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Introdução 
 Adequar o ensino às necessidades da sociedade, em consideração aos ideais sociopolíticos e aos 
interesses dos alunos, tem sido uma preocupação constante no panorama educacional atual do Brasil. É tarefa da 
Educação favorecer o desenvolvimento pleno do indivíduo, como cidadão e sujeito de direitos e deveres, a partir de 
uma abordagem baseada em metodologias ativas, de forma autônoma, participativa, crítica e flexível, em especial no 
Ensino de Química. (GAROFALO, 2018)  
 Ambientada em uma escola pública de Ensino Fundamental em Limoeiro do Norte-CE, a presente 

pesquisa propõe a utilização dessas metodologias, relativas aos conteúdos de Química, em aulas de Ciências para 
alunos de 9º Ano.  
 

Metodologia 
 A pesquisa envolveu uma turma de 9º ano com 42 alunos, no primeiro semestre de 2019. Formulou-se 

como hipótese de partida que as metodologias ativas poderiam promover a melhoria da prática de ensino em sala de 
aula e da aprendizagem dos alunos. Realizou-se um “Brainstorming Clássico”, utilizado para proporcionar a geração 
de ideias sobre um tema central, num ambiente livre de críticas, obtendo o maior quantitativo de sugestões sem 
eliminar nenhuma (PAIM, 2016, p.79). Em seguida, para trabalhar os temas “Misturas Homogêneas e Heterogêneas” 
e “Separação de Misturas”, foi aplicada na referida turma uma atividade utilizando a “Rotação por Estações”. 
(GAROFALO, 2018)   
 

Resultados e Discussão 
Numa abordagem da teoria da aprendizagem de Ausubel (Cavalcante, 2010), é necessário identificar os 

subsunções que estão presentes na estrutura cognitiva do aluno e utilizar estratégias que possibilitem a organização 

de sua estrutura cognitiva, na qual o novo conteúdo será assimilado mediante significados. Levar os alunos a pensar 

sobre o assunto via “Brainstorming Clássico” possibilitou ativar os referidos subsunçores. 

Mediante orientações previamente postas em cada estação, foi possível perceber as habilidades dos 

alunos no desenvolvimento dos experimentos propostos, e por meio dos questionamentos indicados, evidenciar que 

os alunos conseguiram alcançar os objetivos definidos na proposta de atividade. Verificou-se também que tal 

atividade valoriza os momentos colaborativos e individuais. 

 

Considerações Finais 
A realização da Metodologia Ativa colocou o aluno em contato direto com várias situações diferentes que 

proporcionam uma melhor compreensão do assunto trabalhado, fazendo-o protagonista de sua aprendizagem. Tal 

metodologia, associada à experimentação, mostrou-se viável para proporcionar uma aprendizagem significativa, de 

forma autônoma e criativa. 
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