessaram o link do formulário eletrônico 
para realizar a avaliação desse simulador. Em outra estação, 
na Estação do YouTube, foi usada a mesma metodologia, 
disponibilizados dois links, um referente ao canal do YouTube 
e o link do formulário eletrônico para a avaliação dos aspectos.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os materiais produzidos pelos grupos foram 
recolhidos por meio dos formulários eletrônicos, organizados 
e tabulados. Algumas atividades foram sistematizadas em 
quadros para tornar mais fácil a visualização e a compreensão. 
No Quadro 2 estão sistematizados os resultados da atividade 
de Estudo de Caso de ensino. 
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Quadro 2 – Resultados obtidos por meio do estudo do 
caso de ensino.

Grupo 1 1º opção 2º opção 3º opção 

Motivação inicial da aula: Explicação sobre todas as 
formações orgânicas  

Professor introduz a matéria 
utilizando simuladores  

Instigar o interior 
competitivo dos estudantes 
com um dominó de 
estruturas químicas, feito 
pelos próprios estudantes e 
logo após misturados.  

Desenvolvimento da aula: 

(metodologia de ensino, 

recursos didáticos e 

momentos propostos) 

Serão divididos em nove 
grupos com cinco pessoas 
com o intuito de criar 
criação de modelos 3d 
usando diferentes materiais 
para representar todas as 
funções orgânicas. Após 
isso, eles fazem a rotativa 
dos grupos para irem 
explicando cada função.  

Enquanto o professor 
aprofunda na matéria os 
estudantes acompanham 
repetindo o mesmo 
processo no simulador. A 
turma é dividida em duplas 
e cada uma apresenta uma 
das formações orgânicas.  

Suas peças seriam 
componentes de alguma 
função orgânica (EX: 
Álcool -> peças= Oxigênio, 
"canecões simples e duplas" 
e etc...) na parte prática, as 
peças seriam distribuídas e 
os estudantes conversariam 
entre si e buscariam uma 
forma correta de alinhar os 
elementos.  

Avaliação da 

aprendizagem: 

 

Professor fara perguntas 
diferentes para os 
estudantes com a intenção 
de saber se entenderam  

Logo após todos terem 
simulado e apresentado os 
tipos o professor avaliará a 
turma individualmente, de 
acordo com a apresentação.  

: logo após o professor iria 
avaliar suas composições e 
ditar acertos e erros, ao 
final, após corrigir a 
formação, os estudantes 
deveriam com as suas novas 
equipes (ou mesmas, em 
caso de trabalhos feitos 
corretamente) iriam realizar 
um teste didático sugerido 
pelo professor (como 
"Quais os tipos de álcool; 
qual suas utilizações no 
cenário atual.").  
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Grupo 2 1º opção 2º opção 3º opção 

Motivação inicial da aula: A primeira aula será 
iniciada com um vídeo 
informativo e lúdico sobre 
as indústrias que trabalham 
com materiais formados por 
compostos orgânicos  

Aula começa com a 
apresentação de um mapa 
mental sobre as funções 
orgânicas oxigenadas para 
que os estudantes 
compreendam o conteúdo. 
Cada um irá receber um 
mapa mental impresso.  

Neste momento do ensino 
das funções orgânicas, 
montando as configurações 
das moléculas com os 
estudantes, eles aprenderão 
as funções.  

Desenvolvimento da aula: 

(metodologia de ensino, 

recursos didáticos e 

momentos propostos) 

Em seguida haverá a divisão 
da sala em 5 grupos de 8 
pessoas, cada grupo ficará 
responsável por uma função 
orgânica com o material 
escolhido da indústria, e 
após elaborar um cartaz 
com informações dos 
compostos de forma criativa 
e que ficará a critério do 
estudante o material 
utilizado para a elaboração 
deles.  

Usar o jogo gartic para 
avaliar a aprendizagem dos 
estudantes. O jogo funciona 
da seguinte forma: eles irão 
entrar em uma sala criado 
pelo professor, a cada 
rodada o jogador da vez 
desenha a molécula que o 
jogo propõe e os demais 
tentar acertar que molécula 
é a partir do conhecimento 
obtido por meio do mapa 
mental.  

A turma formará grupos e 
eles vão sortear funções e 
compostos orgânicos. Cada 
grupo será responsável por 
montar três funções, 
enquanto o restante da 
turma precisa escrever em 
um papel, individualmente, 
a que função se refere.  

Avaliação da 

aprendizagem: 

 

Participação e atividades Os estudantes seriam 
avaliados conforme a 
pontuação no jogo, 
seguindo a ordem de quem 
pontuasse mais, receberia a 
nota maior e a assim 
sucessivamente. 
Lembrando que a pontuação 
seria em décimos.  

. Ao fim da avaliação, os 
papeis individuais são 
entregues para avaliação do 
professor.  

Grupo 3 1º opção 2º opção 3º opção 

Motivação inicial da aula: Relembrar as funções 
orgânica e explicar a 
Rotação por Estações  

Jogos didáticos, abordar as 
funções orgânica e suas 
aplicabilidades no cotidiano  

POGIL - Processo de 
aprendizagem orientado por 
investigação guiada. 
Motivação inicial da aula: 
Apresentação de uma 
reportagem.  

Desenvolvimento da aula: 

(metodologia de ensino, 

recursos didáticos e 

momentos propostos) 

Terão três estações, um 
utilizando a plataforma 
Kahoot (Quiz), a segunda 
um Estudo de Caso por 
meio de um problema a ser 
resolvido com o tema 
funções orgânicas. Terceira 
estação seria uma pesquisa 
de produtos do cotidiano 
que contenham as funções 
orgânicas, em que eles 
poderão pesquisar e baixar 
fotografia  

Separar a turma em grupo, 
em que cada um ficará com 
um jogo diferente. Os jogos 
serão jogo da memória e 
caça palavras. 

Processo de aprendizagem 
com orientação guiada, 
atividade previa para o 
estudante aprender sozinho, 
e leva as dificuldades e 
dúvidas com o professor e 
colegas.  
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Desenvolvimento da aula: 

(metodologia de ensino, 

recursos didáticos e 

momentos propostos) 

Terão três estações, um 
utilizando a plataforma 
Kahoot (Quiz), a segunda 
um Estudo de Caso por 
meio de um problema a ser 
resolvido com o tema 
funções orgânicas. Terceira 
estação seria uma pesquisa 
de produtos do cotidiano 
que contenham as funções 
orgânicas, em que eles 
poderão pesquisar e baixar 
fotografia  

Separar a turma em grupo, 
em que cada um ficará com 
um jogo diferente. Os jogos 
serão jogo da memória e 
caça palavras. 

Processo de aprendizagem 
com orientação guiada, 
atividade previa para o 
estudante aprender sozinho, 
e leva as dificuldades e 
dúvidas com o professor e 
colegas.  

Avaliação da 

aprendizagem: 

 

Participação e atividades  Participação nas atividades  Apresentação, participação 
e resolução das questões  

Fonte: Dados coletados na pesquisa, fornecidos pelos professores (2021). 

A partir da análise dos dados, pode-se observar que 
os grupos propuseram três metodologias de ensino dinâmicas 
e atrativas para ensinar Química Orgânica. As alternativas 
foram bem diversificadas utilizando vários recursos, visando 
auxiliar no processo de ensino e proporcionar aos estudantes 
uma aprendizagem mais efetiva.

Cada grupo, teve uma atenção especial em elaborar 
toda a sequência didática, propondo uma motivação inicial, 
que provocasse no estudante o interesse e a curiosidade 
pelo conteúdo. O grupo 1, sugeriu como motivação inicial 
para a primeira aula, uma explicação sobre o conteúdo. No 
desenvolvimento da aula, sugeriram trabalho em equipe para 
a criação de modelos 3D, de cada função orgânica, utilizado 
como compartilhamento de saber a estratégia rotação por 
estação. Como avaliação o professor fez questionamentos sobre 
conceitos para verificar o nível de conhecimento adquirido 
durante a aula.

Em relação à segunda proposta, teve como motivação 
inicial o uso de simuladores. No decorrer da aula, houve a 
divisão em grupos para que os estudantes explorassem os 
simuladores, seguindo as orientações. A avaliação foi feita de 
acordo com a participação de cada estudante. Para a última 
aula, a sugestão foi o uso de jogos didáticos, desenvolvido em 
grupo e avaliado por meio de teste didático elaborado pelo 
professor.
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O segundo grupo traz como motivação inicial para as 
aulas: a utilização de vídeo informativo, de mapa conceitual 
e de jogos didáticos. No desenvolvimento de cada aula, foram 
propostos o trabalho em equipe e a montagem de material, 
para a execução do jogo. A forma de avaliação consiste na 
participação dos estudantes e na sua pontuação no jogo 
didático, ou seja, os estudantes são avaliados individualmente.

O terceiro grupo sugere como motivação inicial, 
a estratégia rotação por estação, para que os estudantes 
aprendam uns com os outros, utilizando jogos didáticos sobre 
funções orgânicas e o Processo de Aprendizagem Orientado 
por Investigação Guiada (POGIL), com o auxílio de uma 
reportagem. Para o desenvolvimento das aulas, também 
propuseram o trabalho em equipe, atividade supervisionada 
e encaminhada com antecedência para os estudantes, como 
o objetivo de estimular a autonomia do conhecimento. O 
método de avaliação baseia-se na participação na atividade 
e na resolução de problemas. Com base na análise das 
respostas dos estudantes verifica-se que contemplaram 
muitas metodologias de ensino e isso, certamente, irá facilitar 
o aprendizado. 

A segunda metodologia ativa desenvolvida foi a 
rotação por estações. Nesta metodologia são três estações 
Estação do Meme, Estação do PhET colorado e Estação do 
YouTube. N primeira estação, Estação do Meme, os estudantes 
tiveram que acessar um link no qual pudessem escolher 
um Meme e em seguida avaliassem os seguintes aspectos: 
conceitos científicos, informações contidas, apelo social, 
humor e curiosidade. O Quadro 3, descreve a avaliação feita 
pelos estudantes referentes a estação do Meme.

Nesta estação, o grupo acessou às páginas ‘Mundo 
da Química’; ‘Vamos Falar de Ciência’ e ‘ConheCIÊNCIA’ 
e analisaram um Meme relacionado ao estudo das Funções 
Orgânicas, conteúdo do 3º Ano do Ensino Médio. Após a 
realização desta ação, de maneira coletiva, responderam o 
questionário para a avaliação do Meme escolhido.
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Quadro 3 – Aspectos avaliados na Estação do Meme.

Fonte: Dados coletados na pesquisa, fornecidos pelos 
professores (2021).



A BUSCA POR SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA A SALA DE AULA

73

De acordo com a avaliação do primeiro grupo, o 
Meme escolhido comtempla funções orgânicas: álcool, éter, 
éster, aldeído, cetona e outros. A fórmula estrutural e a 
nomenclatura estão corretas; não teve apelo social, tem humor 
e acerca da curiosidade, relembra a nomenclatura IUPAC da 
glicose.

O segundo grupo observou que o Meme escolhido 
traz o conceito de ressonância do benzeno, a deslocação 
do elétron pi sobre a molécula. A informações contidas são 
verídicas, possui apelo social, humor e traz a curiosidade 
sobre a ressonância. O terceiro grupo, notou que o Meme 
escolhido aborda conceitos de nomenclatura dos compostos 
orgânicos oxigenados, na identificação dos grupos funcionais. 
Sobre a informações contidas, há uma divergência em relação 
ao conceito científico. Contudo, o Meme possui apelo social, 
humor e a curiosidade referente à nomenclatura de grupos 
funcionais.

A próxima estação é a Estação do Youtube. Nesta 
estação, o grupo acessou os canais do YouTube, por meio dos 
links disponibilizados. Nestes canais escolheram e analisaram 
umvídeo, adequado para ensinar Funções Orgânicas ao 3º 
ano do Ensino Médio. Após realizarem esta ação, de maneira 
coletiva, responderam aos seguintes questionamentos 
(Quadro 4).
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Quadro 4: Aspectos avaliados na Estação do You Tube (canais).

Na Estação do YouTube, os grupos tiveram que 
escolher um canal, copiar o link do canal escolhido, analisar 
o número de visualizações e curtidas, observar no vídeo a 
metodologia usada pelo professor, a linguagem empregada, 
os recursos utilizados e, em seguida, fazer uma análise geral 
do vídeo.
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O vídeo escolhido pelo primeiro grupo teve 3,3 mil 
visualizações, as curtidas não foram identificadas. Foram 
anotados em um quadro os pontos mais importantes sobre 
o conteúdo abordado para facilitar a explicação, a linguagem 
utilizada foi informal e descontraída. Os estudantes avaliaram 
o vídeo como sendo ‘ótimo’. 

O segundo grupo analisou um vídeo que continha 
55.035 visualizações e 6,6 mil curtidas. Neste, a metodologia 
usada foi aula expositiva e explicativa, linguagem informal, 
usando lousa e pincel. Os estudantes avaliaram o vídeo como 
simples, interessante e objetivo. 

O terceiro vídeo possuía 19.925 visualizações e 2.662 
curtidas. A metodologia utilizada foi aula expositiva. Em 
relação a linguagem empregada foi informal. Os recursos 
usados pelo produtor dos vídeos foram pincel, quadro branco e 
câmera. O grupo avaliou o vídeo como dinâmico e despojado, 
que transmite uma confiança para os telespectadores.

Na última estação, o grupo acessou o link do PhET 
Colorado, e analisou um simulador adequado para ensinar 
Química Orgânica ao 3º ano do Ensino Médio. Após analisada 
esta estação, de maneira coletiva, responderam ao formulário 
encaminhado para avaliar alguns critérios estabelecidos 
(Quadro 5).
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Quadro 5 – Aspectos observados na Estação PhET Colorado.
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Nesta estação o grupo analisou o simulador escolhido, 
o objetivo de aprendizagem do simulador, Exploração do 
simulador nas aulas de 3° do Ensino Médio, Conceitos de 
funções orgânicas a serem explorados e Análise do grupo 
sobre o simulador PhET. O grupo 1, avaliou o simulador 
Geometria Molecular: Básico, este simulador apresenta como 
objetivo demonstrar a representação da formação da molécula 
e suas ligações. Por meio desse simulador, pode-se verificar 
a partir da representatividade a formação das moléculas. O 
grupo avaliou esse simulador como sendo um método ativo, 
no qual os estudantes, podem visualizar e montar diferentes 
moléculas. 

O grupo 2 e o grupo 3 também analisaram o 
simulador Geometria Molecular. Apontaram basicamente os 
mesmos objetivos de aprendizagem do simulador, observados 
pelo grupo 1, sobre a visualização da formação das estruturas 
moleculares. Sobre a exploração do simulador nas aulas do 
3º Ano do Ensino Médio, o grupo 2 ressaltou a possibilidade 
de sua utilização no ensino híbrido, durante uma aula EaD, 
para que os estudantes possam visualizar as ligações e 
estruturam moleculares. E em um momento presencial, onde 
os estudantes pudessem manusear o simulador e montar as 
moléculas. 

Já o grupo 3, propôs que esse simulador seja usado 
pelos estudantes para visualizar a formação da molécula 
3D. Em relação aos conceitos de funções orgânicas a serem 
explorados, o grupo 3, menciona a possibilidade de trabalhar 
as forças intermoleculares e a viscosidade dos compostos 
orgânicos.

O grupo 2, avaliou o simulador como uma alternativa 
viável para o ensino de química, ampliando a percepção 
dos estudantes. O grupo 3, destaca que o simulador é de 
fácil utilização, mas faz uma ressalva bastante interessante 
sobre a limitação deste, enfatizando que ele pode ser melhor 
explorado em conceitos do 1º ano do Ensino Médio.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na análise dos dados e dos resultados obtidos, 
pode-se afirmar que todas a metodologias empregadas são de 
suma importância para a promoção efetiva do aprendizado. 
Portanto, é necessário implantar no meio educacional 
estratégias de ensino que despertem o interesse dos estudantes 
pelo conteúdo trabalho. 

Neste estudo, foram aplicadas e descritas duas 
estratégias de ensino que mostraram excelentes resultados, 
o Estudo de Caso e a Rotação por Estações. Todos os 
participantes desenvolveram as atividades propostas e 
percebeu-se que houve interação significativa entre eles. É 
válido enfatizar, ainda, que os envolvidos tiveram autonomia 
e participação ativa nas aulas. 

Assim, fica evidente que as metodologias inovadoras 
auxiliam no processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, 
estas metodologias não podem ser aplicadas aleatoriamente, 
sendo necessário um planejamento sistemático de toda 
a sequência didática, criando situações que estimule os 
estudantes e que sejam viáveis para o tempo/espaço no qual 
se atua.
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AVALIAÇÃO DO MINICURSO 
PEDAGÓGICO SOBRE METODOLOGIAS 

ATIVAS OCORRIDO NA SEMANA 
DO QUÍMICO NA PERCEPÇÃO DOS 

PARTICIPANTES

REFLEXÕES INICIAIS

Em 2020, grandes mudanças ocorreram no mundo 
por causa da pandemia causada pela doenças do novo 
coronavírus (Covid-19). O planejamento para a educação 
sofreu forte mudança, carecendo substituir métodos até 
então convencionais por novos métodos. Isso exigiu, de 
todos envolvidos, muito desdobramento para executar 
novas habilidades para atender essa situação emergencial. 
Tendo em vista esta necessidade de adequação emergencial 
os professores tiveram que readequar seu formato de ensino, 
visto que as tecnologias se tornaram imprescindíveis no 
período pandêmico.

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDICs) foram fundamentais para o desenvolvimento e 
aplicação das aulas no formato online. Durante o ensino 
remoto, o uso das TDICs permitiu que as aulas fossem 
significativas e relevantes, tentando suprir a ausência da rotina 
presencial. Para que uma aula seja eficiente, o professor deve 
abordar os conteúdos da melhor forma possível, podendo 
utilizar as aulas teóricas, mas que estas sejam enriquecidas 
com outros métodos de ensino pertinentes ao momento atual 
(DORNELES, 2015).

Este trabalho se justifica devido à necessidade de 
métodos de ensino inovadores, nos quais a utilização de 
ferramentas como metodologias ativas são imprescindíveis. 
Dentro das particularidades do ensino remoto, as Metodologias 
Ativas (MA) podem ser uma opção de ensino que concilia a 
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teoria à tecnologia das aulas online, possibilitando assim uma 
aprendizagem dinâmica que traga significado ao estudante, 
mesmo em situações de isolamento social.

Como conceitua Moreira (2010, p. 2) “aprendizagem 
significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente 
interagem de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo 
que o aprendiz já sabe”. Esse tipo de ensino pode ser efetivado 
com o desenvolvimento e aplicação de metodologias ativas, 
visto que não é um único método, mas sim uma variedade de 
métodos em diferentes formatos.

Souza e colaboradores (2014) definem a metodologia 
ativa com a mudança de foco do professor e do estudante, 
sendo que neste método o professor coopera com a 
aprendizagem, atuando como mediador no ensino e os 
estudantes são instigados a serem os responsáveis pela 
sua própria aprendizagem. Moran (2017, p. 2) destaca que 
metodologias ativas “são estratégias de ensino centradas na 
participação efetiva dos estudantes na construção do processo 
de aprendizagem, de forma flexível, interligada, híbrida”.

Em concordância com este argumento, Valente et al. 
(2017) afirmam que as metodologias ativas são uma prática 
pedagógica que objetiva propiciar oportunidades de aprender 
por meio de relações teóricas com o contexto vivenciado, 
tornando os estudantes mais ativos e engajados no processo 
de construção do seu próprio conhecimento. As metodologias 
ativas buscam fomentar um ambiente de aprendizagem onde 
os estudantes vivenciam situações de aprendizagem por meio 
do exercício de reflexões, considerando seus conhecimentos 
prévios e facilitando a interação entre professores e estudantes 
(PINTO et al., 2013).

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo 
descrever as percepções dos participantes do minicurso sobre 
metodologias ativas e sobre as contribuições deste método 
no processo de educar e aprender. O trabalho contou com 
a participação do coordenador e de bolsistas do projeto de 
pesquisa aprovado no Edital Bolsa IC 2020 - Cooperação nº. 
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0320 FAPEMAT/IFMT/2020 cuja temática é ‘Investigações 
das metodologias ativas voltadas ao Ensino de Ciências: a 
busca por soluções práticas para a sala de aula’.

DESENVOLVIMENTO

Este trabalho baseou-se em uma pesquisa de campo 
exploratória e descritiva com abordagem qualitativa realizada 
em junho de 2021, em um minicurso sobre Metodologias 
Ativas (MA), durante a Semana do Químico, coordenado pelo 
Instituto Federal do Sertão Pernambuco Campus Petrolina/
PE.

A pesquisa de campo consiste em observar eventos 
e fenômenos à medida que ocorrem espontaneamente, 
coletando dados a eles relacionados e registrando variáveis 
que se presumem relevantes para analisá-los (MARCONI; 
LAKATOS, 2017). Gil (2010) descreve que, no estudo descritivo 
e exploratório, o objetivo é observar, fazendo um levantamento 
das particularidades de um grupo de indivíduos, fenômenos 
ou uma vivência, como esse minicurso aqui estudado.

O minicurso sobre MA ocorreu em dois dias via 
GoogleMeet no período noturno, e envolveu cerca de 60 
pessoas que se inscreveram e participaram das atividades. 
Cabe salientar que os inscritos participaram efetivamente 
do minicurso, entretanto o questionário foi respondido e 
entregue por 15 participantes (25%).

Todas as metodologias desenvolvidas neste minicurso 
foram estudadas e preparadas anteriormente, assim como 
o roteiro das atividades e questionário junto com todos 
os recursos necessários para que o evento acontecesse. No 
decorrer dos dois dias de minicurso foram realizadas cinco 
metodologias ativas, sendo; a tempestade de ideias e o Estudo 
de Caso de Ensino, no primeiro dia, e Sala de Aula Invertida 
e Rotação por Estações no segundo dia.

A tempestade de ideias foi uma estratégia para coletar 
dados sobre os conhecimentos prévios dos participantes. Ao 
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iniciar o minicurso o professor pediu aos participantes que 
descrevessem em uma ou duas palavras o ‘que é estratégia de 
ensino’ e ‘o que é metodologia ativa’. Assim, essas perguntas 
formaram a tempestade de ideias propostas pelo professor.

O Estudo de Caso foi exposto aos participantes, que 
foram divididos em três grupos de 20 pessoas, para elaborarem 
três situações de aprendizagem para solucionar o problema 
apresentado pelo professor. Para melhor organização optou-
se por separar os grupos por ordem alfabética e para cada 
grupo foi direcionado uma sala específica do GoogleMeet, 
para a discussão e tomada de decisões entre eles.

Na Sala de Aula Invertida os participantes foram 
orientados, no primeiro dia, a estudarem previamente um 
conteúdo que, no outro dia do minicurso, seria discutido em 
ambiente virtual. Já para o Estudo de Caso foram formados, 
novamentes três grupos por ordem alfabética, foram criadas 
três salas no GoogleMeet (em cada sala ficou uma Estação: 
1] Estação de memes, em que os participantes procurariam 
e selecionariam “memes” da internet; 2] Estação do PhET 
Colorado, para um de seus ambientes de simulação e 3] 
Estação Youtube onde os participantes analisariam alguns 
canais disponibilizados previamente.

Logo após o desenvolvimento de todas as atividades 
proposta foi solicitado aos cursistas que participassem desta 
pesquisa voluntariamente e que respondessem ao nosso 
questionário de avaliação do minicurso. O questionário 
possui oito questões, sendo duas perguntas fechadas, que 
possui apenas uma resposta, e seis perguntas abertas, que 
procura obter a resposta dos sujeitos participantes do modo 
como eles interpretam a questão.

Para melhor relacionar e observar os dados escolheu 
utilizar gráficos para as questões fechadas e análise de 
conteúdo para as questões abertas, visto que queremos 
conhecer a percepções dos participantes em relação ao 
minicurso.

Aos participantes foi dada a escolha de participarem 
da coleta de dados por meio de questionário, sendo que os 
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mesmos foram comunicados sobre a finalidade da pesquisa 
e mediante concordância eles responderam de forma 
voluntária. Objetivando o anonimato dos participantes 
substituímos seus nomes por algarismos alfanuméricos sendo 
P1 (Participante 1), P2 (Participante 2), P3 (Participante 3) e 
assim consecutivamente.

O questionário foi analisado de acordo com a análise 
de conteúdo de Bardin (2011) na qual as informações são 
apresentadas para pormenorização agrupadas por elementos 
que possui a mesma frequência. De maneira premeditada, 
a categorização foi estabelecida pelo potencial evidenciado 
pelos participantes, sendo explorada em cada metodologia 
ativa vivenciada. Em outras palavras, o modo como os 
participantes avaliam cada experiência metodológica bem 
como sobre a importância de se desenvolver e aplicar as 
metodologias ativas no contexto atual.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como respostas ao questionamento sobre o que é 
estratégia de ensino eles responderam que é “uma forma de 
ensinar”, “construção de conhecimento” e “técnicas de ensino” 
e para as metodologias ativas as palavras foram: “método 
de ensino”, “protagonismo” e “inovação”. Estas respostas 
estão de acordo com Moran (2017), pois as metodologias eu 
focam na aprendizagem constituem uma série de técnicas, 
procedimentos e processos utilizados pelos professores 
durante as aulas, a fim de auxiliar a aprendizagem dos alunos.

Corroborando com as respostas dos participantes, 
a metodologia ativa busca propiciar ambientes em que os 
estudantes sejam instigados a participarem, se envolvendo, 
interagindo, implementando ideias, conceituando, refletindo 
e fazendo coisas que exploram habilidades cognitivas e 
interpessoais (BERBEL, 2011; PINTO et al., 2013). 

Em relação às questões do questionário, a primeira 
pergunta foi fechada e nela foi solicitado aos participantes 
para pontuar em uma escala de 1 (não gostei/não utilizaria) 
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a 5 (gostei muitíssimo/utilizara em sala de aula), sobre as 
metodologias vivenciadas no minicurso. As respostas estão 
dispostas na Figura 1.

Figura 1 – Respostas sobre as metodologias ativas.

Fonte: Autores, 2021.

As metodologias Sala de Aula Invertida e Rotação por 
Estação foram as preferidas dos participantes do minicurso, 
evidenciando que eles assinalaram que poderão utilizar em 
sala de aula. Em relação à Sala de Aula Invertida, Moran 
(2017) deixa claro que para desenvolver este método duas 
questões são fundamentais: 1] a preparação do material para 
o estudante trabalhar no formato online e 2] o planejamento 
das atividades que serão realizadas em sala de aula em espaço 
presencial.

Apesar do autor supracitado mencionar sobre o 
espaço presencial, por meio deste minicurso provamos que 
é possível realizar uma Sala de Aula Invertida em formato 
totalmente online, desde que esse método seja bem planejado. 
Essas respostas corroboram com a autora Berbel (2011) que 
evidencia que os métodos ativos têm o potencial de despertar 
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a curiosidade à medida que os estudantes se aprofundam na 
construção da teoria e introduzem novos elementos que ainda 
não foram considerados em sala de aula ou na perspectiva do 
professor.

A segunda questão do questionário se refere à 
definição do que é metodologia ativa, sendo as principais 
respostas dispostas no Quadro 1.

Quadro 1 – Respostas sobre ‘O que é metodologia ativa?’.

Fonte: Autores, 2021.

De acordo com as respostas dos participantes, podemos 
observar que eles compreenderam o que é a metodologia ativa 
e seus efeitos em sala de aula, corroborando com Valente e 
colaboradores (2017) que assumem que as metodologias 
são a aplicação de práticas pedagógicas para envolver os 
estudantes, engajá-los em atividades práticas, nas quais eles 
são protagonistas da sua aprendizagem.

Berbel (2011) enfatiza que as metodologias ativas 
buscam enriquecer o processo de aprender, utilizando 
experiências reais ou simuladas, visando solucionar, com 
sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática 
social, em diferentes contextos. Em contrapartida, Suhr (2016) 
evidência que para os professores este método pode ser visto 
como uma nova forma de reaprender a ser professor. A autora 
acrescenta que para os estudantes de escola básica, onde a 
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metodologia é o ensino tradicional (estudante passivo), ele 
deverá aprender um novo jeito de estudar e aprender, sendo 
mais ativo.

A questão três dispõe sobre o potencial educativo e 
limitações observadas ao desenvolver o Estudo de Caso como 
metodologia ativa no ensino de Química, encontrando-se as 
seguintes reflexões (Quadro 2).

Quadro 2 – Potencial educativo e limitações observadas ao 
desenvolver o Estudo de Caso como metodologia ativa no 

ensino de Química.

Fonte: Autores, 2021.

Tais percepções vem ao encontro do que foi proposto 
por Valente et al. (2017) que sugerem que os métodos ativos 
possuem diferentes possibilidades devido à variedade de 
estratégias que podem utilizadas em todos os níveis de ensino. 

O quarto questionamento realizado foi relacionado ao 
método tempestade de ideias, sobre como esse método pode ser 
utilizado no ensino de Química para favorecer a compreender 
os conceitos científicos, alguns dos posicionamentos dos 
participantes estão dispostos no Quadro 3.



A BUSCA POR SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA A SALA DE AULA

89

Quadro 3 – Como o método tempestade de ideias pode ser 
utilizado no ensino de Química?

Fonte: Autores, 2021.

De forma geral os participantes consideram 
a tempestade de ideias como sendo uma busca e 
compartilhamento de ideias iniciais dos envolvidos sobre 
determinado tema. Esses pensamentos confirmam o que 
Berbel (2011) argumenta, que quando as contribuições dos 
estudantes são aceitas e analisadas, há valorização. Ele se 
sente estimulado, entre outras coisas, pelos sentimentos 
de comprometimento, percepção de competência e 
pertencimento, influenciando-o a perseverar nos estudos.

O quinto questionamento solicitou que os estudantes 
discorressem sobre os potenciais educativos e limitações 
observadas ao desenvolver a metodologia Rotação por 
estações no ensino de Química. Algumas respostas estão no 
Quadro 4.
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Quadro 4 – Uso da Rotação por estações no ensino de 
Química, potenciais educativos e limitações.

Fonte: Autores, 2021.

Observa-se como ponto positivo, nas percepções 
dos participantes, a dinamicidade do método e como ponto 
negativo a preocupação na preparação e planejamento das 
diferentes estações, além de salientarem que pode ocorrer 
excesso de informação. Isso atesta o que Souza e colaboradores 
(2014) afirmam, que abordar novas e diferentes estratégias é 
complexo e requer uma mudança de hábitos e paradigmas. 

No sexto questionamento os participantes foram 
indagados sobre Como a Sala de Aula Invertida pode ser 
utilizada no ensino de Química para favorecer a compreender 
os conceitos científicos. Algumas das respostas foram 
selecionadas e trazidas no quadro 5.
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Quadro 5 – Como a Sala de Aula Invertida pode 
ser utilizada no ensino de Química para favorecer a 

compreender os conceitos científicos?

Fonte: Autores, 2021.

Os participantes compreenderam como ocorre a 
metodologia de Sala de Aula Invertida e discorreram que esse 
método possui potencial, visto que o estudante pesquisa, anota 
e estuda previamente, antes da aula presencial. Suhr (2016) 
esclarece que na metodologia de Sala de Aula Invertida, o 
estudante fica responsável por se preparar anteriormente para 
as atividades presenciais em sala de aula. O objetivo contempla 
discutir, analisar, sintetizar e elaborar os conteúdos propostos 
que sempre são norteadas por uma problematização.

Na sétima questão pedimos aos participantes para 
utilizar uma escala de 1 (nunca) a 5 (plenamente), como eles 
avaliam as metodologias ativas vivenciadas por eles quanto aos 
quesitos: possibilita a compreensão dos conceitos abordados, 
pode ser considerada uma metodologia inovadora, favorece 
o trabalho colaborativo, viabilidade como instrumento de 
avaliação, favorece a construção de aprendizagem significativa 
e adequação para o Ensino Médio (Figura 2).
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Figura 2 – Benefícios das metodologias ativas na opinião dos 
participantes.

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2021).

As alternativas mais assinaladas foram “que favorece 
o trabalho colaborativo” e a construção de aprendizagem 
significativa com 13 respostas. Suhr (2015, p. 5) afirma que 
essas metodologias “possibilitam a organização das sequências 
de atividades de maneira mais adequada às necessidades do 
aluno, conciliando momentos de autoestudo – autônomo, 
respeitando o ritmo individual – com momentos de interação 
presencial”.

No último questionamento os participantes 
responderam quais foram os aspectos positivos e negativos 
do minicurso, sendo as respostas marcadas no Quadro 6.
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Quadro 6 – Quais foram os aspectos positivos e negativos do 
minicurso?

Fonte: Autores, 2021.

As percepções dos participantes mencionados, acerca 
do curso, coadunam com Souza e colaboradores (2014) que 
afirmam que ao contrário dos processos tradicionais de 
aprendizagem e recepção de informações, onde o conteúdo 
é transmitido ao estudante em sua forma final e acabado, 
a metodologia ativa por meio da pesquisa conta com os 
processos de aprendizagem que permitem as descobertas.

Dorneles (2015) afirma que o professor deve utilizar 
os métodos adequados que auxiliem o estudante em sua 
aprendizagem, e que este tenha a consciência dos conceitos 
aplicados em seu cotidiano, que possa relacionar teoria e 
prática. Assim, fica evidente que a utilização de diferentes 
métodos ativos proporcionam dinamicidade, curiosidade, 
envolvimento, interação e compreensão dos conteúdos 
trabalhados.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

É indubitável o potencial das metodologias ativas 
no ensino contemporâneo. Dessa forma, este trabalho é 
importante para demonstrar como as metodologias ativas 
podem contribuir para a compreensão e nas abordagens de 
diversos conteúdos no processo de ensino-aprendizagem.

A variedade dessas ferramentas de ensino que estão 
inseridas no contexto das metodologias ativas é um reflexo 
das demandas da sociedade, pelo avanço tecnológico, pela 
ampliação de oportunidades e pelo desenvolvimento de novas 
formas de ensino que promovam mudança no processo de 
ensino- aprendizagem. A pandemia de Covid-19 foi um sinal, 
dentre os tantos, que avisam sobre a mudança.

A mudança é o que rege a história da humanidade 
e o Ser Humano é, antes de tudo, social e participativo. 
Imaginar uma sala de aula com protagonismo de professores 
e passividade dos alunos é algo defasado. Precisamos instigas 
nossos estudantes a criarem seus universos de aprendizado, 
transpondo as barreiras que cerceiam agentes ativos de 
escreverem suas próprias histórias.
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