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APrESENTAÇÃo

Na contemporaneidade são constantes as 
transformações que ocorrem na sociedade, muitas delas 
provocadas pelos avanços científicos e tecnológicos. No ato 
educativo, em especial no ensino de ciências, essa situação 
não é diferente, pois os novos recursos, estratégias e espaços 
formativos necessitam ser considerados e utilizados 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. 

Nessa linha de pensamento, aliar os novos recursos 
pedagógicos, as estratégias de ensino e os diferentes espaços 
formativos ao ensino é, não só uma oportunidade de 
dinamizar o ato educativo, mas uma maneira de inserir a 
educação no seu próprio tempo: a pós modernidade. Cabe 
ressaltar que 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 outras. 

Isso faz com que a aprendizagem seja potencializada, 
pois os novos espaços educativos que a tecnologia viabiliza 
contribuem para o desenvolvimento autônomo e crítico 
dos estudantes. Para tanto, há que se repensar o perfil do 
professor e o próprio fazer pedagógico sob duas perspectivas: 
instrumentalização para utilização dos recursos tecnológicos 
e das metodologias ativas, em suas práticas pedagógicas, e 
reflexões sobre a atuação docente, pois a contemporaneidade 
exige inovação disruptiva.  

Outro aspecto a ser considerado é que compete 
às Instituições de Ensino Superior viabilizar situações de 
aprendizagens que possibilitem preparar os futuros professores 



de ciências da natureza para atuar no processo educativo de 
maneira a mediar a aprendizagem dos estudantes sem tirar 
deles o papel de protagonistas da construção de seus saberes. 

Nesse sentido, pelo presente livro a proposta é refletir 
sobre um dos elementos mais importantes do ato de ensinar, 
que é a metodologia de ensino adotada pelos professores. Essa 
publicação foi viabilizada com recursos financeiros do Projeto 
de Pesquisa, aprovado no Edital 045/2019 IFMT/PROPES/
FAPEMAT, que possui o mesmo título: “Metodologias de 
ensino centradas nos estudantes: soluções práticas para 
as aulas de Ciências da Natureza”. O intuito foi investigar 
metodologias de ensino centradas no estudante como maneira 
de estimular o desenvolvimento de soluções práticas para o 
ensino de Ciências da Natureza, desde a formação inicial de 
professores.

Acredita-se que, ao investigar essas metodologias 
ativas voltadas ao ensino de ciências, possa contribuir para a 
constituição da identidade docente dos estudantes em processo 
de formação, bem como dinamizar o ensino de Ciências da 
Natureza a ser praticado em sala de aula. Até mesmo porque 
essas estratégias de ensino inovadoras contribuem para o 
desenvolvimento de habilidades, como: a comunicação, o 
trabalho em equipe, a criatividade, o raciocínio lógico, a 
organização e a resolução de problemas.

Para que isso acontecesse, foram realizadas reuniões de 
grupos de estudos periodicamente para discutir determinada 
metodologia ativa. As reuniões de grupos de estudos foram 
amplamente divulgadas entre os acadêmicos dos cursos de 
licenciatura (química, física e biologia) do IFMT Campus 
Confresa, ficando livre a participação conforme interesse.  

As metodologias de ensino centradas nos estudantes 
inicialmente foram estudadas teoricamente e posteriormente 
foram desenvolvidas, no decorrer das aulas da disciplina 
de Metodologia de Ensino de Ciências II, componente 
curricular do 4º semestre dos Cursos de Licenciatura em 
Biologia, Licenciatura em Física e Licenciatura em Ciências 



da Natureza – habilitação em Química, todos ofertados pelo 
IFMT Campus Confresa. Nesse sentido, além de aprofundar 
o conhecimento teórico sobre as metodologias ativas de 
ensino voltadas para aulas de ciências, foram planejadas ações 
que proporcionaram situações reais de aprendizagem em que 
os estudantes puderam vivenciar cada uma das estratégias 
pedagógicas aqui relatadas. 

Além das avaliações coletivas, realizadas no decorrer 
das aulas pelos licenciandos matriculados na referida 
disciplina, professores envolvidos e bolsistas do projeto, no 
ato do desenvolvimento de cada uma das metodologias foram 
coletadas informações que possibilitaram compreender o 
comportamento dos sujeitos envolvidos frente a determinada 
ação planejada. Alguns instrumentos utilizados nessa 
etapa foram: questionários, registro fotográfico, conversas 
informais, observações participantes com registro em diário 
de bordo, além de gravações de áudio e vídeo.

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. As dez metodologias ativas que foram 
investigadas e desenvolvidas são: Aprendizagem Baseada em 
Problemas (ABP), estudo de caso de ensino, metodologia da 
problematização, metodologia freiriana, rotação por estações, 
sala de aula invertida, laboratório rotacional, cooperativa de 
Freinet, games educativos e metodologia montessoriana. O 
intuito foi organizar de maneira com que as metodologias 
ativas mais conhecidas fossem apresentadas na parte inicial 
dessa obra, seguido daquelas que envolvem o ensino híbrido 
e por último algumas mais contemporâneas que adaptam 
recursos ou teorias pedagógicas para favorecer o protagonismo 
estudantil.

Após o desenvolvimento dessas metodologias ativas em 
sala de aula, os estudantes receberam orientações para ampliar 
os estudos teóricos sobre o assunto e assim refletir sobre a 



experiência vivenciada e registrada. O desenvolvimento dessa 
atividade proposta resultou na redação de um texto científico, 
aqui apresentado em cada capítulo que constitui o livro.

Ressalta-se a importância de proporcionar momentos 
de pesquisa e de ensino, ou seja, foi preciso que os futuros 
professores de Ciências da Natureza se apropriassem tanto da 
teoria existente sobre o assunto, quanto da execução da prática 
pedagógica. Assim, o projeto de pesquisa alcançou seu objetivo 
principal, uma vez que se propôs a oportunizar, no decorrer 
da formação inicial de professores, o desenvolvimento de 
pesquisas, leituras, grupos de estudos, vivências de práticas 
pedagógicas, planejamento, avaliação e discussões coletivas 
sobre as metodologias de ensino centradas nos estudantes.

Por fim, essa socialização da investigação realizada 
contém reflexões teóricas sobre cada metodologia de ensino 
pesquisada e o relato de como os acadêmicos avaliaram a 
determinada metodologia que vivenciaram. 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 da presente publicação.

Acredita-se que o material produzido sirva como fonte 
de pesquisa para outras pessoas interessadas no assunto, ou 
seja, os resultados obtidos não ficarão restritos aos acadêmicos 
das Licenciaturas envolvidos na atividade. Espera-se que essa 
socialização alcance um público considerável, constituído 
por professores de Ciências da Natureza, bem como para os 
demais estudantes da formação inicial de professores desse 
Campus, que tem o compromisso de formar e instrumentalizar 
professores desta área da região Araguaia-Xingu e adjacências. 
Logo, os saberes construídos por meio das experiências 
pedagógicas vivenciadas são aqui compartilhados e se tornam 
de livre acesso a quem tiver interesse.

Desejamos a todos uma boa leitura!

Os organizadores
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Joarly Gonçalves Ramalho

Marcelo Franco Leão

REFLEXÕES INICIAIS
 No contexto atual, o processo educativo está cada vez 

mais se adequando a realidade e necessidade dos estudantes, 
ou seja, a seleção de conceitos e as estratégias de ensino 
adotadas pelos professores visam não só a compreensão do 
objeto estudado, mas que os aprendizados façam sentido para 
os estudantes. Com essa nova perspectiva, é de fundamental 
importância que os professores, independentemente de 
quais instituições educativas, organizem, proponham e 
desenvolvam estratégias que torne os estudantes protagonistas 
nesse processo. 

Diante das diversas formas de ensinar e aprender, as 
metodologias ativas trazem uma proposta diferente de ensino, 
que leva o protagonismo do professor para o estudante, dando 
assim, ênfase nesse sistema de aprendizagem, ou seja, são 
metodologias de ensino centradas nos estudantes. Para Rocha 
(2014), as metodologias ativas proporcionam autonomia para 
que os estudantes busquem respostas e soluções aos problemas 
que lhes são apresentados. 
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Nesse contexto, ainda de acordo com o autor 
supracitado, é importante que o professor compreenda 
seu papel de problematizador, de facilitador, orientador, 
moderador e observador, o que torna os estudantes como 
protagonistas de sua aprendizagem. É como Demo (2001) 
defende, que compete aos professores não fornecer respostas 
prontas, mas ensinar os estudantes a desenvolver estratégias 
para solucionar os questionamentos, ou seja, ensinar-se os 
estudantes a ter a autonomia do pensar.

Essa forma de construir aprendizagens, segundo Souza 
e Schimiguel (2014), requer a valorização das descobertas dos 
estudantes. Assim, é preciso que sejam considerados todos 
os momentos que proporcionam situações de aprendizagem, 
desde os elementos mais simples até aqueles indispensáveis ao 
aprendiz. Dessa forma, todas as coisas envolvidas na situação 
de aprendizagem são de grande influência para a construção 
do conhecimento.

 Em perspectiva similar, Gomes et al. (2016) defendem 
que as metodologias ativas trazem novos desafios aos 
estudantes, fazendo com que eles saiam de suas zonas de 
conforto. Ao ocorrer essa ruptura com a acomodação, os 
estudantes passam de meros receptores para agentes que 
atuam, decidem, constroem e solucionam as situações que 
se apresentam, e, consequentemente, desenvolvem o próprio 
aprendizado, mediados pelo professor.

 São diversas as metodologias centradas nos estudantes, 
porém, cabe ressaltar que as discussões sobre metodologias 
ativas foram intensificadas no final do século passado. Dentre 
essas variadas metodologias, nesse texto destacamos uma 
delas, considerada inovadora, capaz de conectar os conceitos 
científicos com o cotidiano de maneira problematizada, que é 
a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP).

 Também conhecida como Problem Based Learning 
(PBL), a ABP teve origem por volta de 1965, na cidade de 
Hamilton Canadá, com objetivo de mudar a forma de ensino 
da medicina (BOROCHOVICIUS; TORNELLA, 2014). Essa 
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metodologia foi desenvolvida primeiramente por John Evans 
e mais quatro jovens médicos, formando o comitê MC Master, 
na busca de inovações para o ato educativo. A divulgação 
dos resultados obtidos com o método fez com que a ABP 
ficasse conhecido e desenvolvido em outras universidades, 
com intuito de permitir aos estudantes de medicina o 
aprimoramento de habilidades para resolver problemas. Os 
autores relatam que na década de 70, essa metodologia foi 
introduzida na Holanda, Austrália e Estados Unidos. No 
Brasil, o método chegou em 1993.

 Em seus estudos, Borges et al. (2014) mencionam que a 
ABP surgiu na década de 60 do século passado, no Canadá. Essa 
metodologia ativa também foi utilizada no curso de ensino de 
Ciências da Saúde na MC Master University, sob coordenação 
de Howard S. Barrows. As principais características da ABP 
eram a interdisciplinaridade, integrando conteúdos, com 
ênfase na solução de problemas. Acredita-se que o método 
leva os estudantes a desenvolverem habilidades para dirigir 
seu próprio aprendizado, identificando e explorando novos 
temas. Com o passar de alguns anos, outras escolas de 
Ciências da Saúde passaram a utilizar a ABP, entre elas estão 
as da Holanda, Canadá, Estados Unidos e mais tarde também 
no Brasil.

 A ABP é um método pedagógico centrado nos 
estudantes e tem como base central a resolução de problemas. 
Acredita-se que a construção do aprendizado é potencializada 
a partir de apresentação de problemas reais ou simulados, 
os quais requerem que os estudantes recorram inicialmente 
aos seus conhecimentos prévios e depois discutam, estudem, 
adquiram e integrem as novas informações e significados, 
constituindo assim seus novos saberes (BORGES et al., 2014).

 Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Souza 
(2016) menciona que a ABP é um método transdisciplinar, 
cujo aprendizado é centrado nos estudantes. De acordo com 
o autor, isso ocorre com o desenvolvimento de investigações 
para solucionar um problema, com objetivo de produzir 
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conhecimentos individuais e coletivos, de forma sistemática/
cooperativa, utilizando técnicas de análises crítica, para 
compreender e resolver problemas de forma significativa, em 
parceria com o professor.

 Já Londrina (2012), discorre que a ABP é um método 
que tem como elemento central o estudante, que se expõe 
a situações inovadoras de forma individual ou em grupo, 
que, por meio de problemas, é levado a definir objetivos 
de aprendizado cognitivo sobre os conteúdos abordados 
pelo professor. No entanto, o autor alerta para que sejam 
consideradas as diversidades de ritmos de aprendizagem 
dos estudantes e as variadas fontes de pesquisas que podem 
utilizar, por isso a necessidade de propiciar momentos de 
socialização coletiva.

Borges et al. (2014) descrevem que, para desenvolver 
a ABP, primeiramente se faz a escolha do grupo tutorial, 
selecionando os papeis de cada participante. Logo vem a 
exposição dos problemas. O grupo tutorial se desenvolve em 
duas sessões. A primeira sessão é composta de sete passos: 
1º Leitura do problema, identificação e esclarecimento 
de termos desconhecidos; 2º Identificação dos problemas 
propostos; 3º Formulação de hipóteses; 4º Resumo das 
hipóteses; 5º Formulação dos objetivos de aprendizagem; 
6º Estudo individual dos objetivos de aprendizagem; e 7º 
Rediscussão do problema frente aos novos conhecimentos 
adquiridos. Na segunda sessão, os estudantes expõem de 
forma clara e contextualizada os resultados que obtiveram em 
suas pesquisas e as conclusões que chegaram para solucionar 
o problema. Ao final de cada sessão em grupo, é importante 
que seja aberto espaço para a reflexão e avaliação do processo 
de trabalho.

Nos estudos de Souza (2016), a estrutura básica da 
ABP é apresentada em quatro etapas: A primeira inicia 
com a escolha do contexto real dos estudantes, para 
identificação dos problemas e preparação dos materiais 
necessários a investigação, pelo professor; Na segunda etapa, 
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o professor formula e transmite aos estudantes o contexto 
problemático, passa as discussões das questões em grupo, 
faz-se o planejamento de resoluções dos problemas; A terceira 
etapa, é o processo de desenvolvimento, o estudante vai em 
busca do conhecimento por meio de uma leitura crítica das 
informações e faz um levantamento das hipóteses de solução; 
Na última etapa, prepara uma apresentação para a turma com 
uma síntese das discussões e reflexões que, sistematiza as 
soluções encontradas para os problemas e promovem um auto 
avaliação do processo de aprendizagem, do qual foi realizado.

Essa metodologia ativa já foi utilizada por Souza 
(2016), em uma turma do primeiro período do curso de 
Graduação Tecnológica em Gestão Ambiental, abordando 
os temas: Pensamentos Complexos, Cidadania, Ética e Meio 
Ambiente. Primeiramente os conceitos foram expostos pelo 
professor no primeiro bimestre. No segundo bimestre, o tema 
meio ambiente foi desenvolvido por meio da ABP. 

Na ocasião, a turma foi dividida em cinco grupos, 
cada grupo recebeu uma temática para ser investigada 
e fizesse a definição de um cenário. Com esses cenários 
foram levantados dados estatísticos. Após, realizou-se a 
identificação, elaboração e classificação das situações-
problemas. O passo seguinte procedeu com realizações de 
pesquisas pelos estudantes, apontando as soluções a curto, 
médio e longo prazo. 

A ABP também já foi utilizada por Coelho (2016), 
com uma turma de Bacharelado em Ciências da Computação, 
na disciplina de Segurança Computacional. No primeiro 
momento trabalhou-se de forma expositiva, logo em forma 
de grupos tutoriais compostos por seis sessões, realizou-
se de forma customizada o estudo de Estruturas de Dados 
e Redes de Computadores. Os grupos eram compostos por 
coordenador, relator e membro. Foram elaborados de 2 a 3 
problemas para cada unidade da disciplina, tendo em vista a 
contextualização prática dos conteúdos. Os resultados foram 
entregues de acordo com o proposto.
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 Considerando o exposto que indica a eficácia dessa 
metodologia ativa, o presente texto tem como objetivo relatar 
o desenvolvimento da Aprendizagem Baseada em Problemas 
(ABP) para ensinar os conceitos de substâncias e misturas, 
em aulas de Química, junto a estudantes do 1º Ano do 
Ensino Médio. Cabe ressaltar que a atividade aqui relatada foi 
proposta para exercitar a prática pedagógica ainda durante a 
formação inicial de professores.

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE 
ENSINO

Essa metodologia ativa foi realizada no 2º semestre 
do ano letivo de 2019, no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso (IFMT) 
Campus Confresa, em Confresa-MT. A atividade envolveu 
estudantes do 4º período dos cursos de Licenciaturas em 
Biologia, Licenciaturas em Física e Licenciaturas em Ciências 
da Natureza com Habilitação em Química.

Durante as aulas de Metodologia de Ensino de 
Ciências II, logo no início da disciplina, foi abordado o uso 
de metodologias ativas de ensino. No decorrer das aulas, 
foi proposto aos estudantes, como método avaliativo, que 
se organizassem em trios e desenvolvessem alguma dessas 
metodologias ativas com a turma, de maneira a criar uma 
situação de aprendizagem. Ou seja, o trio assumiu a condição 
de professores da turma, simulando o contexto para o qual 
planejaram a atividade. 

A metodologia ativa escolhida foi a ABP, a qual 
tem como objetivo soluções para problemas expostos, 
relacionando-os com a realidade dos estudantes. A temática 
escolhida para o estudo foi substâncias e misturas, que 
pode ser ministrada na disciplina de Química do 1º ano do 
Ensino Médio.  Gomes et al. (2016), utilizaram essa mesma 
metodologia ativa para ensinar Química Inorgânica I do 
curso de Licenciatura em Química. Já Sarmento e Veras 
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(2017), desenvolveram essa metodologia ativa no curso de 
Enfermeiros no período de 2010 a 2017.

Como motivação inicial da primeira aula, foram 
expostas imagens relacionadas com a temática da aula, 
a exemplo da substância água e da mistura que é o leite. 
Os estudantes foram questionados sobre se observaram 
quantas substâncias e misturas constituem nossas vidas. Em 
seguida, foi apresentado uma tabela mostrando as sustâncias 
presente no leite e suas importâncias. Com o objetivo de 
fazer questionamentos, levantando situações problemas, de 
modo que os estudantes recorressem inicialmente aos seus 
conhecimentos prévios. 

Na sequência, antes de ser apresentado os conceitos 
âncoras, foram feitas as seguintes problematizações: O que 
é uma substância pura? O que é uma mistura? Quais as 
principais diferenças entre substâncias pura e misturas? 
Quais os aspectos para dizer que as substâncias podem ser 
simples ou compostas?

Gomes et al. (2016), utilizaram sete situações 
problemas, buscando escolher casos distintos com base na 
desenvoltura e debates, fazendo de maneira detalhada uma 
análise mais completa sobre os problemas encontrados. 

O professor apresentou conceitos âncoras, tais 
como: Substâncias Simples são formadas por átomos de um 
mesmo elemento químico. Exemplo: H2 (gás hidrogênio). As 
substâncias simples podem ser classificadas em monoatômicas 
(gases nobres, ex.: o gás hélio), diatômicas (oxigênio, 
hidrogênio) e tri atômicas (gás ozônio). Substâncias compostas 
são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos. 
Exemplo: gás carbônico, água destilada, açúcar, álcool, entre 
outros. Misturas são formadas por duas ou mais substâncias, 
cuja propriedades físicas variam para cada amostra nas 
mesmas condições de temperatura e pressão. As misturas 
podem ser classificadas em homogênea e heterogênea. 
Homogênea apresenta apenas uma fase, quando um material 
tem a capacidade de dissolver o outro. Ex.: gasolina e etanol, 
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soro caseiro, vinagre, entre outros. Heterogênea apresenta 
duas ou mais fases, quando um material não é capaz de 
dissolver o outro. Ex.: leite, sangue, areia, água com óleo, água 
com gelo, entre outros.

Diante dessa situação, pode-se mencionar que, Coelho 
(2016), aborda os conceitos âncoras em aulas expositivas e 
grupos tutoriais, priorizando trabalhos práticos, com foco 
central em problematização contextualizada. 

Como atividade avaliativa prática, foi proposto 
a identificação e classificação de substâncias e misturas, 
conforme ilustrado na Figura 1. Para realizar essa prática, a 
sala foi dividida em três grupos. A organização dos grupos foi 
indicada pelo professor que forneceu números de um a cada 
estudante, de forma que os grupos ficaram constituídos por 
igual número de participantes. 

Cada grupo constituído ficou organizado no entorno 
de uma mesa, na qual foram dispostos doze coletores, contendo 
diferentes sustâncias puras e misturas, como mostra a Figura 
1. A atividade inicial consistiu na identificação e classificação 
das amostras. 

Figura 1: Organização das amostras para análise dos estudantes

Fonte: Acervo pessoal dos autores (2019).
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Para desenvolver a atividade, foi estabelecido um 
tempo para diálogo, pesquisas, observações, argumentação 
entre o grupo e solução do questionário contendo perguntas 
sobre a identificação e características das substâncias puras 
e misturas. Também foi estabelecido um tempo para que os 
grupos concluíssem o questionário. Esse momento coletivo é 
ilustrado na Figura 2.

Figura 2: Desenvolvimento da atividade coletiva

 Fonte: Acervo pessoal dos autores (2019).
 
O questionário era composto por seis perguntas, 

dentre elas duas são citadas: “O que caracteriza uma substância 
simples composta?” “Qual a diferença entre misturas 
homogêneas e heterogêneas?” relacionadas com os conceitos 
âncoras apresentado durante a aula. Entre as respostas obtidas 
pode-se destacar duas: “Constituída por átomos de elementos 
químicos diferentes”, sendo a da segunda pergunta: “A mistura 
homogênea é formada por duas ou mais substâncias, com 
apenas uma fase visível e mistura heterogênea é formada por 
duas ou mais substâncias, com duas ou mais fases visíveis”. 

Em seguida, cada grupo definiu um líder para 
apresentar as respostas e foi efetuada a correção das atividades. 
Constatou-se que 83 % das respostas foram corretas e 
apenas 17% estavam incorretas. Notou-se que a aplicação da 
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metodologia teve o sucesso esperado. Sendo assim, a maior 
parte dos objetivos da aula foram alcançados.

Coelho (2016), percebeu que o método PBL, estimulou 
os estudantes de Segurança Computacional à criatividade e 
multidisciplinaridade. Também o conhecimento construído 
a partir de atitudes ativas dos estudantes, desafiados a pensar 
e elaborar soluções para os problemas propostos.

Em um outro contexto, Gomes et al. (2016), apesar de 
ser notório o empenho e motivação pelos problemas propostos, 
percebeu-se que houve dificuldades por parte daqueles 
estudantes de assimilação da metodologia desenvolvida. Por 
outro lado, conseguiram apresentar soluções interessantes 
aos problemas, mostrando que um pouco mais de experiência 
e convívio com a metodologia os resultados poderiam ser 
melhores. 

O fato de a metodologia ter sido bem assimilada 
pelos acadêmicos nesse relato pode estar atrelado a maneira 
com que foi conduzida as aulas, como em um laboratório 
de aprendizagem, espaço pelo qual todos ficaram à vontade 
para explorar as situações de aprendizagem. Ao término da 
atividade, já em um outro dia de aula, os então professores, 
apresentaram o plano das aulas, contendo todo planejamento 
que almejavam para a atividade. Também ocorreu a 
socialização das pesquisas que realizaram sobre essa específica 
metodologia ativa, contendo definição, breve histórico, como 
desenvolver e exemplos de utilização em outros contextos. 

Por fim realizou-se uma avalição da metodologia ativa 
vivenciada, por meio do preenchimento de um questionário 
impresso, constituído por perguntas discursas. Mediante 
as respostas obtidas, pode-se constatar que a ABP foi 
considerada por todos como uma metodologia apropriada ao 
ensino de conceitos científicos. Essa constatação corrobora o 
pensamento de Souza (2016), que defende a ABP como uma 
metodologia ativa viável para qualquer área do conhecimento, 
pois é um método centrado nos estudantes que aprendem 
sobre determinado assunto por meio de descobertas.
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Foram 82% desses estudantes participantes que 
afirmaram que certamente pretendem utilizar essa 
metodologia quando ministrarem aulas na Educação Básica. 
Justificaram eles que além de interessante, a ABP possibilita 
tornar o estudante como protagonista da aprendizagem 
e da busca por informações e soluções aos problemas. 
Foram apenas 18% dos estudantes que não utilizariam essa 
metodologia em suas aulas, ou raramente devido ao fato dos 
estudantes da Educação Básica não estarem acostumados 
com a proposta. Também cabe ressaltar, que todos avaliaram 
a ABP como uma metodologia capaz de chamar a atenção 
dos estudantes, que são estimulados a buscar soluções para os 
problemas estudados.

 Essa característica vem ao encontro do cenário 
observado por Coelho (2016), ocasião em que os envolvidos 
consideraram a metodologia significativa para o contexto atual, 
dadas as suas características próprias, ou seja, os estudantes, a 
partir da prática pedagógica, são estimulados a uma formação 
teórico-prática da construção do conhecimento.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
 Com o passar do tempo, as transformações históricas 

também envolvem a educação. Nesse contexto, surgem novos 
métodos de ensino e com eles muda-se o foco do ato educativo, 
ou seja, os métodos considerados tradicionais, centrados 
no professor e na memorização, dão espaço a métodos 
centrados nos estudantes, que assumem o protagonismo da 
aprendizagem. Além disso, é preciso levar em consideração 
que cada indivíduo possui seu ritmo e maneira de aprender. 
Por isso que o indicado é buscar diversificadas estratégias de 
ensino no intuito de atingir a todos em sala de aula. 

 Pela metodologia ativa desenvolvida, constatou-se que 
de fato o professor passa a ser o mediador do conhecimento, 
aquele que elabora, planeja, propõe, motiva e orienta, enquanto 
os estudantes são os agentes ativos que criam, buscam, testam 
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e propõem soluções para determinado problema que vos foi 
apresentado. Assim, pode-se dizer que a ABP os levou a se 
posicionar, a argumentar e justificar suas escolhas, a terem 
pensamentos críticos, ou seja, o conhecimento passa a ser 
construído de forma dinâmica em uma sala de aula. 

 Ao solucionar o problema da identificação dos 
materiais contidos nos frasquinhos, os estudantes foram 
levados a buscar soluções e proceder de forma colaborativa, 
ou seja, foi um momento em que todos participaram na 
busca da construção de conhecimento. Em síntese, esse 
relato demonstra que a ABP como metodologia ativa foi 
considerada satisfatória e viável para ser utilizada no ensino de 
ciências, pois possibilita conceituar de forma problematizada, 
contextualizada e interdisciplinar na conceituação de 
substâncias e misturas.

 Nesse sentido, conclui-se a importância de diversificar 
as metodologias de ensino em sala de aula, e que para alcançar 
os objetivos enquanto professores é fundamental haver um 
bom planejamento, domínio do conhecimento científico, 
associado a realidade vivenciada pelos estudantes, tornando 
a aprendizagem prazerosa e significativa. 

REFERÊNCIAS 
BORGES, Marcos C.; CHACHÁ, Silvana G. F.; QUINTANA, 
Silvana M.; FREITAS, Luiz Carlos C.  Aprendizado Baseado 
em Problemas. 2014. Disponível em: http://revista.fmrp.usp.
br/2014/vol47n3/8_Aprendizado-baseado-em-problemas.pdf.

BOROCHOVICIUS, Eli; TORNELLA, Jussara Cristina 
Barboza. Aprendizagem Baseada em Problemas: um método 
de ensino-aprendizagem e suas práticas educativas. 2014. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v22n83/
a02v22n83.pdf.

COELHO, Flávia Estélia Silva. Primeiros Passos na 
Aprendizagem Baseada em Problemas. 2016. Disponível 
em: http://ceur-ws.org/Vol-1667/Minicurso09.pdf.



25

SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA AS AULAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

DEMO, Pedro. Educação & Conhecimento – Relação 
necessária, insuficiente e controversa. 2. ed.,Vozes: 
Petrópolis/RJ, 2001.

GOMES, Wanderson Guimarães Batista; MENDES, Ana 
Nery Furlan; CALEFI, Roberta Maura. A Utilização da 
Aprendizagem Baseada em Problemas para o Ensino de 
Química Inorgânica numa turma de Licenciatura em Química. 
In: XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química, 2016, 
Florianópolis - SC. XVIII Encontro Nacional de Ensino de 
Química, 2016. Disponível em: http://www.eneq2016.ufsc.br/
anais/resumos/R1843-1.pdf.

LONDRINA, Universidade Estadual. Metodologia do Ensino 
de Química e Estágio Supervisionado I: Metodologia da 
Aprendizagem Baseada em Problemas. 2012 Disponível 
em: http://lagarto.ufs.br/uploads/content_attach/path/11327/
metodologia_da_abp_0.pdf. 

ROCHA, Enilton Ferreira. Metodologias Ativas: um desafio 
além das quatro paredes da sala de aula. 2014. Disponível 
em: http://www.abed.org.br/arquivos/Metodologias_Ativas_
alem_da_sala_de_aula_Enilton_Rocha.pdf.

SARMENTO, Wagner Maciel; VÉRAS, Gerlane Cristinne 
Bertino. Aprendizagem Baseada em Problemas como 
Metodologia de Ensino na Formação dos Enfermeiros1. 
2017. Disponível em: http://webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:bTAN8WftIkcJ:www.revistas.ufcg.
edu.br/cfp/index.php/pesquisainterdisciplinar/article/
download/336/pdf+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=br.

SOUZA, Roberto Eugenio; SCHIMIGUEL, Juliano. A 
Importância da Metodologia PBL- Aprendizagem Baseada 
em Problemas no Aprendizado dos Alunos e na Formação 
dos Professores. Revista Pos. 2014. Disponível em: http://
revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/epd/article/
view/976.



26

METODOLOGIAS DE ENSINO CENTRADAS NOS ESTUDANTES:

SOUZA, Samir Cristino. Aprendizagem Baseada em 
Problemas (ABP): um método transdisciplinar de 
aprendizagem para o ensino educativo. 2016. Disponível 
em: http://uece.br/eventos/spcp/anais/trabalhos_
completos/247-320-01042016-143203.pdf.



ESTuDo DE CASo DE ENSiNo 
Como mEToDoLoGiA ATiVA 
PArA ENSiNAr CiÊNCiAS DA 

NATurEZA
Wallytha Santos Ramos
Marcileia Alves da Silva

Marcelo Franco Leão

REFLEXÕES INICIAIS
Não há dúvidas que as metodologias de ensino têm 

papel fundamental no processo educativo. Elas podem ser 
compreendidas como métodos e técnicas, ou seja, situações 
didáticas utilizadas pelos professores em suas aulas, já 
dentro da sala de aula ou não, que permitem o ensino 
ocorrer de maneira agradável e proporciona a construção da 
aprendizagem dos estudantes. 

Nos dias atuais, ao se falar em metodologias de ensino, 
logo se faz referência às metodologias ativas, isso porque 
diante da atual conjuntura tecnológica, onde informações 
e conhecimentos estão à disposição de todos, a escola e os 
professores passam a ter um grande desafio na jornada de 
ensinar. Até mesmo porque 

As metodologias tradicionais têm sido pouco 
eficientes para ajudar o aluno a aprender a 
pensar, refletir, criar com autonomia soluções 
para as situações práticas, para os problemas 
que enfrenta” (OLIVEIRA, 2006, p.3).

Nessa perspectiva, as metodologias ativas trazem 
ferramentas alternativas com o objetivo de proporcionar um 
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ensino em que os estudantes deixam de ser apenas receptores 
e passam a serem atores principais, ativos na construção 
dos saberes, formando cidadãos mais críticos e reflexivos, 
que possibilita ao estudante a construção e a interação com 
a realidade (LINHARES; REIS, 2008). Em outras palavras, 
nessa concepção pedagógica o estudante assume o papel de 
protagonista da aprendizagem, processo pelo qual perpassa a 
mediação do professor. 

Esses objetivos e habilidades são alcançados quando 
o ensino acontece utilizando-se de atividades que envolva os 
estudantes, dando a eles a participação ativa na construção 
do conhecimento (FARIA, 2014). Além disso, utilizar novas 
metodologias de ensino é algo favorável ao ato educativo, 
porém desafiador para os professores contemporâneos, por 
isso, é importante que estejam abertos a novas possibilidades. 

Muitas das metodologias ativas e inovadoras ainda 
são desconhecidas no meio docente, por isso Linhares e Reis 
(2008) traz em seu trabalho a importância de uma formação 
docente com mudança didática que apresentem alternativas 
para o ensino tradicional que levará a uma melhor prática 
pedagógica. 

Cabe ressaltar que as metodologias ativas não vêm 
para tomar o lugar dos professores, ou para extinguir as 
formas tradicionais de ensino, mas sim para dar vida a teoria 
e dinamismo às aulas.  O uso do estudo de caso de ensino, 
por exemplo, segundo Silva e Benegas (2010), não dispensa 
a utilização do método convencional pedagógico, mas vem 
complementar e dar vida à aula proposta pelo professor. Nesse 
sentido, o estudo de caso de ensino é uma metodologia muito 
dinâmica, que proporciona desafios aos estudantes, que serão 
motivados a solucioná-los e assim ter fundamentos e base 
para construir seus conhecimentos. 

O estudo de caso surgiu no final dos anos 60 do século 
passado, na Escola de Medicina da Universidade de McMaster, 
em Ontário, no Canadá. Ela é uma estratégia derivada da 
metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), 
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também conhecida como Problem Based Learning (PBL) 
(SÁ; QUEIROZ, 2009). No Brasil, a utilização do estudo de 
caso como estratégia de ensino intensificou-se após os anos 
2000, com trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa 
em Ensino de Química do Instituto de Química de São 
Carlos (GPEQSC) da Universidade de São Paulo (QUEIROZ; 
CABRAL, 2016).

A ABP e os estudos de casos têm o mesmo propósito, 
o que os diferem é o fato da primeira utilizar problemas para 
estimular o desenvolvimento conceitual, ou seja, a partir do 
problema é que o estudante desenvolverá os conceitos, e na 
segunda metodologia citada os estudantes já estudaram os 
conceitos e concepções para assim discutir e propor soluções 
aos casos/desafios apresentados (BOROCHOVICIUS; 
TORTELLA, 2014).

O estudo de caso de ensino se propõe a 

Participação ativa do estudante, onde ele 
identifica o problema, procura informações, 
analisa as alternativas, levanta hipóteses, 
encontra possíveis soluções, faz o julgamento 
destas e, a partir disso, chega a uma tomada de 
decisão” (FARIA, 2014, p. 13).

Apesar de ser uma metodologia que exige muito 
planejamento e organização do professor, pois é preciso tempo 
e habilidade para planejar e desenvolver os “casos”, a principal 
vantagem é o fato de o mesmo não se basear em soluções, mas 
sim em problemas, exigindo um nível significativamente maior 
de entendimento por parte dos estudantes (GRAHAM, 2010).

Os “casos” são narrativas curtas, com diálogos, 
que trazem um tema interessante que venha despertar a 
curiosidade dos leitores, os estudantes (QUEIROZ; CABRAL, 
2016). Para Faria (2014) é importante que os casos sejam 
contextualizados com a realidade do estudante e tragam a 
problematização de maneira que envolva questões sociais, 
éticas, econômicas ou políticas.
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Em perspectiva similar, Graham (2010) acredita que 
um bom estudo de caso necessita ser relevante e desafiador, 
envolvendo problemas reais que provoquem diferentes 
opiniões fomentando a discussão em grupo. O caso pode ser 
simulado ou fictício, desde que não seja fantasioso, ou seja, é 
preciso que o desafio/problema apresentado esteja associado 
a situações passíveis de soluções, cujo estudo de determinados 
conceitos viabiliza respostas plausíveis.

Ainda de acordo com o autor supracitado, a 
metodologia ativa de ensino por estudo de caso, vem sendo 
amplamente utilizada em cursos de Direito, Medicina e 
Administração, pois aproxima os estudantes de situações 
reais que irão vivenciar enquanto profissionais. No entanto, 
Faria (2014) amplia essa possibilidade e propõe sua utilização 
no Ensino Médio devido possibilitar que os estudantes se 
tornem pessoas mais críticas e ativas em sociedade.

Pazinato e Braibante (2014) utilizaram o estudo de caso 
em formato de oficinas, como uma estratégia metodológica 
para o ensino da temática “Alimentos”, na disciplina de 
química, em uma turma do 3° ano Ensino Médio, em 
uma escola estadual da cidade de Santa Maria/RS. Com o 
desenvolvimentos dessas oficinas, os autores perceberam que 
a utilização de casos possibilitou a compreensão, a aplicação 
prática e a discussão dos conteúdos científicos estudados, ou 
seja, a partir de problema proposto e que para os estudantes 
proporem possíveis soluções, tiveram que tomar decisões 
fundamentadas nos conceitos científicos aprendidos na 
escola.

No estudo desenvolvido por Alvarenga et al. (2018), é 
relatada a experiência pedagógica que utilizo a metodologia 
do estudo de caso com estudantes do Ensino Fundamental 
II, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), em 
uma instituição municipal de ensino da cidade de Campos 
dos Goytacazes/RJ.  

Considerando que os estudantes da EJA possuem 
muitos conhecimentos prévios, adquiridos ao longo da 
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vida, a proposta foi desenvolvida em 4 encontros, divididos 
nas seguintes etapas: aplicação do caso, discussão do 
texto, discussão da importância do tema, aplicação do caso 
novamente. Assim, as respostas foram analisadas e perceberam 
que, no primeiro encontro, algumas questões ficaram em 
branco e algumas respostas eram embasadas apenas em 
conhecimentos de senso comum. Já no quarto encontro, todas 
as questões foram preenchidas e as respostas passaram a ter 
mais domínio do conteúdo estudado (ALVARENGA et al., 
2018). 

Diante do exposto, o presente texto tem como objetivo 
descrever o desenvolvimento da metodologia ativa estudo de 
caso utilizada para refletir sobre as mudanças climáticas. 
Acredita-se que essa metodologia de ensino é capaz de 
proporcionar reflexões e habilidades aos estudantes para que 
construam conhecimentos a partir de situações problemas, 
pelas quais precisam propor soluções embasadas nos 
conhecimentos aprendidos ao longo dos estudos.

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE 
ENSINO

O desenvolvimento da estratégia de ensino estudo de 
caso aconteceu no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) Campus Confresa, no 
segundo semestre de 2019, com os estudantes dos cursos de 
licenciatura em Biologia, Química e Física, que forma uma 
turma única durante os quatro primeiros semestres. No 
momento do desenvolvimento da atividade a turma estava 
cursando o 4° semestre.

O desenvolvimento da estratégia fez parte de um dos 
requisitos de avaliação da disciplina de Metodologia de Ensino 
de Ciências II, que teve como objetivo levar os acadêmicos a 
conhecer e compreender as propostas de reforma do ensino 
de Ciências ao longo dos últimos anos para que possam 
identificando as correntes ideológicas a elas subjacentes e 
elaborar propostas de plano de ensino. 



32

METODOLOGIAS DE ENSINO CENTRADAS NOS ESTUDANTES:

O primeiro passo para o desenvolvimento dessa 
metodologia ativa foi a elaboração do plano de aula, 
destacando ser crucial ter definidos importantes elementos 
para todo o processo de execução da aula proposta, tais como: 
o tempo disponível, o público a que se destina, os conceitos 
envolvidos, os recursos a serem utilizados, os casos de ensino, 
a atividade de conclusão e a avaliação da aprendizagem. A aula 
foi planejada para ser desenvolvida com um tempo previsto 
de 1 h 30 min, voltado para estudantes do 1° ano do Ensino 
Médio, cujo tema escolhido para estudo foram as mudanças 
climáticas. 

Após a definição do tema e do planejamento da aula, 
foi construído três diferentes casos, com situações hipotéticas 
com problemas relacionados ao tema. Os casos elaborados 
podem ser observados nos Quadros 1, 2 e 3. 

Quadro 1: Caso elaborado para refletir a problemática da escassez de 
água

E AGORA, ESTAMOS SEM ÁGUA!
Seu João e sua família moravam no sul do Brasil. 

Na década de 1990, eles se mudaram para uma pequena 
cidade no interior do estado de Mato Grosso onde 
compraram terras. 

Tudo, no início, foi difícil: a distância, a 
dificuldade de locomoção, a falta de energia elétrica, o 
acesso a saúde, e a educação... essa nem se fala!!! 

Uma coisa que chamava muito atenção era que 
nessa cidade chovia muito, não tinham problemas com 
a disponibilidade de água no município, tinham muitas 
matas e o clima na região era agradável. 

Com o passar dos anos começou a chegar muitas 
famílias para essa cidade e em consequência alguns 
problemas começaram a aparecer. 
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Algumas coisas melhoraram?
- Sim. A energia elétrica chegou e o acesso à saúde 

e a educação também.
O problema mesmo foi que ao longo dos anos a 

cidade foi crescendo, as florestas foram diminuindo em 
função do desmatamento, as chuvas diminuíram e isso 
atrelado ao problema global das mudanças climáticas 
causou algumas mudanças na cidade. Agora demora 
mais para chover, o clima é muito quente, chega a 40°C, e 
a água não atende mais a demanda de toda a comunidade 
do município, pois o córrego que abastece a cidade a cada 
ano diminui seu volume de água.

Diante desse cenário seu João que mora na 
cidade a mais de 20 anos resolveu procurar à câmara de 
vereadores do município para propor algumas soluções 
que podem amenizar esses efeitos que estão relacionado 
com às mudanças climáticas.

Imagine que você é Seu João. Pesquise 
adequações que podem ser feitas para adaptação às 
mudanças climáticas e diante das questões apresentadas 
proponha 3 soluções viáveis, que podem ser adotados 
pelo município, para amenizar os problemas (com 
embasamento).

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019).

Observa-se que o caso elaborado envolve a 
problemática da escassez de água. Também é apresentado o 
contexto da localidade dos estudantes, o que potencializa o 
aspecto emocional e pode favorecer a sensibilização. Além 
disso, esse caso pode ser considerado relevante, por abordar 
um problema socioambiental preocupante, ao mesmo tempo 
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que desafiador, por abordar esse problema real que certamente 
provoca discussão entre as pessoas que analisar esse caso 
(GRAHAM, 2010).

Quadro 2: Caso elaborado para refletir a problemática do desmatamento

¨CONFRESINHA¨ DO AMOR
João e Calebe são amigos de infância. Nasceram 

e se criaram em uma cidade bem pequena no interior 
do estado de Mato Grosso, conhecida como Confresinha 
do Amor. Uma cidade pacata que encantava pela sua 
paisagem exuberante cheia de árvores.

Quando João e Calebe eram crianças sempre iam 
ao córrego Beijinho de Cacau para pescar. Ao anoitecer 
se juntavam com a criançada da vizinhança para brincar 
de “esconde-esconde”.

E quando chovia?
- Ah! Quando chovia a farra era boa. 
– Vamos banha na chuva! Dizia os meninos. 
E na época das frutas?! 
- Só se via meninada subindo em pé de caju e pé 

de manga. 
Era uma alegria.
Passaram se alguns anos. João e Calebe haviam 

ido morar na capital para fazer faculdade e ao retornar 
ficaram surpresos porque muita coisa mudou na 
Confresinha do Amor. A cidade estava mais quente, o 
clima estava seco, já não se chove como antes, as crianças 
não brincam como antes, o córrego não tinha mais peixe 
como antes, e as árvores, as frutíferas? Cadê? Sumiram? 
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Espantados com tantas mudanças e pensando no 
futuro, João e Calebe decidiram que precisavam fazer 
alguma coisa. 

Então tiveram a ideia de procurar a prefeitura 
e propor algumas ideias com soluções que pudessem 
amenizar esses efeitos que estão ligados às mudanças 
climáticas.

Imagine que vocês são esses jovens preocupados 
como as mudanças de sua cidade e com os efeitos das 
mudanças climáticas. Pesquise adequações que podem 
ser feitas para adaptação às mudanças climáticas e 
diante das questões apresentadas proponha 3 soluções 
viáveis, que podem ser adotados pelo município, para 
amenizar os problemas (com embasamento). 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019).

Os casos contidos nos Quadros 2 e 3 também são 
exemplos de bons casos de ensino, pois apresentam a descrição 
da situação de maneira contextualizada, buscam soluções 
para amenizar tais problemáticas, que envolvem aspectos 
sociais, éticos, econômicos, ambientais e até políticos (Faria, 
2014).

Quadro3: Caso elaborado para refletir a problemática das queimadas

PRECISAMOS DE MUDANÇAS!
Na cidade de Canabrava do norte tinha uma 

família de origem humilde recém-chegado na cidade, 
porém muito trabalhadora. A família era composta por 
seu Juscelino e dona Cesariana com seus seis filhos. 
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Vieram do Nordeste. De um lugar marcado pela seca 
severa a falta de água constante.

Ao chegar à cidade seu Juscelino logo procurou 
trabalho. E achou de talhador de banana. Dona Cesariana 
para ajudar o seu marido foi trabalha de cozinheira e 
lavadeira de roupa dos trabalhadores da fazenda. 

Apesar das dificuldades tinha uma coisa que 
encantava aquela família. Eram as maravilhas da 
natureza... tanta vida... água potável, as matas verdes... 
tudo bem vivo.

Com trabalho duro, depois de alguns anos 
seu Juscelino conseguiu conquistar seu tão sonhado 
pedacinho de terra. Agora ele passou a trabalhar em sua 
propriedade, arava a terra, plantava, fazia derrubadas 
para plantar capim para seu pequeno rebanho. Mas, 
como um amante da natureza seu Juscelino fez tudo 
respeito e obedecendo as legislações, deixando, por 
exemplo, as matas ciliares nas beiras dos rios e nascentes.

Ao longo dos anos, seu Juscelino percebeu que 
ocorreram algumas mudanças em sua região. Algo parece 
não está certo. A natureza não é mais tão bela como era 
antes, os rios começaram a diminuir seu volume de água 
de forma considerável ano após anos, a temperatura na 
região aumentou. Todos os anos se vê fogo pra todo lado 
e a fumaça invade todo o ambiente deixando-o mais 
quente. 

Um dia seu Juscelino assistiu uma matéria em 
um telejornal sobre uma tal de “mudanças climáticas”. A 
matéria fazia referência às causas e efeitos das mudanças 
climáticas, em escala regional e global. Alguns pontos, 
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como as mudanças de temperatura chamou a atenção de 
seu Juscelino e ele pensou:

- Se agora já está assim imagina daqui a alguns 
anos! Precisamos fazer alguma coisa. 

Preocupado com o problema seu Juscelino teve 
a ideia de procurar a Câmara Municipal para expor sua 
preocupação. Mas para ele não era interessante apenas 
falar de suas preocupações, precisava apresentar alguma 
solução. Por isso logo ligou para seu sobrinho que era 
Biólogo e Ambientalista para perguntar sobre o assunto 
e pedir ajuda para propor alguma solução.

Imagine que você é o sobrinho de seu Juscelino. 
Pesquise adequações que podem ser feitas para 
adaptação às mudanças climáticas e apresente 3 
soluções viáveis, que seu Juscelino possa apresentar para 
a Câmara Municipal de Vereadores de seu município, 
para amenizar os problemas (com embasamento). 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019).

No início da aula as imagens abaixo foram projetadas 
em data show aos estudantes, como motivação inicial 
(Figura 1A), onde foram questionados sobre o que aquelas 
imagens os remetiam? O que vinham em suas mentes ao 
vê-las? Em seguida, foi discutido sobre os conceitos básicos 
de mudanças climáticas e as suas consequências. Momento 
que proporcionou a explicação de conceitos âncoras como, 
temperatura, gases de efeito estufa e aquecimento global 
(Figura 1B). 

Mas uma vez foi apresentado aos estudantes imagens 
de projeções feitas pela UNESCO (Figura 1C), de como será o 
futuro com todas estas alterações no clima. Situações como as 
secas, o derretimento das calotas polares, as enchentes, e até a 
falta de chuva que levará a problemas na agricultura.
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Figura 1: Momentos iniciais da aula

Fonte: Acervo pessoal dos autores (2019).

Após a exposição do tema os estudantes foram 
organizados e divididos em 3 grupos (Figuras 2A, 2B e 
2C). Cada grupo recebeu um determinado caso de ensino, 
descritos anteriormente, para analisar e propor soluções. 

Figura 2: Desenvolvimento da atividade coletiva

Fonte: Acervo pessoal de M. F. Leão (2019).
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Os estudantes foram orientados que poderiam realizar 
pesquisas com o auxílio da Internet, porém as soluções 
propostas pelos grupos deveriam ser soluções aplicáveis, 
com respaldo científico e bem argumentadas. Os estudantes 
tiveram 30 minutos para realizar pesquisas na internet, 
analisar, discutir e propor soluções as situações problemas, 
ou seja, os casos. 

Os estudantes analisaram, discutiram e propuseram 
soluções para os casos, e finalizar socializando com os colegas 
(Figuras 2D, 2E e 2F). Cada grupo elegeu um representante 
para apresentar aos demais colegas, o caso, e as soluções que o 
grupo decidiu ser a mais pertinente, frente aos conhecimentos 
estudados anteriormente e as pesquisas que fizeram. 

Apesar das considerações voltadas para o senso 
comum, todas as soluções possíveis apontadas pelos 
estudantes tiveram embasamento teórico, com argumentos 
fundamentados. Para o primeiro caso “E agora estamos sem 
água!” os estudantes analisaram e propuseram 3 soluções 
considerando ações a curto, médio e longo prazo. A curto 
prazo, sugeriram “represar água com barreiras de contenções”. 
A longo prazo, “trabalhar a conscientização” e por último 
“reflorestar as nascentes, recuperar as margens do rio com 
vegetação, que auxiliam no firmamento de encostas e evita 
assoreamento”. 

Para o segundo caso “Confresinha do Amor”, 
as respostas foram bem fundamentadas. Propuseram o 
reflorestamento “para preservar as nascentes dos rios”, 
com base nas Leis 12.651/2012 e 4.771/65, que dispõem 
sobre as normas gerais relacionadas a proteção de Áreas de 
Preservação Permanente (APPs). Na resolução desse segundo 
caso, percebe-se uma sustentação científica nas respostas 
apresentadas pelos estudantes. 

No caso “Precisamos de Mudanças!”, os estudantes 
fizeram referência às fiscalizações e aplicação das leis em 
vigor, citando a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
(SEMA), como um órgão de grande importância na 
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realização desse trabalho. Também apontaram a necessidade 
do “reflorestamento das matas ciliares em todas as margens 
dos rios”. 

Alvarenga et al. (2018), em sua experiência afirmou que 
o conhecimento prévio dos estudantes foi importante para se 
produzir e criar associações com os novos conhecimentos. Essa 
experiência aqui relatada reafirma isso, pois o conhecimento 
dos estudantes foi fundamental para o desenvolvimento das 
atividades. 

Os conhecimentos desses estudantes relacionados às 
questões discutidas estavam voltados para suas experiências 
de vida, pois apesar de serem situações hipotéticas tinham 
grande relação com situações que vivenciam diariamente. Isso 
vai ao encontro do que defende Linhares e Reis (2008), quando 
diz que é importante que os casos estejam contextualizados 
com a realidade do estudante, pois isso favorece construção 
de novos conhecimentos e a interação com a realidade.

Os resultados obtidos indicam que a metodologia 
ativa do estudo de caso é viável e favorece o ensino de ciências, 
independente da etapa de escolarização. A proposta de utilizá-
la para refletir sobre as mudanças climáticas foi direcionada 
para estudantes do Ensino Médio, assim como proposto por 
Faria (2014) e Pazinato e Braibante (2014), que utilizaram a 
resolução de casos como meio de construir saberes e tornar 
seus estudantes mais críticos e ativos na sociedade.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
Buscar novas alternativas metodológicas para 

dinamizar o ensino em sala de aula é uma ação essencial 
para o professor contemporâneo, pois as metodologias de 
ensino têm papel fundamental no processo educativo. No 
cenário atual, em que informações e conhecimentos estão à 
disposição de todos, os professores passam a ter um grande 
desafio para tornar a escola atrativa e o ensino envolvente. 
Assim, as metodologias ativas são possiblidades em potencial 
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para romper com a forma tradicional e tornar os estudantes 
em protagonistas da aprendizagem.

Metodologias como essa, apresentada nesse texto, 
não possuem o intuito de minimizar ou substituir o 
papel do professor. Pelo contrário, pois toda ação é por ele 
planejada e a formulação dos casos é determinante para que 
os estudantes sejam desafiados a colocar em prática a teoria, 
que já tinham estudado anteriormente. Os problemas que 
envolvem o contexto social dos estudantes tornam os casos 
relevantes e criam um ambiente favorável para a construção 
do aprendizado. Nesse processo, os estudantes tornam-se os 
principais atores da ação educativa, pois realizam reflexões, 
relações teóricas e tomada de decisão. Tudo isso não dispensa o 
papel do professor, que se torna o mediador do conhecimento.

Portanto, o estudo de caso é uma importante estratégia 
pedagógica, viável ao ensino de ciências, independente 
da etapa de escolarização, capaz de colocar os estudantes 
diante de situações que fazem parte de sua realidade. Isso faz 
com que os mesmos reflitam sobre questões importantes, é 
uma oportunidade de discutir e propor soluções, aplicando 
conhecimentos científicos e teóricos à vida real. Em síntese, 
o estudo de caso é uma forma de contextualizar, dar sentido 
e aplicação prática aos conhecimentos estudados na escola.
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REFLEXÕES INICIAIS 
O processo de ensino passou por diversas mudanças 

até a sua chegada nos modelos atuais, e ainda está em 
transformação, as instituições de formação de professores 
necessitam formar profissionais que abordem os conteúdos 
de forma a envolver os estudantes, que façam com que eles 
aprendam, aprendam a pensar, questionar, cooperar, sempre 
trabalhando o desenvolvimento cognitivo do estudante, 
e uma forma de fazer isso é com o uso da metodologia da 
problematização.

A problematização trabalhada de forma planejada 
pode despertar no estudante o seu lado questionador, de 
perguntar, de ter curiosidade, e esses sentimentos despertam 
a vontade de buscar o conhecimento, de pesquisar, de buscar 
entender, de aprender.

Assim, o grupo buscou desenvolver a metodologia 
da problematização em sua melhor forma, questionando ao 
máximo os estudantes de uma turma de 3º ano do ensino médio 
técnico, com a temática “Educação ambiental: conservação”. 
Essa metodologia envolve diversos elementos, tais como o 
planejamento docente, os recursos e materiais didáticos, as 
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estratégias de ensino e a avaliação da aprendizagem, para 
o melhor engajamento do conteúdo e da problematização 
foi usado também a metodologia ativa Peer Instruction ou 
apenas PI.

O conhecimento deve ser globalizado, para isso é 
importante que sempre se divulguem os trabalhos realizados, 
desse modo poder compartilhar experiências de professores 
para outros professores. Então, é possível justificar a 
realização do estudo devido à necessidade de futuros 
professores conhecerem diferentes estratégias de ensino, ou 
seja, não basta apenas saber o que ensinar, é preciso também 
saber como ensinar.

As mudanças em salas de aula vêm acontecendo, 
e graças ao movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS), os professores estão sendo formados para se tornarem 
mediadores do conhecimento, utilizando metodologias que 
buscam levar os estudantes a um conhecimento autônomo 
(SANTANA et al., 2019).

Ao pensarmos em sala de aula não podemos esquecer 
de mencionar a vontade do estudante em aprender, da sua 
capacidade, interesse, ele estar motivado a estudar é essencial 
e um professor capacitado e interessado na profissão podem 
juntos promover conhecimentos (BERBEL, 1995).

A problematização possibilita ao estudante a ter uma 
percepção de sua aprendizagem, possibilitando ampla visão, 
capacidade crítica, ajuda na tomada de decisão baseada em 
sua autonomia do pensar (SANTANA et al., 2019).

A metodologia da problematização pode propiciar 
uma excelente aprendizagem, a forma de realizá-la em sala 
de aula vai determinar no sucesso dessa metodologia, por 
isso as situações problema devem vivida atender a realidade 
dos estudantes, os problemas impostos a eles devem ser do 
contexto experienciado, só assim fará sentido, tornando 
viável a aprendizagem por meio dessa metodologia (SOLINO; 
GEHLEN, 2015).

No avanço a educação, surge então as metodologias 
ativas, com o objetivo de iteração entre estudantes e 
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professores, criando um ambiente de sala aonde os alunos 
façam parte dela, que esteja não mais como passivos, mas como 
ativos, que realmente façam parte da aula. A metodologia 
Peer Instruction, instrução por pares, ela tem essa mesma 
finalidade, trabalha no papel de inversão da sala, em que o 
estudante passa a ser o “centro das atenções”, e a aula será 
pensada totalmente neles. A metodologia P.I foi criada pelo 
então Eric Mazur, da Universidade de Harvard, na década de 
1990 (FERREIRA; MOREIRA, 2017).

A metodologia ativa Peer Instruction é fácil de ser 
empregada, consiste basicamente em trabalhar um conteúdo 
em sala de aula, e ao decorrer da aula deverá ser realizado 
atividades com questões a respeito do conteúdo abordo, ao 
aplicar as questões os alunos da turma deverão atingir uma 
porcentagem de acertos, aonde essa porcentagem deverá ser 
maior que 75%, ou seja a grande maioria da sala deverá acertar 
a pergunta, caso seja atingido os 75% o professor poderá então 
seguir com o conteúdo, caso não atinja ele deverá retomar o 
assunto no qual os alunos não acertaram a questão, dessa 
forma a aula acontece de forma a grande maioria entender 
e aprender o conteúdo. O andamento da aula dependerá do 
professor ser assertivo em suas explicações, de forma aos 
alunos aprenderem de fato o conteúdo proposto (DUMONT 
et al., 2016)

Este trabalho tem como objetivo descrever o 
desenvolvimento da estratégia da problematização, com o uso 
da metodologia ativa Peer Instruction, a fim de ajudar novos 
professores.

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA 
 A aula com o tema “Educação ambiental: 

conservação” foi ministrada no dia 03 de dezembro de 2019, 
a aula foi elaborada para ser aplicada a uma turma do terceiro 
ano do ensino médio. A aula ocorreu no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus 
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Confresa, com a participação de 19 licenciandos da turma 2018 
de licenciatura em Biologia, Física, Ciências da Natureza com 
Habilitação em Química, como parte da disciplina obrigatória 
de Metodologia de Ensino de Ciências II. O tema da aula foi 
empregado a metodologia da problematização, fazendo o uso 
também da metodologia ativa “P.I”, Peer Instruction.

Com antecedência a aula foi passado o conteúdo 
para os alunos estudarem em casa. No dia da aula seguiu 
conforme planejado. Iniciou-se a aula com a apresentação dos 
professores e apresentação do tema, logo após foi entregue 
a primeira lista de exercícios contendo quatro questões de 
múltipla escolha, sendo o principal objetivo a sondagem do 
conhecimento dos estudantes, e assim verificar se estudaram 
e fizeram as leituras indicadas para serem realizadas em casa. 
A lista de exercícios apresentava as seguintes questões: 1. O 
que é bioma? 2. Quais são os biomas brasileiros? 3. Qual bioma 
há a maior quantidade de áreas de conservação no Brasil? 4. O 
que seria comunidade?

 Após a resolução da primeira lista de questões pelos 
estudantes foi feita uma problematização, essa problematização 
foi acerca da educação ambiental, foi perguntado aos alunos, 
“o que é Educação Ambiental”, quando questionados ficaram 
até um pouco calados, não sabiam certo o que dizer, as ideias 
de conceitos de educação ambiental levantada por eles foram 
poucas, com isso houve uma explicação do conceito, de onde 
surgiu, e a importância de estudar esse conteúdo.

Em seguida, foi realizada uma outra problematização, 
“o que é conservação”, os alunos nessa pergunta ficaram até 
meio perdidos, não sabiam certo o que dizer, um dos alunos 
respondeu, “conservação é pegar um determinado lugar 
e preserva-lo e conserva-lo, tentar manter aquele ambiente 
protegido”, com essa resposta os demais alunos ficaram ainda 
mais confusos, surgiu a dúvida de qual a diferença entre 
conservação e preservação. Enquanto licenciandos na função 
de professores demos prosseguimento com a resposta correta. 
Para a legislação brasileira, conservação é propiciar meios 
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de proteção dos recursos naturais, podendo ser utilizados 
desde que seja de forma racional, para que seja garantido a 
sua sustentabilidade e existência para as gerações futuras. 
Quando termo utilizado é preservação, significa que é preciso 
manter a integridade e inextinguibilidade de algo, se refere à 
proteção integral e é necessária toda vez que uma espécie, 
ecossistema ou bioma corre risco de extinção ou perda de 
biodiversidade.

Após a problematização, foi feita uma explicação 
sobre as divisões da biosfera, foi explicado desde um átomo 
até a chegada na biosfera, explicando conceito de átomo, 
molécula, organelas, célula, tecido, órgãos, sistemas de órgãos, 
organismo, população, comunidade, ecossistema, bioma, 
e por fim, a biosfera. Logo após a explicação foi passado 
aos alunos a segunda lista de exercícios, com as perguntas 
que seguem logo a seguir: 5. O que seria um organismo? 6. 
Assinale a alternativa que melhor defina população: 7. O que 
seria comunidade?

Após responderem as questões foi verificado as 
respostas de cada uma com os estudantes, contabilizando 
a porcentagem de acerto geral da turma. Com a maioria 
dos estudantes da sala acertando as questões, foi apenas 
confirmado as respostas corretas, e dando andamento a 
aula. Foi feita uma exposição de imagens em slides, imagens 
de animais mortos, de queimadas, de desmatamento, caça 
predatória, poluição, com essas imagens foi problematizado, 
“o que vemos nas imagens?”, “conseguem notar algo com 
as imagens?”, os alunos deram as suas opiniões, diziam que 
viam muito a ação de destruição da natureza, muito a ação do 
homem interferindo no meio.

 Foi apresentado os seis biomas brasileiros, que são 
a caatinga, Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, Pampa e 
Cerrado, com a apresentação dos índices de desmatamento em 
cada um desses biomas. Foi também apresentado as unidades 
de conservação nos biomas Brasileiros, no qual foi possível 
observar que a maior quantidade de área em conservação 
situava-se no bioma Amazônia.
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Com o intuito de saber se os alunos estavam atentos à 
apresentação, e se estavam realmente aprendendo foi entregue 
a terceira lista de questões: 8. De acordo com o relatório 
ambiental de 2017, onde situa-se a maior parte das áreas 
de conservação dentre os limites territoriais do Brasil? As 
respostas para essa questão foram como nas listas anteriores, 
os estudantes bem atentos a aula, conseguiram responder 
com facilidade, desse modo a maioria conseguiu acertar a 
resposta.

Após a realização da terceira lista de questões, foi 
representado imagens no quadro por meio de slides, imagens 
que representavam uma parte dos animais da fauna Brasileira 
que se encontram em estado de extinção, dados obtidos a partir 
do relatório ICMBio de 2015. Com a exposição das imagens 
foi feita uma problematização, no qual foi questionado sobre o 
que os estudantes conseguiam perceber com aquelas imagens, 
se sabiam o que elas nos representavam, alguns alunos bem 
espertos responderam que se tratava de animais da fauna, e 
que alguns estavam em extinção. 

Após a problematização foi apresentado pelo professor 
o que seria as imagens, que se tratava de animais que estavam 
em estado de extinção, também explicou os grupos de animais 
e seus níveis de estado de extinção, quais grupos apresentavam 
maiores e menores índices de extinção e de ameaça, e na 
sequência foi entregue a quarta lista de questões: 1. Qual o 
grupo com o maior número de animais em ameaça? 2. Qual o 
grupo com o maior percentual de animais em estado crítico? 
A Figura 1 (a, b, c) mostra alguns momentos da realização da 
estratégia.
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Figura 1: Realização da estratégia em sala com estudantes

Fonte: Acervo pessoal dos autores (2019).
 
Para finalizar a apresentação foram distribuídas 

mudas de árvores nativas da região para cada estudante.  Foi 
solicitado que levassem a muda para casa para plantar em 
qualquer lugar de seu interesse, foi dado as instruções de como 
deveria ser procedido o plantio, que eles deveriam replanta-la 
em um recipiente até que a planta chegue a um tamanho em 
cerca de 15 centímetros para então ser transferida diretamente 
para o solo. As mudas utilizadas foram de uma espécie nativa 
da região, o famoso e conhecido “Ipê Branco”.

A metodologia da problematização foi bem fácil de 
ser empregada, e se for bem conduzida é muito eficiente, 
podendo ser utilizada em diversas faixas etárias de estudo, 
assim como no ensino superior, tendo a característica de 
propor ao estudante uma reflexão sobre à problematização 
proposta a ele (BERBEL, 1995).

A metodologia Peer Instruction é uma metodologia 
ativa, que permite ao professor avaliar o estudante no ato do 
ensino, é uma metodologia ativa que tem um grande feedback 
entre professor e estudante, com isso pode se deixar de lado 
a avaliação convencional, e usar questões durante a própria 
aula. Avaliação é uma ferramenta didática para identificar a 
possível aprendizagem, ela serve para professores saberem se 
os estudantes estão realmente aprendendo (LUCKESI, 2000).

A B C
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Como método avaliativo da metodologia ativa P.I, 
obteve-se um resultado positivo sendo possível observar uma 
evolução na aprendizagem durante a aula ministrada. Os 
resultados para cada questão trabalhada são apresentados a 
seguir.

As questões serão apresentadas com a indicação da 
alternativa correta e ao lado o gráfico correspondente. 

Questão 1: O que é bioma? 
A) É um conjunto de 

população e organismos.
B) É um conjunto 

de comunidade, fatores 
bióticos e abióticos.

C) É um conjunto de 
comunidade e organismos.
Alternativa correta: B

Questão 2: Quais são os 
biomas Brasileiros?

A) Caatinga, 
Amazônia, Dunas, Padarias, 
Cerrado, Manguezais.

B) Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, 
Amazônia, Pantanal.

 C) Caatinga, 
Pantanal, Amazônia, 
Manguezais, Mata Atlântica, 
Cerrado.
Alternativa correta: B 

Figura 2: Resultado das respostas 
para a questão 1

Figura 3: Resultado das respostas 
para a questão 2
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Questão 3: Qual bioma há a 
maior quantidade de áreas de 
conservação no Brasil? 

A) Amazônia.
B) Mata Atlântica.
C) Caatinga.
Alternativa correta: A 

Questão 4: O que seria 
comunidade? 

A) É um conjunto de 
população em um ecossistema.

B) É um conjunto de 
ecossistemas.

C) É um conjunto de 
populações.
Alternativa correta: C

Questão 5: O que seria um 
organismo?

A) Um ser formado par-
tir de sistemas de órgãos.
B) Um ser formado a 
partir de tecidos.
C) Um ser formado por 
um conjunto de células 
e que esteja inserido em 
um ecossistema.

Alternativa correta: A

Figura 4: Resultado das respostas 
para a questão 3

Figura 5: Resultado das respostas 
para a questão 4

Figura 6: Resultado das respostas 
para a questão 5
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Questão 6: Assinale a 
alternativa que melhor 
defina população. 

A) Um conjunto 
de seres inseridos em uma 
comunidade. 

B) Um ser formado 
a partir de tecidos.

C) Um conjunto de 
organismos de diferentes 
espécies.
Alternativa correta: B

 

Questão 7: O que seria 
comunidade?

A) Um conjunto 
de organismos de uma 
mesma espécie.

B) Um conjunto de 
organismos em um bioma.

C) Um conjunto de 
populações.
Alternativa correta: C

Questão 8: De acordo com o relatório ambiental de 2017, 
aonde situa-se a maior parte das áreas de conservação dentre 
os limites territoriais do Brasil?

A) Amazônia.
B)  Mata Atlântica.
C) Caatinga.

Alternativa correta: A
Todos os dezenove estudantes responderam à questão 

8 de forma correta.

Figura 7: Resultado das respostas 
para a questão 6

Figura 7: Resultado das respostas 
para a questão 6
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Questão 9: Qual o grupo com o maior número de animais em 
ameaça?

 Peixes continentais.
 Répteis.
 Mamíferos.

Alternativa correta: A
A questão de número 9 foi respondida de forma 

correta por 18 dos estudantes, apenas um errou a alternativa.

Questão 10: Qual o grupo com o maior percentual de animais 
em estado crítico?

 Mamíferos.
 Anfíbios.
 Peixes Marinhos.

Alternativa correta: B
Assim como na questão 8, todos os dezenove 

estudantes responderam à questão 10 de forma correta.

As quatro primeiras questões, ou a primeira lista de 
questões, foram utilizadas a fim de identificar se os estudantes 
haviam estudado o conteúdo previamente, já que foi passado 
uma prévia do conteúdo para estudarem em casa. Com 
base nos resultados das quatro primeiras questões pode-se 
observar que as respostas foram bem diferentes, que a média 
de acerto entre cada questão ficou abaixo de 70%, sendo assim, 
concluiu-se que eles não entenderam totalmente o conteúdo 
passado previamente ou que não chegaram a estudar.

Desse modo foi possível avaliar que após a execução da 
estratégia de ensino, os estudantes melhoraram a compreensão 
do conteúdo e a maioria acertaram as últimas questões. A 
estratégia além de servir como facilitadora da aprendizagem 
ainda foi possível ser utilizada como avaliação (LUCKESI, 
2000). A utilização de uma temática atual e do contexto dos 
estudantes pode ter colaborado para que se interessassem em 
aprender e participar da aula (SOLINO; GEHLEN, 2015).
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
Faz-se preciso buscar formas de facilitar e potencializar 

a aprendizagem dos estudantes, o professor nas metodologias 
ativas atua sempre como mediador do conhecimento, a 
metodologia da problematização tem essa capacidade de 
instigar os estudantes ao conhecimento e tornar o conteúdo 
envolvente.

A avaliação deve buscar atender o seu real propósito, 
deve ser usada como uma ferramenta de avaliar se a 
aprendizagem está sendo de fato obtida, a metodologia ativa 
é uma ferramenta que permite um feedback entre estudante 
e professor, com isso pode-se adequar para que a atividade de 
aprendizagem seja feita de forma concreta.
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REFLEXÕES INICIAIS
Temos visto que o processo pedagógico ao longo 

dos anos tem se concentrado na figura do professor como 
detentor do conhecimento, onde os estudantes se assentam 
em suas cadeiras e ouvem o que cada professor tem a falar 
e tomam aquilo por verdade. A figura do estudante como 
protagonista em sala de aula é algo que vem sendo objeto de 
várias pesquisas vistas com efeitos positivos, pois suscitam 
diversas discussões que fornecem elementos que possibilitam 
uma reflexão, uma reavaliação do atual sistema pedagógico, 
bem como das práticas pedagógicas docentes. 

 Inúmeros são os projetos de pesquisa desenvolvidos a 
partir do século XVIII, que reconhecem os estudantes como 
indivíduos pensantes e portadores de direitos. Da mesma 
forma observa-se o surgimento de várias metodologias ativas 
que entendem a importância da participação ativa de cada 
estudante no processo de ensino e aprendizagem.

No Brasil um homem vindo de uma família de 
classe média estava prestes a revolucionar todo um sistema 
educacional tradicionalmente padronizado; Paulo Reglus 
Neves Freire, brasileiro, nascido em 19 de setembro de 1921 
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no Recife-PE, considerado o desencadeador de uma revolução 
no âmbito educacional.  Para Freire a educação é um dos 
pilares base de uma sociedade que tem como resultado a 
transformação de indivíduos em seres pensantes capazes de 
serem críticos e defenderem seus ideais.

 Paulo Freire criou uma metodologia que denominamos 
de metodologia Freiriana. Preocupava-se em ensinar os mais 
pobres, e em seu método os traços de humanidade foram 
impressos. Segundo Ecco e Nogaro (2015, p. 2); “Com Freire 
reafirma-se categoricamente a educação como processo de 
humanização”.

 Em 1963 ensinou 300 adultos no Rio Grande do 
Norte a ler e escrever num prazo de 45 dias, e por meio da 
humanidade trazia a ciência para a vida de seus estudantes 
sem anular o conhecimento que aquele estudante havia 
adquirido ao longo de sua vida. Paulo Freire fazia uso destes 
saberes para contextualizar em suas ministrações de aulas, 
para ele aulas eram apenas um nome popular que veio de 
dentro das escolas, mas o que gostava mesmo de falar era que 
não eram apenas ministrações e sim troca de saberes.

Esta metodologia ativa se dá em três momentos, o 
primeiro momento é a investigação da temática. Paulo Freire 
relata que este momento é a essência da metodologia onde 
o professor deve conhecer cada um de seus estudantes e 
procurar explorar o que eles sabem, para então partir destes 
conhecimentos prévios e trabalhar a temática escolhida em 
sala de aula de forma dialógica, estabelecendo uma relação de 
respeito (FREIRE, 1987).

No segundo momento ocorre a tematização, que deve 
envolver um amplo diálogo entre professor e estudante, pois 
irá possibilitar ao professor um ponto de partida a partir 
dos conhecimentos prévios que surgiram durante o diálogo. 
Neste sentido Freire (1989, p. 9) escreveu que:

A leitura do mundo precede a leitura da 
palavra, daí que a posterior leitura desta não 
possa prescindir da continuidade da leitura 
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daquele. Linguagem e realidade se prendem 
dinamicamente. A compreensão do texto a 
ser alcançada por sua leitura crítica implica a 
percepção das relações entre o texto e o contexto. 
Ao ensaiar escrever sobre a importância do ato 
de ler, eu me senti levado  - e até gostosamente  
- a “reler” momentos  fundamentais  de  minha  
prática,  guardados  na  memória,  desde  as 
experiências  mais  remotas  de  minha  infância,  
de  minha  adolescência,  de  minha mocidade, 
em que a compreensão crítica da importância 
do ato de ler se veio em mim constituindo.

De acordo com Brandão (2005), a pedagogia de Paulo 
Freire surgiu diante da necessidade da formação de um 
cidadão mais crítico e consciente de seu papel na construção 
da sociedade. Pois, o que se via à época era uma capacitação 
que apenas informava e não formava. A esse tipo de educação 
Paulo Freire deu o nome de “educação bancária”.

No entanto, Paulo freire, em sua obra denominada 
“Pedagogia do Oprimido” trata da concepção bancária 
da educação como um instrumento de opressão. Em 
contrapartida, Freire aponta a dialogicidade como um 
dos caminhos a ser seguido como essencial à educação, de 
forma a realizar a superação por meio de uma educação 
problematizadora. Essa ideia confirma a assertiva de Freire de 
que “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, 
os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” 
(FREIRE, 1987, p. 36). 

Assim, a educação libertadora, que se propõe por meio 
do diálogo buscar conteúdos que sejam desenvolvidos por 
meio de temas geradores, possibilita a percepção do homem 
com o mundo e desta forma levam a emancipação do cidadão, 
tornando-o um ser crítico e criativo. 

De acordo com Freire a ação dialógica pode ser 
percebida como a prática da liberdade, e apresenta as 
seguintes características: colaboração, união, organização e 
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síntese cultural. Para o autor, na “teoria dialógica da ação, os 
sujeitos se encontram para a transformação do mundo em co-
laboração” (FREIRE, 1987), portanto,  não há lugar para um 
sujeito que domine o mundo, muito menos para um objeto 
dominado, pois cabe aos sujeitos se encontrarem a fim de 
pronunciarem o mundo, para promover sua transformação. 

Corroborando com a assertiva, Nunes (2016, p. 3) 
descreveu em seus estudos que 

“Para que a prática fosse implementada, foi 
estabelecido que as relações seriam dialógicas, 
para que se pudesse conhecer a realidade 
local, assim como reconhecer os saberes e a 
experiência de vida de cada educando”. 

Neste sentido é importante que em sala de aula 
os professores levem em consideração a realidade local 
e os conhecimentos prévios dos seus estudantes para o 
conhecimento faça sentido.

Para Ecco e Nogaro (2015, p. 4), 

“Educação e humanização são termos 
indicotomizáveis, pois educar, em síntese, 
objetiva formar e “trans-formar” seres humanos, 
valorizando processos de mudança dos sujeitos, 
atualizando suas potencialidades, tornando-os 
humanos.” 

Não há, portanto na teoria dialógica da ação de Paulo 
Freire, um sujeito que domina pela conquista e um objeto 
dominado. Em lugar disto, há sujeitos, que se encontram para 
a pronuncia do mundo, para sua transformação.

Portanto, a emancipação traz aos indivíduos 
raciocínios espontâneos e conscientização contra a visão 
tradicional de conhecimento. Em sala de aula não existem 
estudantes ruins ou melhores, a meritocracia é eliminada, 
nesta metodologia existem estudantes que querem e que são 
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perfeitamente capazes de aprender. Esta metodologia adquiriu 
uma configuração importante ao cenário da educação atual, 
pois traz o conhecimento de forma a libertar o indivíduo, 
o professor não é mais o detentor do conhecimento e os 
estudantes conseguem construir o conhecimento juntamente 
com o professor.

DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA 
ATIVA

No mês de setembro de 2019 foram desenvolvidas 
aulas, contendo variados tipos de metodologias ativas, aos 
graduandos dos cursos de Licenciatura em Biologia, de 
Licenciatura em Física e Licenciatura em Ciência da Natureza 
com Habilitação em Química do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Confresa, na 
disciplina de Metodologia do Ensino de Ciências II.

 O professor regente da disciplina propôs uma 
divisão de grupos aos acadêmicos e solicitou que cada grupo 
desenvolvesse uma aula com uma metodologia ativa pré-
definida.  A proposta teve por objetivo ampliar as reflexões a 
respeito do uso de metodologia ativas, bem como vivenciá-la 
em sala de aula.

Desta forma o presente texto traz o relato de uma 
experiência, por meio do uso da metodologia Freiriana, que 
um grupo de acadêmicos (neste trabalho denominado de 
professores) desenvolveu em uma aula com o tema “Estações do 
ano”. O tema por muitos é considerado de fácil compreensão, 
ligado a astrofísica (ramo da astronomia que estuda o universo 
por intermédio das leis e conceitos da Física). As estações do 
ano são quatro subdivisões baseadas em padrões climáticos, 
que ocorrem devido ao movimento de rotação da terra em 
relação ao seu próprio eixo e ao movimento de translação, 
que nada mais é que as voltas que a terra dá em torno do sol. 
Cada uma dessas quatro subdivisões recebem os nomes de 
Primavera, Verão, Outono e Inverno. 
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Inicialmente um dos professores registrou no quadro 
branco os nomes dos professores (grupo), a data, o tema da 
aula e a disciplina ministrada. Como motivação inicial os 
professores projetaram algumas imagens no quadro branco, 
com auxílio de Datashow, de um fenômeno recém-acontecido 
na cidade de Confresa-MT, o Halo Solar (Figura 1A).

Em seguida a professora Lucineide deu início a um 
diálogo com os estudantes, questionando-os se já haviam 
visto aquele fenômeno e o que sabiam a respeito. Desta forma, 
iniciou-se um processo dialógico, que conforme citado por 
Freire (1987), é o caminho a ser seguido para a percepção do 
sujeito sobre o meio em que está inserido.

 Durante o diálogo foram levantadas questões a respeito 
do fenômeno projetado e foram questionados se sabiam o 
que seus familiares pensavam sobre aquele fenômeno. Nesse 
momento ocorreu a problematização que está representada 
na Figura 1B. 

De acordo com Freire (187) a problematização 
que os professores propuseram levou em consideração 
os conhecimentos prévios dos acadêmicos, ou seja, os 
conhecimentos sobre fotos que ocorreram na realidade local. 
Desta forma, os acadêmicos mostraram-se muito motivados 
em ralação ao tema proposto, pois muitos já tinham visto tal 
fenômeno, porém não sabiam qual a explicação científica.

Na sequência os professores conduziram a aula e 
provocaram a ligação do fenômeno ocorrido com as estações 
do ano, dizendo que tal fenômeno pode ocorrer em todas as 
estações do ano de dia e de noite, desde que haja a presença de 
nuvens cirrustratus. 

Os professores explicaram que nuvens cirrustratus 
são formadas por pequenos cristais hexagonais de gelo, pois 
quando a luz solar ou lunar encontrar essas nuvens vai ocorrer 
o fenômeno físico da refração, os cristais de gelo funcionam 
como prismas e fazem a separação da luz branca em diversas 
cores, formando um arco-íris em volta do sol ou da lua. Neste 
caso, no momento da compreensão do fenômeno e de conceitos 
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ocorreu a formação por meio de uma transformação, fato que 
é explicitado por Ecco e Nogaro (2015). 

Posterior as problematizações, os saberes científicos 
que explicam a ocorrência das quatro estações do ano, foram 
explanados pelo professor Giovane. O professor trouxe para a 
sala de aula uma maquete com a base de madeirite, pintada de 
preto, quatro bolas de isopor com pinturas que representam 
a terra de quatro angulações diferentes. As bolas de isopor 
estavam sobre pequenos pedestais e ao centro da maquete 
uma lâmpada acesa. Todos os acadêmicos foram convidados 
a ficar em volta da maquete para que melhor pudessem 
visualizar a experiência (Figura 1C).

Figura 1: Momentos ocorridos durante a aula

Fonte: Acervo pessoal S. S. Silva (2019).

 Enquanto observavam o experimento, um professor 
do grupo descreveu em qual estação do ano a América 
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do Sul se encontrava a cada angulação da terra. Muitos 
questionamentos surgiam ao decorrer da demonstração do 
experimento. De acordo com os descritos de Freire (1987), é 
por meio do diálogo pautado na prática da liberdade que os 
sujeitos colaboram para a transformação do mundo.

Na sequência, a professora Samara colaborou 
com alguns conhecimentos empíricos baseados em suas 
experiências de vida em relação às estações do ano. Ela fez 
um breve levantamento com seus familiares e amigos e como 
resultado trouxe três teorias apresentadas para o surgimento 
das estações do ano, que era a teoria grega (mitologia grega), 
a teoria indígena (espíritos da floresta) e a teoria bíblica 
(criacionismo). Este momento é representado na Figura 1D. 

A situação descrita corrobora com os descritos de 
Nunes (2016), uma vez que foi oportunizado aos acadêmicos 
um momento de troca de saberes riquíssimos na qual foi 
possível reconhecer os saberes e experiências da realidade 
local. 

Os professores tinham por objetivo que os estudantes 
conseguissem identificar as estações do ano e sua importância, 
relacionar os conhecimentos científicos compartilhados 
em sala de aula com alguma prática do seu cotidiano que 
dependa deste tipo de conhecimento (estações do ano). Para 
que o objetivo fosse alcançado os professores utilizaram o 
vulcão de ideias (Figura 5). Os acadêmicos foram divididos 
em quatro grupos. Dentro do vulcão de ideias havia quatro 
placas, cada uma com o nome de uma das estações do ano. 
Cada grupo tinha um líder e coube a ele colocar a mão dentro 
do vulcão e retirar uma placa com o nome da estação que seu 
grupo representaria, conforme demonstra a Figura 2A.



67

SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA AS AULAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

Figura 2: Atividades de conclusão da aula

Fonte: Acervo pessoal S. S. Silva (2019).

Após a distribuição das placas entre os grupos, foi 
solicitado a cada líder que se aproximassem da maquete a fim 
de participar de uma dinâmica, e que poderia contar com o 
auxílio dos demais integrantes do grupo. Coube aos líderes 
posicionar o globo em relação a lâmpada (sol) de forma que 
representasse a estação do ano do seu grupo, na sequência 
deveriam relatar algum fato ocorrido em seu cotidiano que é 
característico desta estação do ano (Figura 2B).

A dinâmica em grupo proporcionou momentos nos 
quais os acadêmicos experimentaram e relacionarem práticas 
vivenciadas por eles, pois ao relatar fatos característicos da 
estação conseguiram estabelecer conceitos científicos. Nesta 
experiência fica claro, que de acordo Freire (1989), a leitura 
do mundo (conhecimentos cotidianos) antecede a leitura da 
palavra (conceitos científicos).

Nesse sentido, Brandão (2005) afirma que os 
ensinamentos de Freire promovem uma formação crítica e 
consciente das pessoas, o que contribui pra a construção da 
sociedade, e nesta situação, os acadêmicos apropriaram-se de 
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conceitos científicos com facilidade por estarem relacionados 
com seu cotidiano.

Ao final da aula foi proposto aos acadêmicos um 
questionário com quatro perguntas, a fim de se fazer 
uma avaliação sobre a relevância ou não da metodologia 
ativa proposta.  O questionário continha questões que 
procuravam entender: 1) se o ensino de ciências foi facilitado, 
2) se a abordagem científica foi interligada ao cotidiano dos 
acadêmicos (estudantes), 3) se em sua futura vida profissional 
enquanto professores aplicariam a metodologia freiriana em 
sala de aula, e 4) por que o fariam citando os principais pontos 
de positivos desta metodologia ativa.

Cabe aqui destacar que os resultados indicam que 
a metodologia facilitou o ensino de Ciências fugindo do 
método tradicional, tornou o aprendizado mais humano 
e democrático, 18 estudantes se fizeram presentes e 
responderam ao questionário sendo que todas as respostas 
foram de caráter aprovador, o que nos leva a concluir que 
esta metodologia tem resultados positivos, traz um retorno 
imediato e é de extrema importância no âmbito escolar e 
deve ser aplicada para facilitar o aprendizado dos estudantes 
envolvidos.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Após o desenvolvimento da aula é possível afirmar que 

o objetivo inicial foi atingido, pois os acadêmicos ao vivenciar 
a metodologia freiriana ampliaram seus conhecimentos em 
relação às diferentes metodologias ativas que podem ser 
utilizadas em sala de aula.  Durante o desenvolvimento desta 
metodologia foi possível verificar que em todos os momentos 
os acadêmicos participaram ativamente, demonstraram 
interesse em cada contexto explorado em sala. Além disso, nos 
momentos em que os professores (acadêmicos) propuseram 
ações dialógicas, tiveram a oportunidade de aprender, pois 
tiveram que compreender a realidade dos estudantes, o 
ambiente ao qual estavam inseridos.
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Desta forma o uso da pedagogia Freiriana, inserida 
no contexto das metodologias ativas, proporcionou aos 
futuros licenciados subsídios que os levem a explorar os 
conhecimentos prévios de seus futuros estudantes para 
que possam estabelecer relações dialógicas que embasem 
a construção de conhecimentos científicos no ensino de 
ciências. 

Por meio do uso da metodologia freiriana os acadêmicos 
participaram de uma formação que lhes proporcionou 
momentos de reflexão crítica, que poderão utilizar em seu 
futuro profissional. Ou seja, em suas práticas pedagógicas 
contribuindo para a formação de seus estudantes. Essa 
afirmativa corrobora os resultados do questionário aplicado 
aos estudantes, pois o uso da metodologia possibilitou um 
aprendizado mais humano e democrático.
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REFLEXÕES INICIAIS
Diante das grandes transformações tecnológicas que 

vem ocorrendo na sociedade contemporânea, um dos grandes 
desafios da educação é atender os anseios dos estudantes. 
Assim, é fundamental o uso de diferentes métodos de ensino, 
para que atender essa nova geração, da era tecnológica.

Nesse sentido, o ato educativo necessita ser repensado, 
até mesmo para valer-se dos inúmeros recursos e benefícios que 
as tecnologias proporcionam. Em se tratando de educação, de 
acordo com Capuchinho e Neta (2017) as tecnologias digitais 
de informação e comunicação (TDICs) favorecem a inovação 
de práticas pedagógicas e oportunizam o desenvolvimento de 
novas habilidades dos estudantes.

As tecnologias digitais possibilitam configurar 
espaços de aprendizagem, nos quais o 
conhecimento é construído conjuntamente, 
porque permitem interatividade. Não há como 
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pensar em educação sem troca, sem co-criação. 
Na busca do modelo pedagógico específico da 
educação online, interatividade surge como 
aspecto central (SILVA; CLARO, p. 84, 2007).

Conforme os autores supracitados, a educação e 
uma troca de conhecimentos, todos aprendem juntos, e o 
conhecimento é construído com a participação de todos, pois 
se trata de um trabalho de aprendizagem colaborativa.

Com as TDICs e com a facilidade proporcionada pela 
internet, surge o ensino híbrido. Assim, a educação não se 
limita somente ao espaço físico escolar, nem a exclusivamente 
ao tempo e recursos ali disponibilizados. O ensino híbrido 
surge com propósito de proporcionar condições de 
aprendizagem nas quais o estudante seja ativo e responsável 
pelo seu próprio conhecimento. Nessa forma de ensino, parte 
da aprendizagem ocorre de maneira presencial e outra parte 
de forma online, sendo que o professor se torna o mediador 
do conhecimento em ambas ao orientador este estudo.

O ensino híbrido é um modelo de ensino de educação 
formal, que se caracteriza por mesclar em dois modos de 
ensino: o online e o presencial. No pensamento de Bacich e 
Moran (2015), a educação sempre foi híbrida, porque sempre 
combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias 
e públicos. Em outras palavras, é um recurso que já existe a 
muito tempo, mas que nem sempre é explorado como poderia.

Ainda de acordo com os autores supracitados, nos 
momentos online geralmente o estudante estuda sozinho, 
dessa forma ele tem o controle sobre seus estudos, toma 
decisões que favorecem sua forma de aprender, o que possibilita 
maior autonomia. Já nos momentos de aula presencial 
(offline), o estudante tem a oportunidade de formar grupos, 
de ter momentos sozinhos, com professor e com os colegas, 
permitindo o conhecimento coletivo. Contudo, nada impede 
que na mesma aula ambos momentos possam ser explorados, 
ou seja, a aula presencial também pode oportunizar atividades 
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que ocorram de maneira online.
Dentre algumas metodologias de ensino híbrido, que 

exploram esses dois importantes momentos de aprendizagem, 
online e presencial, foi escolhido para esse estudo a 
metodologia ativa denominada rotação por estação. Esse tipo 
de ensino híbrido é caracterizado pelo fato de cada estudante 
ou grupo de estudantes receber um roteiro personalizado de 
ensino, que foi elaborado previamente pelo professor, sendo 
que ao menos uma das atividades ocorre de maneira online 
(BACICH et al., 2015).

Sobre o modelo de rotação por estação, Andrade e 
Souza (2016) relatam muitos benefícios proporcionados pela 
atividade, tais como:

[...] o aumento das oportunidades do professor 
de trabalhar com o ensino e aprendizado de 
grupos menores de estudantes; o aumento 
das oportunidades para que os professores 
forneçam feedbacks em tempo útil; 
oportunidade dos estudantes aprenderem tanto 
de forma individual quanto colaborativa; e, por 
fim, o acesso a diversos recursos tecnológicos 
que possam permitir, tanto para professores 
como para os alunos, novas formas de ensinar e 
aprender (ANDRADE; SOUZA, 2016, p.8).

Segundo o pensamento desses autores, essa 
metodologia de ensino proporciona muitos benefícios, 
principalmente devido a sala de aula se tornar um local em que 
os estudantes trabalham em grupos, além da oportunidade de 
estudar um mesmo assunto de diversas maneiras, propostas 
de formas diferentes em cada estação, ou seja, no espaço 
educativo cada grupo estará desenvolvendo uma determinada 
atividade em um determinado período, de maneira a passar 
por todas as estações como que em um circuito.

Para Mendonça (2017), essa forma de ensino híbrido 
otimiza a aula, pois os estudantes já terão contato com 
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informações de maneiras e fontes diferenciadas, tudo isso 
antes ou concomitante com os conteúdos âncoras fornecido 
em sala de aula pelo professor. Outra característica que 
dinamiza a aula e otimiza o tempo e espaço de aprendizagem 
é que as estações são desenvolvidas de forma simultânea, ou 
seja, enquanto um grupo desenvolve uma atividade, outro 
grupo está desenvolvendo outra atividade sobre o mesmo 
assunto, depois todos trocam de maneira com que os grupos 
perpassem todas as estações.

Essa forma de ensino híbrido, conhecida como modelo 
de rotação por estações, já foi utilizada por Pasqualini, 
Camargo e Nascimento (2017), na Faculdade de Tecnologia 
de Ourinhos. Na oportunidade, os professores não tinham 
conhecimento sobre o que é esse modelo híbrido. Então, 
foram convidados a formar pequenos grupos e ingressar 
em um espaço educativo comum, que foi o laboratório de 
informática. 

Em cada estação foi disponibilizado um notebook 
ou smartphones dos professores, além de uma atividade 
específica sobre o mesmo assunto. Cabe ressaltar que foi 
disponibilizado o Google Apps for Education (plataforma 
que engloba diversas ferramentas educacionais gratuitas 
para as instituições, com o objetivo de aperfeiçoar o ensino e 
envolver os estudantes). Após todos percorrerem nas estações 
organizadas, com o apoio de um Datashow, cada grupo 
socializou os aprendizados construídos com a realização em 
cada uma das estações. Pasqualini, Camargo e Nascimento 
(2017) consideraram que a atividade proposta nesse momento 
formativo foi compreendida pelos participantes e recomendam 
que os professores utilizem o modelo de rotação por estações 
em suas aulas por ampliar as possibilidades de aprendizagem.
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DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE 
ENSINO

Esse texto relata uma experiência pedagógica 
ocorrida no segundo semestre letivo de 2019, durante as 
aulas de Metodologia de Ensino de Ciências II, componente 
curricular do 4º período/semestre da turma 2018 dos cursos 
de Licenciatura em Ciências da natureza com habilitação em 
Química, Licenciatura em Biologia e Física, ofertadas pelo 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso (IFMT) Campus Confresa.

O professor formador propôs aos acadêmicos a 
elaboração e o desenvolvimento em sala de aula de uma 
metodologia ativa voltada para ensinar Ciências. O uso de 
diferentes estratégias pedagógicas é essencial ao processo 
educativo para um bom despenho dos estudantes, além da 
capacidade de aumenta a aproximação entre estudantes, 
professor e conceitos, tornado a aula dinâmica e atrativa 
(FERNANDES; LOCKSTEIN; FACIN, 2018).

A metodologia ativa de ensino escolhida para estudo 
foi um tipo de ensino híbrido, mais especificamente o modelo 
de rotação por estações. Segundo orientações desse modelo, 
a turma foi dividida em grupos, que receberam atividades 
diferentes, sendo pelo menos uma delas de forma online, por 
um tempo determinado de maneira que todos passem em 
todas as estações, colocando o professor como mediador e os 
estudantes no centro do processo.

Cabe ressaltar que na rotação por estações o estudante 
é posicionado como ser ativo, em busca de soluções para as 
tarefas a que é submetido, o que leva ao pensar criticamente. 
Para isso, é necessário ter objetivos claros para aquela 
determinada aula, sendo possível ter momentos individuais 
e em conjunto, o que contribui para a responsabilidade e 
autonomia e cria novas possibilidades de aprendizagem 
(SILVA, 2019).

A aula elaborada teve como eixo temático os 
principais ciclos biogeoquímicos, que são: da água, do 
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oxigênio, do carbono e do nitrogênio. Essa aula foi pensada 
para ser desenvolvida com estudantes do 8º ano do Ensino 
Fundamental ou 1º ano do Ensino Médio. Após a apresentação 
pessoal das professoras, como demonstra a Figura 1A, a 
motivação inicial foi apresentada a frase de Lavoisier: “Na 
natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Com 
folhas secas em mãos a professora perguntou se elas servirão 
para alguma coisa? Alguns estudantes se manifestaram com 
as seguintes respostas: sim, para adubo e chás. A apresentação 
dessas folhas tinha por finalidade demonstrar como ocorre 
um ciclo. No caso do ciclo da folha ela nasce, cresce, cai, seca, 
morre e se transforma.

Logo após, foram feitos alguns questionamentos: vocês 
sabiam que existem vários ciclos biogeoquímicos na natureza? 
quais ciclos vocês conhecem? Em segundo momento a turma 
foi dividida em quatro grupos, de acordo com a Figura 1B, 
conforme sorteio por papéis com nomes de frutas, cada fruta 
representava uma estação: laranja - 1º estação, uva - 2º estação, 
pêssego - 3º estação e maçã - 4º estação. 

As atividades propostas em cada estação foram 
elaboradas previamente pelas professoras, de maneira que 
fossem bem dinâmicas, instrutivas, reflexivas e envolvessem 
diversas fontes de consulta e maneiras diferentes para estudar. 
Cabe ressaltar que se optou por mesclar entre atividades 
online e impressas, conforme é indicado por Bacich et al., (2
015).                                                  



77

SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA AS AULAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

Figura 1: Momentos iniciais da aula

Fonte: Acervo pessoal de M. F. L. (2019).

Aos grupos foram disponibilizados seus respectivos 
materiais: ao grupo da primeira estação foi disponibilizado 
um texto impresso sobre o ciclo do carbono para leram 
e responderem a seguinte atividade: “O que é o ciclo do 
carbono?”, “A liberação de gás carbônico ocorre por dois 
processos. Quais são eles?”, “Cite as principais consequências 
do aquecimento global” e “Qual a importância do ciclo do 
carbono?”.

 Na segunda estação havia um notebook com acesso 
à internet, onde foi proposto que os estudantes fizessem uma 
pesquisa sobre o ciclo do nitrogênio e elaborassem um resumo 
de no mínimo sete linhas sobre a importância do mesmo para 
os seres vivos. 

Na terceira estação, os estudantes assistiram um vídeo 
aula sobre oxigênio e fizeram um resumo individual de no 
mínimo cinco linhas. A Figura 2A demonstra o momento 
de realização da atividade proposta para estudar o ciclo do 
oxigênio. Na quarta e última estação, foi cedido um texto 
sobre as etapas do ciclo da água. Com base nessas informações 
e nas demais que poderiam ser consultadas na internet, os 
estudantes preencherem uma imagem impressa as etapas do 
ciclo da água, que estava exposta sobre a mesa com lacunas 
em branco, como observamos na Figura 2B. 
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Figura 2: Atividades propostas sobre o ciclo do oxigênio e o ciclo da água

Fontes: Acervo pessoal de M. F. L. (2019) e Adaptação de www.
brasilescola.uol.com.br.

O prazo estipulado para cada grupo rotar nas estações 
foi de 15 minutos em cada.  As professoras ficaram circulando 
pelas estações no intuito de orientar e esclarecer dúvidas dos 
estudantes no desenvolvimento das atividades propostas. Esse 
momento também serviu para avaliar a participação deles. 

Foi satisfatório perceber o empenho de todos para a 
realização das atividades propostas. Isso foi perceptível em 
todas as quatro estações e por todos os grupos formados. 
Os resultados obtidos nessa ocasião se aproximam dos 
alcançados por Pasqualini, Camargo e Nascimento (2017), 
que consideraram o desenvolvimento da metodologia 
satisfatório, uma vez que as atividades propostas também 
foram compreendidas e realizadas com êxito, envolvendo 
todos os participantes.

Ao término da aula, foi proposto que os estudantes 
respondessem um questionário relacionado ao ensino híbrido. 
A turma considerou essa forma de ensinar interessante, e 
envolvente, e constrói uma interação entre os estudantes e o 
professor.

 Quanto aos pontos positivos, foram citados o 
dinamismo que a metodologia proporciona para a aula e as 
diferentes formas de linguagem utilizadas, principalmente 
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pelo momento online que envolve imagens, sons e animação. 
Com base nas respostas do questionário, o uso dessa estratégia 
é satisfatório e importante para o ensino.

Segundo Oliveira e Pesce (2018), a metodologia ativa 
rotação por estações proporciona que os estudantes tenham 
acesso a um imensurável número de informações, de vários 
formatos, mas também os leva a ocupar uma posição com 
mais autonomia e ativa integrando várias interfaces de acesso 
aos conteúdos.          

A atividade também possibilitou constatar que, 
em uma aula como essa, o professor de fato atua como 
mediador, incentivador e investigador na busca e construção 
do conhecimento, ao mesmo tempo desafiando e exercendo 
autonomia e assim tendo uma aproximação com os estudantes 
por meio do diálogo e debate (ALMEIDA, 2001).

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
         Com o desenvolvimento dessa metodologia ativa, 

que é um tipo de ensino híbrido, observou-se que são muitas 
as contribuições para o ato educativo, não somente no ensino 
de ciências, mas em todo âmbito escolar, pois, por meio do 
modelo de rotação por estações, os estudantes aprendem 
tanto de maneira online quanto offline, acessam diferentes 
fontes de informações que utilizam linguagens dinâmicas e 
envolventes, diferente do que acontece com aulas que seguem 
o modelo tradicional de ensino. 

Essa metodologia ativa foi avaliada como surpreendente 
pelos estudantes, como algo diferente de tudo aquilo que 
estavam acostumados a presenciar em sala de aula. De fato, 
foi uma aula bastante dinâmica, na qual utilizou-se diversas 
formas de ensinar um mesmo assunto, com vídeo aula, 
artigos, imagens, atividades, leitura e escrita. As atividades 
proporcionaram momentos coletivos e reflexões individuais, 
o que pode favorecer a compreensão dos conceitos estudados.

Uma vez que o objetivo desse texto foi relatar 
a metodologia ativa utilizada para ensinar ciclos 
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biogeoquímicos, pode-se afirmar que o ensino híbrido é 
viável para ser explorado em uma sala de aula e que favorece 
o ensino de ciências. Ao desenvolver essa metodologia ativa, 
quando eles rotacionavam, obtivemos maior interação dos 
estudantes com os conceitos, com as professoras e entre os 
integrantes do grupo, pois todos interagiam bem e estavam 
envolvidos com a forma de aprender, e não é maçante, mas 
sim recreativo.

Utilizar diferentes maneiras e espaços de ensino, 
online e offline, é envolvente e motivador para os estudantes 
contemporâneos, pois os mesmos tem muita facilidade com o 
uso de tecnologias, ou seja, é algo que eles gostam. Assim, é 
possível despertar a curiosidade e o interesse dos estudantes 
em estudar e participar de todas as atividades da aula. Logo, 
a rotação por estações como forma de ensino híbrido é um 
grande instrumento no ensino nas mãos de quem consegue 
dominar essa estratégia.
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REFLEXÕES INICIAIS
Para compreendermos os conteúdos programáticos 

de cada disciplina escolar, são necessárias formas diferentes 
de abordagem sobre cada temática. Para isto contamos com 
infinidades de metodologias que possam proporcionar uma 
melhor compreensão para os estudantes.

Os grandes avanços tecnológicos no nosso cotidiano 
e no mundo possibilita a criação de novas estratégias para 
contribuir no processo de ensino-aprendizagem em sala 
de aula, como por exemplo, a aula expositiva dialogada, 
júri simulado, aulas de campo, experimentos laboratoriais, 
seminários, sala de aula invertida, entre muitas outras 
metodologias.

As metodologias de ensino-aprendizagem foram 
se modificando e se adaptando às necessidades de cada 
disciplina, sobre as metodologias ativas é possível dizer que 
elas não são todas iguais, tanto sob a óptica dos pressupostos 
teóricos quanto dos metodológicos; desse modo há diversas 
formas e estratégias para sua realização, mas todas podem 
constituir estratégias que potencializem o processo educativo 
(PAIVA, et al., 2016).
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De acordo com Oliveira (2018) ‘’Flipped Classroom ou 
sala invertida’’ é uma metodologia que analisa os potenciais 
e desafios dos estudantes, em que sua utilização auxilia na 
produtividade deles, que os instigam a participar e se envolver 
com os conteúdos. De acordo com Pavanelo e Lima (2017) o 
conceito de sala de aula invertida foi desenvolvida de diversas 
maneiras, mas é frequentemente creditada a Bergmann e 
Sams, que a operacionalizaram em suas aulas de ciências a 
partir de 2006.

Nessa metodologia o professor e seus estudantes 
utilizam melhor o tempo pois, neste método são orientados 
a estudar sobre o conteúdo, já pré-definido pelo professor, 
antes da aula, normalmente em casa com acesso a recursos 
digitais. E na sala de aula trazem as principais perguntas e 
dúvidas, melhorando tanto o ensino quanto a aprendizagem 
dos estudantes.

Conforme Pavanelo e Lima (2017), a sala de aula 
invertida abre um leque de oportunidades tanto para o 
professor que desenvolve as atividades interativas, quanto 
para os alunos, pois eles se envolvem mais com o conteúdo 
e com várias informações por meio da internet. E assim as 
atividades que eram propostas para fazer em sala de aula são 
feitas em casa, e em sala ocorre a retomada do conteúdo e 
esclarecimento de dúvidas.

Rocha (2014) acredita nas metodologias ativas, 
destacando que é essencial para o processo de ensino e 
aprendizagem, posto que se utiliza de recursos tecnológicos 
e a internet, entretanto ainda tem muito desafios a serem 
enfrentado. Para o referido autor, é necessário que para 
a execução da sala de aula invertida, o professor tenha 
conhecimento do conceito da metodologia para que ele 
possa compreender todas as etapas do processo desde o 
acesso prévio dos conteúdos a serem trabalhados quanto do 
confronto pessoal entre professor e estudante.

Os grupos podem ser formados antes da aula por 
estudantes com níveis de conhecimento e de aprendizagens 
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diferentes. Com as orientações e indicações de estudo dada 
pelo professor, os integrantes do grupo estudam o material 
antes do encontro com o professor. Quando a aula for 
realizada o professor pode apresentar o material em um 
tempo inferior a aula para que sobre tempo para a discussão 
dos estudantes, aproximadamente 20 minutos, deve se 
utilizar questionamentos, imagens, exercícios e materiais para 
anotações. Também pode ser utilizado simulações, programas 
e softwares, ou qualquer material que possa contribuir para a 
compreensão do conceito a ser estudado. Durante toda a aula 
o professor fará perguntas sobre os conceitos, e os estudantes 
participam e respondem de forma interativa (VALENTE, 
2013).

O relato de estudo aqui apresentado e resultado de 
uma das práticas de ensino que objetivaram possibilitar ao 
futuro professor novas metodologias de ensino para auxiliá-
lo em sala de aula, e assim ser possível proporcionar maneiras 
de potencializar o aprendizado para os seus futuros alunos.

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA
Essa metodologia foi realizada no Instituição Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) 
- Campus Confresa, com as turmas de Licenciaturas em 
Biologia, Física e Ciências da Natureza com Habilitação em 
Química. A estratégia foi desenvolvida durante as aulas da 
disciplina Metodologia de Ensino de Ciências II, no quarto 
semestre dos referidos cursos, ocorrido no segundo semestre 
de 2019.

A metodologia utilizada pelo grupo teve início com 
uma semana de antecedência, a sala de aula invertida necessita 
que o professor faça encaminhamentos e orientações sobre 
as temáticas que serão trabalhadas na próxima aula. Essa 
orientação pode ser feita por meio de indicação de leituras de 
livros, artigos, revistas e meios digitais sobre a temática a ser 
estudada pela turma. Desse modo, uma semana antes da aula 
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ser executada, os membros do grupo orientaram o tema a ser 
estudado previamente, indicando leituras a serem realizadas 
pelos estudantes que iriam participar.

 A aula se iniciou com uma exposição de imagens, em 
que os estudantes pudessem observar as diferentes formas de 
ilusão de óptica, tema escolhido pelo grupo de licenciandos 
que organizaram a estratégia. Neste primeiro momento a 
proposta é que os estudantes possam compreender a ideia 
principal da aula, que propõe a inversão do modelo de ensino. 
A proposta é promover aulas menos expositivas e maçantes, e 
ter aulas mais produtivas e participativas, que irão engajar os 
estudantes no conteúdo estudado e utilizar melhor o tempo 
e o conhecimento do professor e dos estudantes em favor do 
êxito na aprendizagem.

No momento de exposição do assunto foi realizado 
a problematização, com perguntas como: “O que você vê 
na imagem?”, “O que é ilusão óptica?”, “Quais doenças são 
mais comuns no dia a dia?”, conforme a Figura 1. Dessa 
forma se obtêm situações desafiadoras, que é a identificação 
das imagens, novas possibilidades, que nessa aula foi para 
compreender as principais doenças da visão humana e 
relacioná-las ao cotidiano. Os questionamentos dos professores 
devem sempre ser na tentativa de promover a discussão para 
se compreender o conceito do tema estudado. 

Diante da exposição de conteúdo o professor foi 
dialogando como os estudantes, destacando que as ilusões que 
nos “enganam” é o sistema visual humano que nos faz ver 
qualquer coisa que não está presente ou fazendo-nos vê-la 
de outro modo. Algumas são de caráter fisiológico, outras de 
caráter cognitivo. 

Os olhos apresentam forma de uma esfera com 24 mm 
de diâmetro, 75 mm de circunferência, 6,5 cm3 de volume e 
peso de 7,5g. Eles estão protegidos em cavidades ósseas no 
crânio chamadas órbitas e pelas pálpebras, um dos mais 
importantes entre os cinco sentidos humanos é a visão, pois 
ela nos permite a percepção do mundo com todas as suas 
formas e cores.
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Figura 1: Exposição do conteúdo

Fonte: Acervo Pessoal (2019).

Após o desenvolvimento da atividade, foi realizada 
uma atividade de conclusão, em que se dividiu a turma em 
7 grupos, contendo 4 integrantes, como mostra a Figura 2 A 
e B, sendo entregue um questionário para cada grupo sobre 
todos os conceitos estudados.

Figura 2: Grupos respondendo e discutindo o questionário proposto

 
Fonte: Acervo Pessoal (2019).

Todos os grupos conseguiram realizar as atividades 
propostas. Em todas as discussões os estudantes participaram 
e se envolveram. A estratégia de modo geral desenvolveu-se de 
forma dinâmica e colaborativa, pois a utilização do método 
sala de aula invertida facilita o entendimento dos conteúdos 
propostos. 
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Para que a aula fosse proveitosa e potencializasse 
as discussões o grupo de licenciandos que ministraram a 
aula precisou se preparar e ter conhecimento sobre o tema 
trabalhado, de forma a contribuir com a discussão dos 
estudantes, para poder fazer questionamentos que levassem 
os estudantes a construir o próprio conhecimento sobre o 
assunto (ROCHA, 2014).

Nesta estratégia, o estudante vai para a aula com 
conhecimentos prévios por ter estudante, e no momento 
da aula as discussões servem para que o estudante aprenda 
e sane suas dúvidas com realização de atividades práticas e 
debates, tornando a sala de aula um espaço de aprendizagem 
ativa. O professor consegue identificar as dificuldades dos 
estudantes e com as atividades potencializa o processo 
educativo (VALENTE, 2013).

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Este texto teve como finalidade relatar o 

desenvolvimento da sala de aula invertida como estratégia 
para ensinar ciências, demonstrando que é possível aprender 
por meio de novas metodologias. Foi possível perceber que 
para que a aula tenha bons resultados ela também depende 
de um bom planejamento, além do conhecimento de como 
executar uma estratégia de ensino escolhida.

Enquanto licenciandos, foi possível compreender 
também que é necessário buscar conhecer estratégias que 
potencializem o processo de ensino-aprendizagem, para 
que no futuro ao atuar como professores seja possível ter 
conhecimento de como ensinar, além dos conhecimentos 
específicos da área de formação.

A estratégia possibilitou uma liberdade aos estudantes, 
no qual eles mesmos buscam o conteúdo e assim se tonam o 
ator principal da aula. Com o desenvolvimento deste trabalho 
foi perceptível que a utilização das metodologias de ensino é 
de suma importância para facilitar o processo educativo. Para 
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os licenciandos que serão futuros professores é uma forma de 
estarem melhor preparados para atuar como docentes e buscar 
estratégias de ensino em que o estudante seja protagonista. 
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REFLEXÕES INICIAIS
O contexto educacional atual requer que as aulas sejam 

planejadas de maneira a acompanhar as transformações 
sociais que envolvem diferentes recursos e espaços de interação 
entre as pessoas. Com o advento das tecnologias digitais de 
informação e comunicação, as possibilidades educativas 
foram ampliadas, ou seja, os professores contemporâneos 
precisam utilizar de tais recursos para potencializar suas 
aulas (SHAZIA, 2000).

Diante dessas mudanças, muito se tem refletido 
sobre a maneira com que os professores estão conduzindo 
o ato educativo, ou seja, além dos recursos pedagógicos que 
podem ser utilizados em sala de aula, a metodologia de ensino 
adotada e o planejamento para a ocorrência de situações 
de aprendizagem são determinantes para que o objetivo 
transformador da educação seja alcançado. 

Dentre as diferentes metodologias de ensino, podemos 
categorizar em dois grandes grupos ou vertentes: o ensino 
tradicional, pautado na memorização e repetição, centrado 
na figura do professor; e o ensino inovador, pautado na 
descoberta e centrado nos estudantes. Essa última forma de 
ensino também é conhecida como metodologias ativas.
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Segundo Mendes e Lemes (2014), um grande desafio 
percebido para desenvolver metodologias ativas é a realidade 
do estudante em sala de aula, que não está acostumado ao 
desenvolvimento de atividades metodológicas inovadoras ou 
diferenciadas. Isso ainda ocorre seguidamente nas escolas 
brasileiras, mesmo com o mundo permeado de tecnologias. 
Ou seja, os métodos educacionais ainda não conseguiram 
integralmente, uma forma de desfrutar de um ensino 
tecnológico eficaz, suficiente para atender a maior parte da 
população. Isso é preocupante, pois quando a tecnologia é 
utilizada de maneira a favorecer o ensino, as possibilidades 
de aprendizagem se ampliam em sala de aula. 

Há diversas formas de tornar o processo de ensino 
e aprendizagem estimulante por meio da tecnologia. Os 
estudos comprovam o rompimento da educação clássica, na 
qual é reedificada envolvendo a educação na tecnologia de 
forma transversal (BACICH et al., 2016).

No estudo desenvolvido por Schiehl e Gasparini 
(2016), fica evidente que, dentre tantas metodologias ativas 
existentes, aquelas que estão sendo amplamente utilizada 
atualmente são identificadas como o ensino híbrido. Esse tipo 
de ensino envolve momentos presenciais (offline) e momentos 
virtuais (online), os quais são viabilizados pela rede. O ensino 
híbrido pode ocorrer por meio da sala de aula invertida, ou 
por meio do modelo de estação por rotações, ou ainda pela 
metodologia do laboratório rotacional.

A metodologia ativa evidenciada nesse texto é a 
denominada laboratório rotacional. Trata-se de uma ação 
planejada que utiliza diferenciados ambientes de estudos, 
podendo expandir a sala de aula em dois ou mais laboratórios 
de aprendizagem, dependendo da criatividade e planejamento 
do professor. O intuito dessa metodologia é possibilitar 
outros ambientes de estudos, diferentes daqueles com que os 
estudantes estão habituados (BACICH et al., 2015). 

Um detalhe importante do laboratório rotacional é 
que pelo menos um desses ambientes ou laboratórios ocorra 
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a execução de atividade de maneira online. Nesse espaço 
educativo, o estudante poderá utilizar meios eletrônicos, 
computadores, tablets, notebooks, celulares para resolver a 
atividades propostas pelo professor. Como cita Bacich et al. 
(2015), é interessante haver um espaço no qual o estudante 
busque interação online.

O outro espaço organizado deverá conter atividades 
offline, em que os estudantes realizam as atividades 
consultando em livros, jornais, revistas ou artigos. Nesse 
ambiente, o professor poderá incentivar os seus estudantes 
a desenvolverem alguma atividade manual, tais como 
desenhos, experimentos, entre outros, utilizando da 
criatividade dos mesmos. Isso faz com que o ambiente seja 
inovador, convidativo e até desafiador, pois cria algo novo e 
estreita assim as relações com seus colegas e estimulando a 
imaginação.

O objetivo do laboratório rotacional é proporcionar aos 
estudantes uma aula diferenciada, em que eles possam sair da 
zona de conforto e buscar novas formas de aprendizado. Esses 
diferentes espaços de aprendizagem toram a aula dinâmica, 
oportunizam indicar caminhos aos estudantes para ter acesso 
a informações e construir conhecimentos, ampliando saberes 
prévios devido a curiosidade e a criatividade deles, sendo que 
tudo isso ocorre em ambientes diferenciados. 

Dessa forma, o estudante quebra o padrão do 
desinteresse em focar nas aulas, e favorecendo o contato com 
o professor e demais colegas. Nesses ambientes, o professor 
também interage com os estudantes, mediando o aprendizado, 
indicando caminhos e incentivando os mesmos a alcançar o 
objetivo em cada um dos espaços e situações de aprendizado 
que estiverem (MORAN, 2015).

Essa estrutura planejada para no mínimo dois 
diferentes espaços, em que em um deles são explorados recursos 
tecnológicos, é exatamente a ideia central da metodologia do 
laboratório rotacional. Segundo Schiehl e Gasparini (2016), no 
ensino híbrido é preciso haver uma mistura de generalidades. 
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Ou seja, os métodos para elaboração dessa metodologia 
contêm uma série de fatores a ser considerado, tais como: o 
tempo estipulado para a realização de cada atividade, os locais 
em que ocorrerão a aula e até deslocamento dos estudantes. 
Além disso, também é preciso pensar nos exercícios a ser 
desenvolvidos, e na postura que os estudantes irão assumir. 
Todos esses detalhes precisam ser planejados e previstos pelo 
professor antes de iniciar a metodologia. 

Um exemplo de utilização dessa metodologia foi o 
estudo desenvolvido por Schneider e Gomes (2011), no qual 
foram empregados três laboratórios rotacionais, valendo-se 
desse tipo de ensino híbrido. Os autores descrevem que o uso 
de recursos da informática foi fundamental para o ensino de 
Odontologia, pois possibilitou abordar um mesmo assunto 
em contextos diversificados. 

 Frente ao exposto, o presente texto tem como objetivo 
descrever a realização da metodologia ativa laboratório 
rotacional que foi utilizada para ensinar conceitos básicos da 
estrutura da Terra. Essa metodologia do laboratório rotacional, 
visa tornar a sala de aula móvel, em que os estudantes se 
deslocam para outros locais, como biblioteca, laboratórios 
entre outro. Dessa forma, o estudo se torna prazeroso e traz o 
estimulo, que às vezes, falta aos estudantes. 

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE 
ENSINO

A metodologia ativa laboratório rotacional foi 
desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciências 
e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) Campus Confresa, 
durante as aulas da disciplina de Metodologia de Ensino de 
Ciências II. Sua ocorrência foi em outubro de 2019 e envolveu 
as turmas dos Cursos de Licenciatura em Biologia, em Física 
e em Ciências da Natureza com habilitação Química. 

A temática abordada foi “A estrutura da Terra’’. O 
assunto escolhido foi direcionado para ser desenvolvido 
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com estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental como 
público alvo. Por se tratar de uma metodologia rotacional, 
organizamos o espaço do interior da sala de aula com as 
cadeiras de maneira a separar os dois grupos, que ficaram 
de frente um para o outro. Dessa forma, cada lado da sala 
constituiu um grupo. 

Para identificação dos grupos, foram colocados 
no punho de cada estudante uma fita de cor vermelha ou 
amarela, com a finalidade de diferenciar os grupos. Ou seja, 
conforme a escolha da cor da fita, era definido que o lado da 
sala o estudante ficaria e que grupo pertencia, se da equipe 
vermelha ou equipe amarelo, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1: Organização da turma em duas equipes

Fonte: Acervo pessoal de M. F. Leão (2019).

Como motivação inicial, foi demonstrado para os 
estudantes um ovo cozido, em seguida foram feitas indagações 
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sobre de que se tratava aquele ovo e qual relação ele teria com 
a aula, alguns disseram fome, proteínas e gorduras. Logo 
após, o ovo foi descascado os estudantes foram percebendo 
que ele tinha camadas, após o ovo foi cortado ao meio onde 
fizemos um comparativo de que, assim como o ovo possui 
suas camadas o nosso planeta também e constituído de várias 
camadas, chegando assim à temática da aula. 

 Posteriormente, foi esquematizamos no quadro 
e esclarecido aos estudantes que a metodologia seria o 
laboratório rotacional. Ficou definido que o grupo amarelo 
se direcionaria para o laboratório de física, em que seria 
realizado uma atividade demonstrativa, e o grupo vermelho 
seguiria em direção a biblioteca para realizar uma atividade 
de pesquisa por livros, artigos, meios digitais, entre outros. 
Então foi estipulado o tempo de 25 minutos para que cada 
grupo executasse sua tarefa e fizesse a rotatividade proposta 
por essa metodologia ativa. 

Ter esse tempo estabelecido foi muito importante, 
pois era preciso prever esses fatores que influenciam o 
desenvolvimento da atividade. Cabe lembrar as orientações 
de Schiehl e Gasparini (2016), de que o tempo estipulado 
para a realização de cada atividade e até deslocamento dos 
estudantes para os locais em que ocorrerão as mesmas são 
determinantes para que se alcance o resultado esperado para 
aquela aula.

No laboratório de física, foi realizado duas atividades, 
a primeira consistiu em observar uma maquete do interior da 
terra feita com vela, e desenhar e colorir com tinta em uma 
cartolina as camadas da Terra e identificá-las (Figura 2A). A 
segunda atividade foi a identificação de cada camada da Terra 
em uma maquete feita com isopor (Figura 2C).  

Ao entrarem no laboratório de física, os estudantes 
ficaram eufóricos ao ver a maquete sobre a bancada, toda 
equipe utilizou de criatividade e realizaram as atividades 
propostas com grande entusiasmo (Figura 2B).
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Imagem 4: Equipe amarela realizando as atividades proposta

Fonte: Acervo pessoal (2019).

 Enquanto isso, o grupo vermelho se direcionou para a 
biblioteca e a eles foi indicado a elaboração de um questionário, 
com cinco questões sobre as estruturas do interior da Terra, 
eles poderiam se auxiliarem com os recursos da biblioteca 
(Figura 2F). A equipe estava empolgada idealizando diversas 
questões para seu questionário, todos estavam colaborando 
tornando a aula produtiva e dinâmica. Cabe ressaltar que o 
acesso a internet pelos computadores e aparelhos móveis foi o 
momento online proporcionado pela aula (Figura 2E). 

Conforme lembrado por Bacich et al. (2015), na 
realização do laboratório rotacional é importante que os 
espaços planejados para ocorrer as situações de aprendizagem 
permitam que os estudantes busquem interagir com o objeto 
de estudo tanto de maneira presencial quanto de maneira 
online.
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Então no tempo programado os grupos racionaram, ou 
seja, fizeram a troca de ambientes em que o grupo amarelo que 
estava no laboratório de física se direcionou para a biblioteca, 
para executar a atividade que o grupo vermelho havia feito, e 
o grupo vermelho se direcionou para o laboratório de física 
para desenvolver as atividades que o grupo amarelo já havia 
realizado anteriormente (Figura 2D). 

Ao término da rotatividade dos grupos, os estudantes 
retornaram para a sala de aula afim de socializar os 
aprendizados construídos. Foi então que cada grupo expôs os 
desenhos elaborados e as maquetes construídas, contendo as 
identificações de cada camada da Terra. 

Por fim, as professoras apresentaram um último 
modelo, feita de massa de modelar, que, ao cortá-lo, foi possível 
visualizar todas as camadas da Terra, que são: o núcleo interno, 
núcleo externo, manto inferior e superior, crosta continental 
e oceânica. Esse modelo serviu para sintetizar os conceitos 
âncora abordados na aula e tirar as eventuais dúvidas.

 A conclusão da aula ocorreu com a entrega de uma 
lembrancinha, elaborada artesanalmente para presentear 
cada estudante, que simbolizava as camadas da terra. Isso foi 
uma maneira de agradecer a participação no desenvolvimento 
de todas as atividades propostas. Schneider e Gomes 
(2011), também obtiveram resultados satisfatórios quanto a 
participação e compreensão dos conceitos da Odontologia 
quando utilizaram os três laboratórios rotacionais, o que 
demonstra sua viabilidade em qualquer área do conhecimento.

Com a realização dessa metodologia ativa nos 
cursos de licenciatura, foi possível que todos os estudantes 
da disciplina, que serão futuros professores de ciências, 
compreendessem o que é e como realizar um laboratório 
rotacional. Ou seja, foi uma maneira de comprovar que de fato 
essa metodologia de ensino, centrada nos estudantes, tem por 
fundamento utilizar diferentes ambientes de aprendizagem, 
que possibilitem a interação entre os estudantes e o acesso a 
informações, inclusive online, o que potencializa o processo 
educativo (BACICH et al., 2015). 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A realização do laboratório rotacional foi gratificante 

e ao mesmo tempo desafiadora, pois essa metodologia ativa 
de ensino exigiu bastante tempo para o planejamento, tanto 
para a escolha dos espaços educativos que seriam explorados, 
quanto para a escolha das atividades, previsão de tempo e 
recursos pedagógicos para cada ambiente. 

No desenvolvimento dessa metodologia, foi possível 
observar o potencial de cada estudante nas execuções das 
tarefas, momento em que compartilharam ideias, buscaram 
informações e construíram coletivamente o conhecimento 
sobre o assunto. Também possibilitou constatar que a 
metodologia ativa laboratório rotacional é dinâmica e 
envolvente. 

O simples fato de a aula utilizar outros espaços 
educativos, além da sala de aula, já proporciona algo novo 
e a aceitação dessa proposta pelos estudantes foi notória 
pelo comportamento comprometido que assumiram. Cabe 
ressaltar que esse resultado positivo só foi possível devido o 
tempo delimitado para cada ambiente ser cumprido e ter sido 
suficiente para que as atividades fossem bem executadas. 

 Outro aspecto a ser considerado é que uma aula que 
utiliza o laboratório rotacional também pode explorar a parte 
lúdica e prática, como foi a elaboração de desenhos e maquetes, 
sem deixar de lado a parte teórica, como foi a realização 
das pesquisas e elaboração de perguntas e respostas. Logo, 
consideramos que a metodologia ativa laboratório rotacional 
é viável para ser utilizada em sala de aula, pois dinamiza 
e potencializa o ensino de ciências, além de favorecer a 
construção de aprendizagens com significado.
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REFLEXÕES INICIAIS
Dentre as variadas estratégias de ensino ativas 

disponíveis para serem utilizadas no processo de ensino e 
aprendizagem, uma bastante recorrente, é a do cooperativismo 
de Freinet, que merece destaque nesse texto. A Pedagogia 
Freinet foi proposta por Célestin Freinet, educador francês 
que defendia uma educação popular e acreditava na força da 
educação para formar cidadãos conscientes e transformar a 
sociedade por meio da educação.

De acordo com Villela (1991) a Pedagogia Freinet tem 
uma visão humanista de educar, e a criança passa a ser vista 
como ser autônomo, racional e capaz de analisar criticamente 
os assuntos que lhes são expostos desde cedo. A disciplina 
é construída por meio da organização e da cooperação, e o 
respeito torna-se condição indispensável para que a criança 
possa desenvolver-se integralmente. 

O principal objetivo desta estratégia é o 
desenvolvimento pessoal e social da criança, valorizando sua 
capacidade de pesquisa e descoberta. A pedagogia de Freinet 
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visa tornar as crianças capazes de criar, organizar, procurar 
maneiras de organizar seu grupo de trabalho na escola e, 
posteriormente à sociedade. 

O estudante realiza experiências e faz trocas com os 
colegas de sua escola e de outras escolas, toma consciência das 
diferentes formas de resolver problemas e buscar soluções. 
Dessa forma, a criança evolui junto com as outras por meio 
da coletividade, amizade, cooperatividade e confrontos de 
ideias, assim, a criança é formada para a vida. 

Para Santos et.al. (2018) a pedagogia Freinet se 
estrutura por certo conjunto de técnicas inseparáveis que 
se concretizam pela cooperatividade. A sala de aula é um 
espaço de diálogo, escolhas e de compartilhamento de 
conhecimentos.

Para Firmiano (2001), a aprendizagem cooperativa 
é definida como um conjunto de técnicas de ensino em que 
os estudantes trabalham em pequenos grupos e se ajudam 
mutuamente, discutindo a resolução de problemas para 
facilitar a compreensão do conteúdo. Todas as atividades 
desenvolvidas são estruturadas pelo professor que acompanha 
cada grupo e estabelece os comportamentos desejados para os 
estudantes durante a aula.

Os estudos de Guimarães e Sanches (2010) apontam 
que o cooperativismo se alicerça em quatro eixos: a cooperação 
que servirá para o estudante como forma de construção 
social do conhecimento, a comunicação que integrará esse 
conhecimento, a documentação que será o registro da história 
que se constrói diariamente durante as aulas e por fim a 
afetividade que será o elo entre as pessoas e o objeto, que é 
usado para um único propósito: o conhecimento.

Freinet tem a ideia de que a proposta pedagógica, 
ao não estar conectada com o cotidiano dos estudantes irá 
apenas trabalhar conceitos insignificantes. E esses conteúdos 
insignificantes se resumem em uma farsa, pois com isso os 
educadores trataram apenas de conceitos sem significado, 
ele defende a importância de trabalhar de uma forma que 
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o aprendizado se torne facilitador, com isso deve-se ter um 
planejamento com objetivos claros e definidos.

A metodologia cooperativista de Freinet foi utilizada 
por Barros e Vieira (2019), para desenvolver a aula passeio 
com turmas do ensino superior, com estudantes do curso de 
pedagogia matriculados na disciplina prática de ensino IV. A 
aula passeio tinha como objetivo fazer com que os acadêmicos 
se apropriassem de outra cultura por meio de visita a museus. 
Essa viagem com os colegas da turma exigiu cooperação e 
coletividade de todos para que os objetivos da viagem fossem 
alcançados.

Guimarães e Sanches (2010) realizaram um estudo 
utilizando a estratégia para desenvolver uma aula passeio, 
com o Curso Técnico em Agroecologia do Colégio Técnico 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A aula passeio foi 
realizada na propriedade rural Vale das Palmeiras, onde os 
estudantes puderam experimentar a realidade do trabalho em 
sua área de formação. 

A aula foi planejada com o objetivo de permitir uma 
nova visão aos estudantes. Foi um momento de cooperação 
com os professores e de comunicação com os demais 
estudantes da escola sobre o que foi vivido. Por fim eles 
observaram que a metodologia gera efeitos positivos, pois 
os estudantes compreendem a importância de trabalhar de 
maneira cooperativa para que juntos possam construir novos 
conhecimentos.

De acordo com Firmiano (2011), para desenvolver a 
estratégia de ensino cooperativista, pode se usar metodologias 
diferenciadas, pois o principal objetivo dessa estratégia é 
proporcionar cooperação entre os estudantes para que, juntos, 
possam construir novos conhecimentos. Nesta mesma linha 
de pensamento Santos et. al. (2018) afirmam que são diversos 
os métodos e técnicas de ensino que podem ser empregadas 
na estratégia cooperativista de Freinet; porém indicam sua 
realização em grupos, pois a aprendizagem ocorre por meio 
de trocas coletivas o que contribui para a intencionalidade 
dos objetivos da estratégia.
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Aulas que envolvam estratégias de ensino onde o 
estudante é o centro do processo de ensino e aprendizagem 
mostram aos professores a importância de trazer inovações 
para ensinar, para que os estudantes tenham um ensino 
dinâmico e uma maior participação no decorrer das aulas.

DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA 
ATIVA

Este texto trata de um relato de experiência da estratégia 
de ensino ativa, denominada estratégia cooperativista de 
Freinet, que foi desenvolvida durante o mês de novembro de 
2019, durante as aulas da disciplina de Metodologia do Ensino 
de Ciências II proposta aos 17 acadêmicos, matriculados no 
4° semestre dos cursos de Licenciatura em Biologia, Física 
e Ciências da Natureza com Habilitação em Química, do 
Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Campus Confresa.

 No decorrer das aulas dessa disciplina foi proposto aos 
estudantes que desenvolvessem estratégias de ensino ativas. 
Tais estratégias possuem como principal característica a 
inserção do estudante como agente principal, responsável pela 
sua aprendizagem, comprometendo-se com seu aprendizado, 
onde se torna o ser “protagonista” dentro da sala de aula.

Para que a turma tivesse maior aprofundamento 
sobre as estratégias de ensino ativas, o professor formador 
da disciplina propôs que os estudantes se organizassem em 
grupos para que cada grupo ficasse com uma estratégia 
diferente. As diferentes estratégias, que cada grupo 
apresentaria/trabalharia foi definida por meio de sorteio. 

Foram formados dez grupos, quatro grupos de 
dois integrantes, e seis grupos de três integrantes. Alguns 
estudantes participaram em mais de grupo, cada grupo ficou 
responsável por uma estratégia, desse modo todos teriam 
convívio/conhecimento sobre diferentes metodologias ativas. 
Cada estratégia a ser desenvolvida tinha data estabelecida 
para sua apresentação.
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Na data agendada deu-se início a apresentação das 
aulas com como tema alimentação e uso de metodologias 
cooperativista de Freinet. Como motivação inicial os 
estudantes foram convidados a experimentar um suco verde 
feito com frutas e folhas que são ricos em nutrientes, e alguns 
alimentos que são fontes de lipídeos, carboidratos e proteínas, 
como o pão, geleia, margarina, frutas, leite e grãos de arroz. 
O memento da degustação encontra-se ilustrado na Figura 
1. Na sequência por meio de um bate-papo os estudantes 
foram questionados se consideravam saudável ou não suas 
alimentações, e maioria relataram que não.

Figura 1: Mesa com os alimentos  

Fonte: Acervo pessoal de Leão, M. F. (2019).

Na proposta da aula os acadêmicos (neste caso 
considerados os professores da aula) explicaram os 
conceitos âncoras sobre o que é uma alimentação saudável, 
as camadas da pirâmide alimentar, função dos nutrientes 
no organismo, os tipos de nutrientes existentes, com ênfase 
nos macronutrientes, explanaram separadamente cada um 
(proteínas, lipídeos e carboidratos) e explicando o que são, 
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suas importâncias para o organismo, os alimentos ricos e os 
riscos do consumo excessivo de cada macronutriente e, por 
fim, a importâncias dos alimentos e dos nutrientes para a 
saúde.

Ao final das explicações a turma foi dividida em três 
grupos para a atividade de conclusão. A separação dos grupos 
foi feita por meio de sorteio, onde todos deveriam retirar 
um papel da caixa, que continha 25 papeis nomeados por 
“lipídeos, ou carboidratos ou proteínas”. Os estudantes que 
retiraram os papéis com o mesmo nome do macronutriente 
formaram um grupo. Cada grupo, por sua vez, realizou duas 
atividades, na primeira os estudantes montaram a pirâmide 
alimentar em um cartaz, os alimentos estavam selecionados e 
impressos, conforme Figura 2.

Figura 2: Cartaz com representação da pirâmide alimentar

Fonte: Acervo pessoal de M. F. Leão (2019).

A segunda atividade realizada foi uma folha de 
exercícios com questões onde o grupo deveria responder 
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cinco perguntas sobre a alimentação e os macronutrientes. 
Nas duas atividades todos os componentes do grupo deveriam 
participar, pois o grupo funcionaria como uma cooperativa. 

Firmiano (2011), afirma que no cooperativismo os 
estudantes devem ajudar uns aos outros, e serem responsáveis 
não só pelo seu próprio comportamento, mas também pelo 
comportamento dos demais colegas, e pelo produto do seu 
trabalho em grupo. Nesta proposta, além de ouvir com 
atenção o professor, o estudante também deve ouvir com 
atenção os colegas, pois pra que o trabalho ocorra de forma 
harmônica o estudante tem que aprender a ouvir a opinião 
do outro, dar oportunidade aos outros de falar, propor suas 
contribuições de forma breve e sensata.

 No decorrer das duas atividades observou-se que 
os estudantes trocavam e complementavam ideias para 
que conseguissem responder e montar o cartaz com a 
representação da pirâmide alimentar de forma correta e no 
tempo estipulado de trinta minutos. Deveriam manter o foco 
no cooperativismo, pois todos do grupo deveriam participar 
para que as atividades fossem entregues no tempo estipulado.

 Firmiano (2011, p. 10) diz que o cooperativismo 

“Ocorre quando todos os membros trabalham 
para um fim comum, os estudantes estão 
conscientes que só alcançam os seus objetivos 
se, e somente se, todos os membros do grupo 
também conseguirem os seus”.

 Ao término das atividades a correção foi feita em 
conjunto com os estudantes, onde um grupo corrigiu a lista 
de exercícios do outro grupo com o auxílio das professoras, 
o grupo “lipídios” corrigiu a lista de exercícios do grupo 
dos “carboidratos”, o grupo “carboidrato” corrigiu a lista de 
exercícios das “proteínas” e o grupo das proteínas corrigiu 
a lista de exercícios do grupo “lipídios”, ao fim foi feito a 
apresentação e algumas observações nas pirâmides.
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Essa experiência vivenciada por estudantes 
licenciandos reforça que o cooperativismo ao mesmo tempo 
que contribui, facilita o aprendizado, pois quando os trabalhos 
e atividades de aula são realizados em grupos, os estudantes 
passam a formar ideias diferentes por ter maior contato com 
os colegas de turma. Assim percebe-se que essa estratégia é 
viável para ser utilizada em sala de aula, em especial no ensino 
de ciências, pois o trabalho de forma cooperativa facilita o 
processo de ensino e aprendizagem. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Para o professor é importante conhecer variadas 

estratégias de ensino, que diversifique as aulas e que torne 
o ensino prazeroso aos estudantes. Neste sentido, cabe 
ao professor conhecer as estratégias de ensino ativa, visto 
que torna o estudante o ser “protagonista” em sala de aula. 
Estratégias como o cooperativismo de Freinet apresentam 
resultados positivos em sala de aula, pois proporcionam 
aos estudantes um dinamismo e ao mesmo tempo uma 
cooperação, facilitando o processo de aprendizagem.

Os resultados obtidos por meio de um questionário 
que foi aplicado um dia após o desenvolvimento da estratégia, 
revelam que essa estratégia foi bem aceita pelos licenciandos 
e considerada adequada para ensinar ciências. A maioria 
apontou que o cooperativismo torna a aprendizagem 
facilitadora, por ter um contato e maior troca de ideias com 
os colegas.

Percebeu-se que o cooperativismo é uma das estratégias 
de ensino para ensinar ciências, que muito contribui para a 
aprendizagem, no entanto, como toda estratégia deve ser bem 
planejada, pois o planejamento traz ótimos resultados para o 
aprendizado dos estudantes.
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REFLEXÕES INICIAIS
Na atualidade, a sociedade como um todo passa 

por constantes transformações ocasionadas pelos avanços 
da ciência e da tecnologia. Isso fez com que a maneira de 
comunicação entre as pessoas mudasse, assim como a forma 
de ensinar e de aprender. Por isso, mais do que nunca, é 
preciso que os professores repensem suas estratégias de 
ensino para que o ato educativo seja envolvente e ao mesmo 
tempo instrutivo.

Além disso, espera-se que na contemporaneidade 
as situações de aprendizagem proporcionem aos estudantes 
o desenvolvimento do pensamento crítico e autônomo, o 
que é potencializado por meio de atividades inovadoras e 
criativas como os games educativos. Para tanto, a educação 
precisa passar por diversas transformações em diversos 
aspectos, tanto de investimentos e políticas públicas, quanto 
de processos metodológicos no fazer pedagógico docente. 
Os estudantes do século XXI tem muito mais acesso às 
informações, e a educação precisa acompanhar os avanços 
científicos e tecnológicos, a fim de proporcionar pensamentos 
inovadores e criativos.
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Em seu estudo, Lopes e Oliveira (2013) defendem 
a utilização, criação e adaptação de videojogos, serious 
Games e simuladores como recursos pedagógicos viáveis 
ao ensino na atualidade. Os autores afirmam que a forma 
com que tais recursos podem ser explorados em sala de aula 
favorece a aprendizagem dos estudantes por envolver uma 
linguagem atual, bastante assimilada por eles. Por isso, é 
necessário refletir sobre os diversos contextos educativos que 
esses recursos possibilitam, bem como o quanto podem ser 
adaptados e modificados para proporcionar determinadas 
situações pedagógicas e assim atingir o objetivo da aula.

Nessa linha de pensamento, os jogos didáticos, por 
terem o caráter lúdico, possuem um potencial educativo, 
pois envolvem dinamismo e interação entre os estudantes, 
ou seja, são atividades que articulam psicomotricidade, pois 
exigem reflexões intelectuais, elaboração de estratégias para 
solucionar desafios, respeito às regras e orientações para o 
desenvolvimento do jogo e acesso à informações científicas 
sobre um determinado assunto de uma maneira prazerosa.

As metodologias de ensino podem despertar o 
interesse dos estudantes para que compreendam melhor os 
conteúdos estudados. Dentre diversas estratégias que são 
utilizadas, os jogos com finalidade educativa ocupam um 
espaço importante dentre as metodologias. Além de ser uma 
metodologia que pode ser criada e adaptada para todas as 
disciplinas escolares, em todos os níveis de ensino. Nesse 
contexto, os professores precisam passar de detentor do saber 
para mediador e facilitador de compreensão do conteúdo, para 
poder ensinar é preciso ter conhecimento de metodologias de 
ensino, conhecimentos específicos, planejamento e avaliação.

 Domingos e Recena (2010, p. 280) defendem que a aula 
realizada por meio de jogos pode envolver “entretenimento, 
integração e disciplina no momento em que os alunos são 
dispostos a construir seu próprio material didático favorecendo 
oportunidades para construção de conhecimentos”. 

Os jogos tem uma função motivadora e potencializam 
a aprendizagem dos estudantes por ser possível por meio 
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deles a solução de problemas, eles podem proporcionar que 
o estudante aprenda se divertindo e de forma mais rápida 
e eficaz, nesse tipo de estratégia as respostas certas são 
estimuladas e se reduz significativamente os erros (PANOSSO 
et al., 2015). 

Domingos e Recena (2010) já alertavam que os 
jogos didáticos timidamente estão sendo explorados no 
ensino de ciências, como uma alternativa metodológica ao 
ensino tradicional, que prioriza a memorização e repetição 
de fórmulas e cálculos como se fossem suficientes para 
compreender os fenômenos que ocorrem na natureza. Uma 
década já se passou e pouca coisa mudou, ou seja, essa 
metodologia de ensino que proporciona o protagonismo 
estudantil já deveria estar sendo mais utilizada na escola.

De acordo com os autores supracitados, propor um 
jogo didático em sala de aula requer alguns cuidados que 
perpassam o planejamento da atividade, ou seja, requer a 
elaboração da atividade, o estabelecimento ou adaptação de 
regras de algum jogo já conhecido, a disposição de tempo 
e espaço para que ocorra com tranquilidade, a seleção de 
informações e conceitos que serão explorados. Além do 
planejamento, os autores salientam sobre a formação dos 
grupos e a produção do material, pois a manipulação do 
concreto também favorece a aprendizagem. “Dessa forma, 
contemplando os valores de estruturação, de relação e lúdico. 
Quanto ao valor experimental, o foco seria a manipulação 
dos materiais para constituição do jogo” (DOMINGOS; 
RECENA, 2010, p. 275).

A atividade desenvolvida por Oliveira et al., 
(2013), envolveu um jogo didático do tipo de perguntas e 
respostas. Essas perguntas foram previamente elaboradas 
pelos professores e variavam de acordo com os conceitos 
científicos que a turma de 8º Ano do Ensino Fundamental 
estava estudando, que eram: sistema cardiovascular, 
sistema excretor, sistema nervoso, sistema digestivo, sistema 
respiratório, e sobre a importância dos alimentos. Ou seja, 
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isso mostra que os jogos didáticos podem ser explorados no 
decorrer de qualquer assunto, desde que seja bem elaborado e 
tenha uma proposta clara.

Sobre as regras e maneiras com que o jogo foi elaborado 
pelos autores, cabe ressaltar que esse ‘Quiz’ envolveu perguntas 
abertas, perguntas objetivas, dicas/charadas e ainda mímicas 
ou desenhos. Outra característica observada no estudo de 
Oliveira, Ghedin e Souza (2013), é que as questões tinham 
valores diferentes, de acordo com a complexidade. Também 
foram estabelecidos alguns quesitos com os respectivos pesos: 
Pergunta não respondida (0); Pergunta respondida de maneira 
direta e objetiva, não exemplificando (1); Pergunta respondida 
de maneira direta e objetiva, exemplificando (2); e Pergunta 
respondida de maneira completa e exemplificando (3). 

Considerando o exposto, o presente texto tem como 
objetivo relatar o desenvolvimento de um jogo didático 
do tipo ‘Quiz’ para promover aprendizados sobre o meio 
ambiente, mais especificamente sobre poluição atmosférica. 
Essa atividade poderia ser desenvolvida tanto com estudantes 
do Ensino Fundamental quanto com estudantes do Ensino 
Médio. Cabe lembrar que a atividade aqui relatada foi 
desenvolvida no intuito de exercitar a prática pedagógica, o 
que ocorreu ainda durante a formação inicial de professores, 
ou seja, a metodologia de ensino foi planejada e conduzida 
por acadêmicos em processo de formação.

DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE 
ENSINO

 Essa metodologia de ensino foi realizada no 4° 
semestre do ano letivo de 2019, envolvendo estudantes do 4 
° período dos cursos de licenciaturas em Biologia, Física e 
Ciências da Natureza com Habilitação em Química, ofertados 
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Estado de Mato Grosso Campus Confresa. Foi realizada 
durante as aulas de Metodologia do Ensino de Ciências II, em 
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que foram abordadas diferentes metodologias de ensino. No 
decorrer das aulas, foi proposto aos estudantes como método 
avaliativo, o desenvolvimento de algumas metodologias pela 
turma, dando prioridade para aquelas que são centradas nos 
estudantes.

Para desenvolver essa aula, a metodologia escolhida foi 
o jogo didático, também conhecido como game educativo. O 
tema abordado foi abordado ‘poluição atmosférica’, que pode 
ser ministrada tanto na disciplina de Ciências, no 6° Ano do 
Ensino Fundamental, quanto na disciplina de Biologia do 2º 
Ano do Ensino Médio. 

Como motivação inicial da aula, foram expostas 
imagens relacionadas com o assunto. Logo após, a turma foi 
organizada em dois grupos. Foi proposta a reflexão sobre 
como os estudantes avaliam as condições do meio ambiente 
e de como o homem tem contribuído para preservá-lo ou 
prejudicá-lo, ao utilizar demasiadamente os recursos naturais 
e provocar a poluição.

Então foi proposto que cada grupo elaborasse dois 
desenhos diferentes, um para ilustrar como é um ambiente 
saudável e outro para ilustrar um ambiente prejudicado com 
a poluição atmosférica. Para poder realizar a atividade, os 
estudantes utilizaram cartolinas brancas, lápis, borracha, 
lápis de cor e fita adesiva para fixá-los no quadro. Todo esse 
material foi disponibilizado pelos professores responsáveis 
pela condução daquela aula. 

Foram estipulados 20 minutos para que os grupos 
elaborassem os desenhos, contudo, foi necessário que o 
tempo fosse estendido por mais 10 minutos, como previsto. 
Todos se esmeraram para que os desenhos ficassem 
atrativos. Ao socializar os desenhos, cada grupo explicou 
como percebe a influência da poluição atmosférica no meio 
ambiente, bem como os professores perguntavam para que os 
estudantes expressassem suas concepções sobre poluição do 
meio ambiente. As ilustrações de um dos grupos podem ser 
visualizadas na Figura 1.
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Com essa motivação inicial, o intuito foi fazer com que 
ocorresse interação entre os integrantes dos grupos entre si, 
que relataram os elementos que consideram característicos de 
um ambiente poluído e de um ambiente saudável. Além de ser 
possível registrar as concepções prévias dos estudantes sobre 
o assunto, a atividade proporcionou descontração e envolveu 
a ludicidade. Considera-se que os desenhos e as atividades 
colaborativas são adequados para serem exploradas no Ensino 
Fundamental. 

Figura 1: Ilustrações do ambiente saudável e do ambiente poluído

Fonte: Acervo pessoal de M. F. Leão (2019).

Em um segundo momento, a atividade proposta foi a 
realização de um ‘Quiz’, jogo didático do tipo de perguntas 
e respostas, cujas regras foram baseadas no jogo passa ou 
repassa. Ou seja, a cada rodada, um novo integrante do grupo 
ia para a competição (Figura 2). Esse tipo de jogo didático 
foi utilizado por Oliveira et al., (2013), com estudantes do 
Ensino Fundamental, metodologia pela qual os professores 
obtiveram bons resultados, uma vez que todos os estudantes 
participaram ativamente do jogo, que possibilitou reflexões 
e informações importantes sobre determinados conceitos 
científicos.
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Figura 2: Momento da disputa entre os representantes de cada grupo

Fonte: Acervo pessoal de M. F. Leão (2019).

Cabe ressaltar que todos os cuidados apontados 
por Domingos e Recena (2010) foram tomados antes 
do desenvolvimento da metodologia, pois ocorreu o 
planejamento sobre o tempo, o espaço físico, as informações 
que seriam envolvidas nas questões e também na produção 
do material. Como materiais didáticos desse jogo, observa-
se que foi construída uma roleta que sorteou o número das 
questões que seriam respondidas naquela rodada. Também 
foi utilizado um dispositivo que era pego por um competidor 
primeiro, após ser revelada a pergunta e informado o ‘valendo’. 
Ou seja, ao pegar o objeto, era lida novamente a pergunta 
ao competidor, que tinha 60 segundos para pensar e então 
responder, caso contrário, teria que passar, se o oponente não 
soubesse repassava, e, por fim, se respondia ou pagava uma 
prenda. 

Outro aspecto que merece destaque, é que as perguntas 
sobre poluição atmosférica foram previamente elaboradas 
pelos professores responsáveis pela metodologia. Assim como 
explorado por Oliveira et al. (2013), esse ‘Quiz’ do tipo passa 
ou repassa também envolveu perguntas abertas, perguntas 
objetivas e dicas/charadas, só não explorou mímicas nas 
questões e sim como prenda caso não fosse respondida a 
pergunta alcançada, e logo em seguida teve um pequeno jogo 
para poder relembrar o que eles tinham visto anteriormente
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Ao todo, o jogo passa ou repassa foi constituído por 20 
questões aleatórias, que cada integrante teria que responder 
uma de cada vez, mas se o participante não soubesse responder 
passaria a vez para o representante do outro grupo e assim 
sucessivamente. Foi informado que ganharia premiação o 
grupo que tivesse maior pontuação de acertos e que, caso desse 
empate, os professores fariam uma última questão surpresa. 
Porém, ao concluir a atividade, todos foram presenteados 
com um bombom e informados que o jogo didático não tem 
por finalidade a competição e sim valer-se dela para motivar 
e envolver a todos com as informações e aprendizagens que 
a atividade proporciona, ou seja, com o jogo didático todos 
saem ganhando, pois é uma maneira divertida de estudar 
(PANOSSO; SOUZA; HAYDU, 2015).

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
         
Esse texto descreve o desenvolvimento do ‘Quiz’ passa 

ou repassa que foi utilizado como metodologia para ensinar 
poluição atmosférica.  A atividade mostrou que é possível 
explorar jogos didáticos no ensino de ciências. A experiência 
pedagógica vivenciada no desenvolvimento desse jogo 
mostrou como o mesmo pode ser interessante e até divertido. 
A aula se tornou mais dinâmica e participativa. 

Pela elaboração dos desenhos foram considerados 
os conhecimentos prévios dos estudantes. A empolgação 
de todos durante o jogo de perguntas e resposta indica que 
ocorreu interesse deles pelos estudos e que a metodologia 
desenvolvida pode facilitar a aprendizagem de conceitos 
científicos.          

A atividade lúdica favorece e enriquece o processo de 
aprendizagem na medida em que os estudantes são levados 
a refletir, fazer previsões e interagir com objetos e com as 
demais pessoas com quem joga.

Logo, considera-se que os jogos didáticos são 
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metodologias viáveis ao ensino de ciências, e para que 
o objetivo da aula seja alcançado é fundamental que os 
professores planejem, selecionem as informações e conteúdos, 
esclareçam as regras e motivem os estudantes proporcionando 
aulas dinâmicas e diferenciadas como essa, tornando assim a 
aprendizagem prazerosa ao mesmo tempo que instrutiva. 
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REFLEXÕES INICIAIS
Maria Tecla Artemisia Montessori nasceu na Itália 

(1870-1952), foi educadora, médica, pedagoga que desenvolveu 
um método de aprendizagem. O método Montessori é 
mundialmente conhecido e atualmente é utilizado por muitas 
escolas públicas e privadas.

Montessori foi uma mulher que estava à frente do seu 
tempo ao disseminar ideias que provocaram mudanças na 
educação tradicional. De acordo com Pinto (2005), Montessori 
via a escola como uma instituição que promovia a educação 
integral da criança observando que seu desenvolvimento 
ocorre em períodos sensíveis, respeitando-se as caraterísticas 
e sensibilidades individuais de cada época.

Ainda de acordo com o autor supracitado, Montessori 
propôs uma nova pedagogia voltada para o desenvolvimento 
infantil, porém de aplicação universal. Seu método parte 
da premissa de que a aprendizagem ocorre por meio de 
um processo. O processo de aprendizagem deve levar em 
consideração a espontaneidade, liberdade, experimentação e 
a crença na autoeducação. Corroborando com esta assertiva 
Lima, (2019, p. 8) descreve em seus estudos que:
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Sendo a criança um ser em desenvolvimento, 
rica em possibilidades, ressalta a necessidade 
de condições adequadas à atualização de seu 
potencial. O Sistema Montessoriano consiste 
exatamente em atender a essas exigências para 
ajudar o desabrochamento da vida da criança. 
Trata-se de um método de ensino centrado 
na criança e nas condições favoráveis ao seu 
crescimento, o que pra Montessori significa o 
ambiente preparado, no qual o professor esta 
enquanto mediador. “Ajude-me a crescer, mas 
deixe-me ser eu mesmo” diz Maria Montessori. 

Ferrari (2008, p. 2) descreve que no método 
Montessoriano a criança desenvolve conhecimentos a 
partir de experiências concretas que as levam a abstração. 
Montessori criou muitos materiais didáticos que possibilitam 
o desenvolvimento de seu método e auxiliam em todo tipo de 
aprendizado.

Rudolpho e Cararo (2019, p. 07) destacam em seu 
trabalho os seis pilares educacionais que sustentam o método 
Montessori que são: 1) Autoeducação, 2) Educação como 
ciência, 3) Educação Cósmica, 4) Ambiente Preparado, 
5) Adulto Preparado, 6) Criança Equilibrada. Os autores 
entendem que:

Educação cósmica: forma como se devem 
apresentar todas as coisas à criança; tudo tem 
uma função no mundo, inclusive ela, que 
deve entender qual é seu papel e como pode 
contribuir para melhorar o ambiente onde 
vive.  Educação como ciência: o professor 
irá observar hipóteses e teorias que são mais 
eficazes ao seu trabalho com cada criança, 
compreendendo o processo individual de 
ensino e aprendizagem.  Ambiente preparado: 
local sensível às demandas da criança, onde ela 
possa explorar, conhecer e desenvolver a sua 
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autonomia. Ambiente planejado e construído 
para ela e atendendo às suas necessidades.  
Adulto preparado: profissional que atue como 
facilitador do desenvolvimento da criança, com 
conhecimento de suas fases, domínio de as 
técnicas e ferramentas de ensino e guia desse 
processo de aprendizado. Criança equilibrada: 
criança em seu processo de desenvolvimento 
natural, que, pela disposição de ferramentas, 
ambiente e adultos preparados, pode apresentar 
o máximo de suas habilidades.

Atualmente a pedagogia de Montessori se insere 
no movimento das Escolas Novas e contrapõe-se ao uso de 
métodos tradicionais, pois leva em consideração o interesse 
e a fase de desenvolvimento dos estudantes. Desta forma 
muitas são as diferenças apresentadas em relação ao método 
Montessori e o uso de metodologias de educação tradicionais. 
Algumas dessas diferenças são apresentados no Quadro 1.

Quadro 1: Comparativo entre o método Montessoriano e o método 
tradicional.

MÉTODO 
MONTESSORIANO MÉTODO TRADICIONAL

Enfatiza as estruturas cognitivas 
e o desenvolvimento social. 

Enfatiza o conhecimento e o 
desenvolvimento intelectual.

O aluno participa ativamente 
no processo de ensino e 
aprendizagem. A mestra e o 
aluno interagem igualmente.

O aluno participa passivamente 
no processo de aprendizagem.  A 
mestra é dominante em sala.

Encoraja a autodisciplina. A força atuante na disciplina é a 
mestra.

O ensino se adapta ao estilo de 
aprendizagem de cada aluno. 

O ensino em grupo é de acordo 
com o estilo de ensino para 
adultos.
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Os alunos são motivados 
a colaborar e se ajudar 
mutuamente.

Não se motiva a colaboração.

A criança escolhe seu trabalho ou 
atividade pelo seu interesse.

A estrutura curricular é feita com 
pouco enfoque nos interesses das 
crianças.

A partir do material selecionado, 
a criança é capaz de formular seu 
próprio conceito.

O conceito é entregue 
diretamente à criança pela 
mestra.

A criança trabalha no seu tempo. É estipulado um limite de tempo 
à criança no seu trabalho.

É respeitada a velocidade de cada 
criança para aprender e fazer sua 
informação adquirida.

O passo da introdução é ditado 
pela maioria da turma ou 
professora.

Permite à criança descobrir 
seus próprios erros pela 
retroalimentação do material.

Os erros são corrigidos e 
assinalados pela professora. 

Na repetição das atividades, 
é reforçada internamente a 
aprendizagem e o aluno pode 
desfrutar do resultado de seu 
trabalho.

A aprendizagem é reforçada 
externamente pela memorização, 
repetição, recompensa ou 
desalento.

O material multissensorial 
permite exploração física e ensino 
conceitual pela manipulação 
concreta.

Possui poucos materiais 
sensoriais e ensino conceitual, na 
maioria das vezes, abstrato.

A criança tem liberdade para 
trabalhar, se mover pela sala, 
ficar onde se sentir confortável, 
conversar com os colegas sem 
atrapalhar os demais.

A criança na maioria das vezes 
fica sentada em sua cadeira e 
quieta.

Os pais participam de um 
programa para explicar a 
filosofia de Montessori e 
processo de aprendizagem de 
seus filhos.

Os pais se reúnem 
voluntariamente e em geral 
não participam no processo de 
aprendizagem de seus filhos.

Fonte: ABEC (2009), disponível em BRITO et al.  (2014).
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Muitas são as críticas de autores que afirmam que 
as escolas tradicionais trabalham a passividade dos jovens 
estudantes, onde os alunos são vistos como meros ouvintes 
de conhecimentos e o professor como o mestre detentor do 
saber. Desta forma, não possibilitam que os estudantes se 
apropriem da ciência como uma ferramenta fundamental para 
o desenvolvimento humano. Outro aspecto que gera críticas 
em relação às escolas tradicionais diz respeito à ausência de 
um desenvolvimento autônomo, ou seja, os estudantes não 
são livres para pensar, criar ou se adaptar ao mundo que está 
em constantes transformações.

A intenção deste texto é provocar algumas reflexões 
sobre as diversas maneiras de se ensinar, e especialmente 
como ensinar ciências, por meio de métodos não considerados 
novos, mas inovadores como o método Montessoriano. 
Montessori defendia uma concepção de educação que se 
estende além dos limites do acúmulo de informações. Os 
futuros profissionais da educação (licenciandos), bem como 
os profissionais da educação (educadores) devem ter a clareza 
de qual metodologia utilizar a fim de promover a formação de 
crianças e jovens visando uma “educação para a vida”.

DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA 
ATIVA

 Este texto relata uma experiência ocorrida por 
meio do desenvolvimento de uma estratégia que aconteceu 
em novembro do ano de 2019. Foi proposta pelo regente 
da disciplina de Metodologia de Ensino de ciências II aos 
acadêmicos do segundo semestre dos Cursos de Licenciatura 
em Física, Licenciatura em Biologia e Licenciatura em 
Ciências da Natureza com Habilitação em Química ofertado 
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Mato Grosso (IFMT), campus Confresa, localizado no 
município de Confresa-MT. A aula foi desenvolvida e aplicada 
por três acadêmicos dos cursos citados e tinha como tema 
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“Anatomia dos pulmões humanos”. Para desenvolver a aula os 
acadêmicos deveriam fazer uso de princípios da metodologia 
montessoriana.

 Anastasiou e Alves (2004, p. 25) nos orientam a 

“trabalhar com atividades individualizadas, 
grupais, podendo ser socializadas: leitura 
individual a partir de um roteiro elaborado pelo 
professor; resolução de questões e situações-
problema, a partir do material estudado” 

Esta orientação contribui de forma significativa  
com o processo de aprendizado uma vez que leva-se em 
consideração os conhecimentos prévios que os estudantes 
já possuem. Assim, para o desenvolvimento da aula os 19 
estudantes participantes foram divididos em três grupos.

 Para aplicação da metodologia de ensino foi abordado 
o tema “Anatomia do pulmão humano”. Um estudo voltado ao 
sistema respiratório, mostrando sua importância no processo 
de troca gasosa e os nomes das partes que o compõem.

Com base na metodologia Montessoriana, inicialmente 
foi exposto no quadro branco o nome da disciplina, nome dos 
professores (acadêmicos) seguido da data. Em uma bancada 
localizada ao fundo da sala de aula os professores deixaram 
todos os materiais que seriam usados na aula. Dentre os 
materiais foram disponibilizadas canetas coloridas, EVA’s 
de três cores diferentes, cola escolar, tesouras, cartolina, 
livros didáticos e impressos diversos que continham temas 
relacionados a aula.

O material disponibilizado nos remete aos 
ensinamentos de Rudolpho e Cararo (2019, p. 07) que em seus 
estudos apresentam relatos sobre o ambiente preparado como 
um dos pilares do método Montessoriano e nesta atividade os 
professores tiveram o cuidado ao proporcionar aos estudantes 
todos os matérias necessários para o desenvolvimento da aula.

 Como motivação inicial um dos professores mostrou 
um experimento feito com garrafa PET, que continha três balões 
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e canudos, que exemplificaram na prática o funcionamento 
do pulmão humano. O experimento simulava o processo 
de inspiração e expiração. Todos estudantes mostravam-se 
atentos e os professores utilizaram este momento para uma 
breve explicação sobre o funcionamento dos pulmões.

Ao apresentar o experimento supracitado os 
professores possibilitaram a exploração física do material e os 
estudantes tiveram oportunidade de visualizar e manipular 
de forma concreta. Esta situação também é defendida por 
Ferrari (2008) que descreve que são as experiências concretas 
que promovem o processo de abstração.

Na sequência, os estudantes foram instigados pelos 
professores quando questionados sobre “quais gases compõe 
o ar atmosférico?” Apenas cinco alunos se manifestaram 
para responder o questionamento. Após a participação dos 
estudantes a aula seguiu com novos questionamentos: “Alguém 
sabe explicar que músculo ajuda no processo de entrada e 
saída do ar do nosso pulmão?”, “Qual é o nome do gás que o 
pulmão absorve em maior abundância ao inspirarmos, e qual 
gás é liberado nesse processo?”

Ao realizar os questionamentos os professores 
assumiram o papel de mediadores da aprendizagem. De 
acordo com ABEC (2009) no método Montessoriano 
os estudantes são motivados a colaborar, ao fazer parte, 
participam ativamente do processo de ensino e aprendizagem.

Após as perguntas todas as respostas foram 
devidamente registradas pelos professores. Na sequência 
deu-se início a uma situação desafiadora, três estudantes de 
forma voluntária foram convidados a ir a frente da sala. Estes 
voluntários foram chamados de líderes, e estes convidavam 
os demais estudantes a fim de fazer parte de seu grupo de 
estudos. Cada líder tinha direito a escolha de um aluno, ao 
escolher um aluno da turma este se dirigia até seu líder e 
assim ocorreu até que se formassem três grupos, conforme 
ilustra a Figura 1A.

Após a formação dos três grupos um dos professores 
entregou para cada líder do grupo um cartão que continha 
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instruções do que deveriam fazer. Esta ação/atividade remete 
as indicações de Rudolpho e Cararo (2019) que dentre os 
pilares do método apresenta o “Adulto preparado”. Percebe-se 
que para que esta aula obtivesse êxito os professores tiveram 
que planejar de forma detalhada como seria o passo-a-passo 
de seu desenvolvimento e assim ter o domínio da estratégia 
que utilizaram.

Para a primeira atividade foi solicitado que os grupos 
realizassem leituras e estudos a partir dos materiais didáticos 
disponibilizados como livros e impressos, por um tempo 
estimado de vinte minutos. Para esta atividade os estudantes 
não poderiam fazer uso de celulares para acessar internet, 
porém poderiam utilizá-lo para tirar fotografias. Nesta etapa 
foram orientados a registrar o que consideram importante 
referente ao tema “Anatomia dos pulmões humanos”, 
foram informados que este registro seria significativo para 
o atendimento da próxima atividade. A Figura 1 B ilustra o 
momento da primeira atividade aplicada.

Ao propor a primeira etapa foi necessário que o 
professor realizasse um planejamento detalhado da aula, e os 
estudantes puderam trabalhar com liberdade em uma proposta 
adequada ao seu potencial, no qual o professor assumiu a 
posição de mediador, tal como ocorre nos ensinamentos de 
Lima (2018).
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Figura 1: Estudantes em grupo explorando materiais de estudo

Fonte: Acervo pessoal T. C. Carmo (2019).

Após o término do tempo estipulado, os professores 
recolheram os materiais e iniciou-se a segunda etapa. Para 
esta etapa os estudantes foram orientados a fazer uso dos 
materiais disponíveis na sala como EVA, tesoura, canetas 
coloridas, cartolina e cola escolar a representar por meio de 
desenhos, recortes e pintura o pulmão humano. Conforme 
orientação recebida era necessário conter nas representações 
os nomes das partes do pulmão. Para esta atividade foi 
estipulado o tempo de trinta minutos e seu registro encontra-
se disposto na Figura 2A.

Figura 2: Representação visual do pulmão humano

Fonte: acervo pessoal A. N. Silva (2019).
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 Percebe-se que ao propor o segundo momento 
o professor, considerado como facilitador do processo 
oportunizou aos estudantes um momento formativo no qual 
apresentou vários tipos de materiais concretos. De acordo com 
ABEC (2009), no método Montessoriano o estudante é levado 
a explorar e manipular materiais concretos com a finalidade 
de formar novos conceitos sobre determinado conteúdo.

Após o término do tempo estipulado para a segunda 
atividade os estudantes foram convidados a assistir um vídeo 
educativo com o tema “Sistema respiratório, anatomia dos 
pulmões”, com duração de sete minutos. O vídeo contribuiu 
para a formação do conceito âncora e trouxe mais informações 
a aula, pois apresentou conhecimentos detalhados sobre 
o tamanho dos pulmões, impressão cardíaca, alvéolos 
pulmonares e suas funções, funcionamento mecânico das 
pleuras, divisão dos pulmões por lobos tanto para o direito 
como para o esquerdo e a diferença entre os pulmões. 

Com a apresentação do vídeo os estudantes tiveram a 
oportunidade de realizar correções e/ou inserir novos dados 
em suas representações visuais. Neste momento, de acordo 
com ABEC (2009), o professor trouxe para o contexto da sala 
de aula elementos que permitissem ou oportunizassem que 
os estudantes pudessem fazer correções após a descoberta de 
seus erros.

Após a conclusão da representação visual o líder de 
cada grupo juntamente com um membro do grupo apresentou 
o trabalho para todos os acadêmicos. Para a apresentação foi 
estipulado o tempo de cinco minutos. Ao final da apresentação 
os trabalhos foram expostos na parede aos fundos da sala de 
aula para que outros estudantes pudessem aprender sobre a 
anatomia do pulmão humano. A figura 4 apresenta o registro 
da apresentação de um dos grupos.

Os três grupos fizeram suas apresentações e o que 
surpreendeu a todos é que uma explicação foi o complemento 
da outra. A metodologia aplicada não escolhe vencedor e não 
há indicação de julgar ou comparar trabalhos, uma vez que 
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cada estudante ou grupo de estudantes pode aprender do seu 
jeito e no seu tempo da forma que achar mais prático, ou seja, 
não se estipula nota ou avaliação e muito menos se desprezam 
os conhecimentos prévios, está situação também se encontra 
nos descritos de Almeida (1984). Com a atividade foi possível 
verificar que todos aprenderam e ensinaram.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
O presente texto teve como finalidade relatar a 

utilização do método Montessori como um instrumento a 
ser utilizado para ensino de ciências. Após sua aplicação em 
sala de aula verificou-se a importância do método, pois os 
estudantes ao serem desafiados pelos professores construíram 
um conhecimento com base na liberdade, na experimentação 
tendo o professor como o mediador do conhecimento. 

Por meio do desafio proposto os estudantes foram 
motivados a buscar soluções para a resolução do problema. 
Neste processo o papel mediador do professor possibilitou 
a liberdade dos estudantes ao caminhar sobre as atividades 
propostas.

Percebe-se a importância de aulas como essa em cursos 
de licenciatura, visto que futuros docentes devem/precisam 
se ancorar de conhecimentos didáticos e metodológicos 
para que possam, num futuro próximo, criar condições de 
promover aprendizagens a seus futuros estudantes que os 
levem a conhecimentos significativos.

Neste sentido, faz-se mister uma atenção especial 
aos currículos dos cursos de licenciatura, para que possam 
atender a necessidade de inclusão de conteúdos que remetam, 
aos futuros docentes a promover uma educação inovadora, 
que exclui as diferenças e emancipa seus estudantes.
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