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RESUMO

Vivenciamos uma época de profundas transformações sociais, econômicas, tecnológicas, culturais que acabam impactando a vida das pessoas e modificando
seu jeito de ser e agir nas relações, no trabalho e consequentemente na escola. As Metodologias Ativas de Aprendizagem surgem nesse cenário como
metodologias de ensino inovadora que promove uma aprendizagem centrada no aluno, pois ele deixa de ser receptor passivo do conhecimento e torna-se
protagonista do seu próprio aprendizado. Este artigo é um relato de experiência do uso das Metodologias Ativas de Aprendizagem na disciplina de Matemática no
ensino da Educação Básica de uma escola particular de Aracaju. O objetivo é apresentar os resultados quantitativos de como as MAA são mais eficazes no
ensino aprendizagem nas aulas de Matemática do 6 ano do Ensino Fundamental.

PALAVRAS –CHAVE: Metodologias Ativas de Aprendizagem- Ensino de Matemática – Práticas educativas.

ABSTRACT:
We are experiencing a time of profound social, economic, technological and cultural changes that end up impacting people&39;s lives and changing their way of
being and acting in relationships, at work and consequently in school. Active Learning Methodologies appear in this scenario as innovative teaching
methodologies that promote student-centered learning, as it ceases to be the passive recipient of knowledge and becomes the protagonist of its own learning. This
article is an account of experience of the use of Active Learning Methodologies in Mathematics in Basic Education of a private school in Aracaju. The objective is
to present the quantitative results of how MAA are most effective in teaching learning in Mathematics classes of 6 years of Elementary School.
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1 - INTRODUÇÃO

Vivenciamos uma época de profundas transformações sociais, econômicas, tecnológicas, culturais que acabam impactando a vida das pessoas e modificando
seu jeito de ser e agir nas relações, no trabalho e consequentemente na escola. A escola é a instituição que vem sendo desafiada a mudar sua forma linear e
tradicional de ensino, pois seu currículo encontra-se cristalizado sem perspectivas de mudança para formação de jovens da geração Y.

Esse cenário pode ser compreendido pela leitura que Baumam (2009) faz sobre a sociedade atual, a qual vivencia uma fase da modernidade, considerada
sociedade líquida, contrastando com a anterior que era sólida. Para Baumam (2009), o estágio sólido significava a lógica de um conhecimento duradouro que o
sujeito aprendia para resolver problema do dia a dia sem previsão de mudança. O estágio líquido, refere-se à atual conjuntura contemporânea que o mundo
vivencia – fluidez e incerteza – nos processos e relações. A sociedade líquida imprime o perfil de um novo cidadão, o homem líquido com diversas identidades e
comportamentos se adequam à fluidez proposta.
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A educação contemporânea alicerça-se no ambiente de incertezas, fluidez e imprevisibilidade; mas precisamente a escola, nas relações entre os protagonistas
do conhecimento: aluno e professor e nas práticas pedagógicas.

Nesse contexto o professor busca novas formas do fazer pedagógico, novos caminhos metodológicos que atendam às demandas desse novo perfil de estudante,
com aulas que desenvolvam o protagonismo, motivação e autonomia. Durante o processo de aula o professor deverá criar um ambiente favorável para
construção de uma aprendizagem significativa que valorize a escuta e opiniões dos estudantes, aguce os questionamentos, promova a autonomia e instigue a
motivação. Essas atitudes favorecem os estímulos educacionais (BERBEL, 2011) e o surgimento de um ambiente favorável à aprendizagem.

É nessa perspectiva que o método ativo se apresenta como sinônimo de metodologias ativas. Nessa metodologia, o estudante deixa de ser passivo e se torna
ativo e autônomo no seu processo de aprendizagem – existe a possibilidade de troca da perspectiva docente (ensino) para o estudante (aprendizagem), ideia
defendida por FREIRE (2015) ao referir-se à educação como um processo de relações que se realiza entre os sujeitos históricos por meio de palavras, ações e
reflexões.

Corroborando com essa ideia tem-se o método tradicional do qual no processo de ensinagem, tem na figura docente, o papel centralizador que detém e prioriza a
transmissão de conteúdos, já no método ativo, o conhecimento é construído de forma colaborativa em que o estudante é o fulcro das ações educativas.

Assim, contrapondo ao método tradicional, os papéis e funções do professor e aluno se revertem. No método tradicional de ensino os estudantes são meras
tábulas rasas em que o seu conhecimento não é considerado, revelando uma postura passiva de recepção de teorias. No método ativo, o estudante passa a ser
compreendido como sujeito histórico, ativo na aprendizagem, uma vez que suas experiências, saberes e opiniões são valorizadas como ponto de partida para
construção do conhecimento.

Considerando esse entendimento, as metodologias ativas baseiam-se em métodos que buscam desenvolver o processo de aprender de forma crítica e reflexiva,
utilizando contextos reais ou fictícios; além da resolução de problemas em diferentes contextos, sendo o professor o facilitador desse processo (Bastos, 2006,
apud Berbel, 2011).

A partir dessas reflexões das considerações já feitas é que se justifica a constituição deste estudo, que se caracteriza como um relato de experiência vivenciado
na disciplina de Matemática em uma escola particular de Aracaju e tem como objetivo apresentar os resultados quantitativos de como as metodologias ativas de
aprendizagem são mais eficazes no ensino aprendizagem frente ao modelo de ensino tradicional, nas aulas de Matemática.

2 – METODOLOGIAS ATIVAS: NOVA ABORDAGEM EDUCACIONAL

Sala de aula com cadeiras enfileiradas, professor como o único ser ativo e falante e o aluno como uma caixa depósito, que deve receber as informações
advindas do professor sem questioná-las. O sistema de avaliação é padronizado e não há possibilidade para os que possuem uma cognição diferenciada. De
acordo com Moran (2013) esse modelo tradicional de ensino fazia sucesso quando a informação era algo distante da sociedade, contudo, na era da internet as
informações estão disponíveis de uma maneira muito prática e ao alcance de todos. O aluno tem a informação na palma de sua mão no momento em que achar
mais oportuno indo à escola, muitas vezes, apenas para cumprir as regras normativas.

A escola torna-se enfadonha, o aluno não quer mais ser um mero depósito de informações advindas de alguém que está à sua frente. A mudança desse contexto
só é possível com o câmbio da postura do professor que deixa de ser um transferidor de conteúdo e passa a ser um contribuidor, de acordo com Moran (2013) o
professor/tutor se torna o mediador das relações de ensino e aprendizagem focando no aluno como um ser proativo que possui suas concepções e modo de ver
o mundo.

Contudo, não podemos conceber a mudança apenas no professor, a escola também deve adequar a sua estrutura, para Moran (2013, pg. 19)

O ambiente físico das salas de aula e da escola como um todo também precisa ser redesenhado dentro dessa nova concepção mais
ativa, mais centrada no aluno. As salas de aula podem ser mais multifuncionais, que combinem facilmente atividades de grupo, de
plenário e individuais. Os ambientes precisam estar conectados em redes sem fio, para uso de tecnologias móveis, o que implica ter
uma banda larga que suporte conexões simultâneas necessárias

Dessa forma, a instituição de ensino, COESI, localizada na cidade de Aracaju/SE e com 35 anos de experiência no âmbito educacional, decidiu inovar a sua
concepção das práticas pedagógicas inserindo esse tipo de Metodologia Ativa, investindo na formação dos profissionais e na mudança estrutural para assim
tornar o aluno um ser proativo e capaz de lidar melhor com suas emoções e com as situações cotidianas.

O relato aqui apresentado ocorreu nas aulas de Matemática, nas turmas de sexto ano do Ensino Fundamental e após a experiência de inserção das

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/metodologias_ativas_de_aprendizagem_na_educacao_basica_relatos_da.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.2-7,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



metodologias ativas notou-se o aumento do rendimento dos alunos desse segmento. Para tanto, a professora titular da disciplina utilizou-se, principalmente, o
Peer Instruction, mapas conceituais e mentais e aulas invertidas que serão apresentados a seguir.

2.1 – Peer Instruction (PI)

A metodologia do PI não é algo recente, foi proposta em meados da década de 1990 na Universidade de Harvard (EUA) pelo professor Eric Mazur, devido a sua
inovação em fazer o aluno ser o agente e o construtor do aprendizado. Com a aplicação desse método, o professor faz uma pequena exposição, que não pode
passar de 20 minutos, apresentando o teste conceitual que deve ser respondido pelos alunos de maneira individual no tempo máximo de 02 minutos. (MAZUR,
1997), para o processo ter agilidade e contemplar a turma como um todo, as respostas dos alunos são informadas por clickers (sistema eletrônico de respostas)
ou cartelas coloridas com as opções (Flashcards).

Brandão & Neves (2014, pg. 325 -326), apresentam o método de aplicação do PI com os passos listados abaixo:

1. Uma curta apresentação oral sobre os elementos centrais de um dado conceito, ou teoria, é feita pelo professor por cerca de 20
minutos.

2. Um Teste Conceitual, geralmente de múltipla escolha, é apresentado aos alunos sobre os conceitos previamente discutidos na
exposição oral.

3. Os alunos têm entre cerca de dois minutos para pensarem individualmente e em silêncio sobre a questão apresentada.

4. Cada estudante informa ao professor sua resposta, através de algum sistema de votação (por ex., clickers ou formulários
desenvolvidos pelo professor e disponíveis na internet).

5. De acordo com a distribuição de respostas, o professor pode passar para o passo seis (quando a frequência de acertos está entre
35% e 70%), ou diretamente para o passo nove (quando a frequência de acertos é superior a 70%).

6. Os alunos discutem a questão com seus colegas por alguns minutos, enquanto o professor circula pela sala interagindo com os
grupos, mas sem informar a resposta correta.

7. É aberto novo processo de votação, conforme descrito no item 4.

8. O professor, então, discute cada alternativa de resposta para a questão, informando a correta. Na sequência, de acordo com sua
avaliação sobre os resultados, o docente pode optar por apresentar um novo Teste Conceitual, ainda sobre o mesmo tema, ou passar
para o próximo tópico, voltando ao primeiro passo.

Essa metodologia foi essencial para criar melhores resultados na turma em que foi aplicada, uma vez que, como as respostas são dadas de maneira
individualizada o docente tem uma melhor perspectiva das dificuldades apresentadas pelos discentes.

2.2 – Mapa Conceitual e Mapa Mental

Os mapas são ferramentas valiosas para os discentes organizarem as ideias dos conteúdos ministrados em sala de aula. O Mapa Conceitual seria, de maneira
simplificada, uma junção de diagramas utilizados para indicar a relação entre conceito e palavras. Para Moreira (2012) os mapas conceituais devem manter uma
hierarquização entre os conceitos, não há uma classificação dos conceitos, mas a busca por relacioná-los e hierarquizá-los.

A representação do Mapa Conceitual é livre, o que importa de fato, é a organização dos conceitos postos. Moreira (2012) afirma que os mapas conceituais
podem ser utilizados tanto como um recurso didático, quanto para pesar no processo avaliativo. Para esse autor os mapas conceituais foram desenvolvidos para
promover a aprendizagem significativa, pois os alunos conseguem relacionar os conceitos das disciplinas com o seu cotidiano ou com as aulas posteriores ao
assunto trabalhado, sendo um recurso didático de grande valia para a aprendizagem dos discentes.

O Mapa Conceitual, para ser construído, deve seguir uma metodologia que organiza de maneira mais adequada essa ferramenta. Ler o conteúdo, definir entre
seis e dez conceitos e hierarquizá-los do mais geral aos mais específico (MOREIRA, 2012) são alguns dos mecanismos para pôr em prática o mapa conceitual
em sala de aula.
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Assim como o Mapa Conceitual outra ferramenta facilitadora da aprendizagem é o Mapa Mental, mas qual a diferença entre os dois Como mencionado, o Mapa
Conceitual se refere aos conceitos e deve ser hierarquizado, já o Mapa Mental é uma forma livre e criativa de organizar as informações. Um dos grandes nomes
do assunto é Tony Buzan, foi ele quem primeiro utilizou o conceito na década de 1970. Para esse pesquisador os mapas são uma maneira de organizar o
conteúdo recebido de maneira sistemática, deve ser algo colorido e não monocromático, pois assim estimula o cérebro a pensar e processar de maneira mais
profunda o conhecimento exposto.

Os mapas mentais não ficam presos apenas às palavras, neles podem conter imagem, cor, palavra e dimensão. É um recurso que se utiliza de diversos outros,
tornando-se então multimodal e promovem conexões essenciais à aprendizagem (ROJO, 2009). Buzan & Buzan (1994) instruem para a construção do mapa
através de um ponto central de onde devem derivar as demais ramificações. Embora se estabeleçam algumas regras, temos mapas homogêneos, pois o seu
autor pode utilizar-se apenas de imagens, palavras ou fazer um mapa utilizando os dois tipos de comunicação.

Ao fornecermos esse tipo de ferramenta ao discente, fazemos com que ele possua um leque de possibilidades de aprendizagem, não ficando restrito ao método
tradicional do aprender, deixando de ser a máquina registradora que recebe a informação repassada por outrem. Assim como os mapas conceituais e mentais,
uma forma inovadora no sistema educacional da aprendizagem significativa são as aulas invertidas que funcionam com aulas virtuais e presenciais a fim de
potencializar a aprendizagem do aluno.

2.3 – Flipped Classroom (Sala de aula Invertida)

Os alunos da geração Y são tidos como nativos digitais, pois para esse grupo, vídeos encontrados no Youtube são, na maioria das vezes, mais interessantes do
que a exposição do professor em sala de aula, logo se desinteressam das aulas tradicionais e preferem, ao chegar em casa, fazer uso do que a rede mundial de
computadores oferece. Nessa perspectiva, o docente deve fazer uma inovação e antecipar-se, por esse motivo é proposta a sala de aula invertida.

Quando se utiliza o termo inversão da sala, não significa que o aluno vai dar aula e o professor será o ouvinte e sim que as tarefas, discussões, projetos e
trabalhos sejam feitos em sala de aula com o acompanhamento do professor e em casa o aluno faça as leituras, pesquisas, assista ao vídeo disponibilizado pelo
professor. Todo esse material deverá ser disponibilizado em uma plataforma digital para que facilite a chegada até o discente.

Para os autores Bergmann e Sams (2012), a SAI é uma metodologia que inverte a lógica de organização da sala de aula. Os alunos estudam o conteúdo que é
disponibilizado em plataformas online, antes da aula presencial e a sala de aula é utilizada para a resolução de atividades, para tirar dúvidas e promover
discussões sobre o assunto abordado.

Esse método é recente, surgiu em 2008 no Colorado (Estados Unidos), como solução para os alunos faltantes das aulas de Química de uma Instituição, aos
poucos os professores perceberam que o resultado também era positivo para os não faltantes que aprimoravam o conteúdo, assistindo ao vídeo.

Dessa forma, perceberam que havia uma mudança na lógica tradicional do sistema de ensino (Bergmann e Samns, 2012). Na Instituição objeto dessa pesquisa,
a metodologia da Sala de Aula Invertida está em uso há 7 meses e já mostra um grande avanço dos alunos em relação aos conteúdos que eles possuíam
dificuldades.

O professor recebe instruções como deve gravar e disponibilizar esse vídeo, para que seja o mais didático e claro possível, em sala de aula e distribuir os pontos
de questionamento ou a lista de exercícios que devem ser respondidos de acordo com o conteúdo do vídeo.

Essas inovações são essenciais para repensar o papel do estudante enquanto sujeito pensante e para fazê-lo parte ativa desse processo, estimulando-o e
demonstrando que ele pode aprender e compreender através dessa nova praticidade. Os resultados obtidos dessa prática nos mostram como o modo de abordar
com as suas particularidades alcança o êxito nas avaliações colocadas.

3 - Práticas exitosas com Metodologias Ativas

A experiência com a utilização de Metodologias Ativas de Ensino, desenvolvida na disciplina Geometria na Educação Básica, 6º ano, do COESI (Colégio de
Orientação e Estudos Integrados), em Aracaju/SE, ocorreu durante o primeiro semestre letivo de 2017, no período matutino e vespertino. Participaram da
atividade um docente, a coordenação pedagógica e os discentes.

Tendo em vista um diagnóstico apresentado por meio de relatório quantitativo das turmas, apresentado ao final do segundo trimestre do ano letivo, verificou-se
que aproximadamente 50% dos alunos obtiveram notas abaixo da média de aprovação, sendo necessário um levantamento da aprendizagem e metodologias de
ensino aplicadas.

Por meio de formação com uma Coaching Educacional, o docente e a coordenação pedagógica decidiram aplicar Metodologias Ativas de Aprendizagem (MAA)
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elencadas com a parte expositiva e prática da disciplina, pois os alunos não possuíam habilidades para o manuseio dos materiais de desenho geométrico.

Foram aplicadas duas metodologias ativas de aprendizagem: o Peer Instruction e o Mapa Conceitual.

4 - Aplicação do Peer Instruction

Primeiramente foi escolhida a metodologia do Peer Instruction para ser aplicada pela docente em todas as turmas, a fim de que pudesse ser comparado o
desempenho dos estudantes a partir do levantamento quantitativo da avalição do segundo trimestre do corrente período letivo.

Dentre o conteúdo programático do primeiro semestre, nos 6º anos, os assuntos foram as construções geométricas elementares: Construção e leitura de ângulos
geométricos, Bissetriz de um ângulo, Mediatriz de um segmento de reta, Retas paralelas e perpendiculares.

Para a aplicação dessa metodologia ativa, em seis momentos foram apresentados:

1 – Preparação do conteúdo pra as aulas invertidas e compartilhamento do conteúdo na rede social.

2 – Acesso ao conteúdo pelos alunos.

3 – Explanação do conteúdo, dúvidas dos discentes e atividade do livro didático.

4 – Atividade prática das construções elementares.

5 – Aplicação do Concept test.

6 – Avaliação prévia e avaliação final da Unidade II.

A docente utilizou a Aula Invertida para todo o conteúdo programático do segundo bimestre, iniciando com a preparação do material a partir de
videoaulas,gravadas editadas e publicadas numa rede social para discussões dos conteúdos e oficinas práticas das construções elementares. Essas videoaulas
tinham curta duração e contemplavam os conceitos e a prática de construções elementares desde o manuseio do material, bem como o passo a passo de cada
construção. Os alunos liam o conteúdo do livro didático e acessavam as aulas na rede social.

Com o conhecimento prévio do conteúdo, partiu-se para os dois encontros semanais com duração de 50 minutos para cada um a docente fazia uma breve
explanação do conteúdo durante 10 a 20 minutos, tirava as dúvidas dos discentes, respondia às questões do livro didático e realizava as oficinas práticas.

O conteúdo escolhido para a aplicação do Concept Test foi ngulo Geométrico. Como se tratava de uma experiência, aplicada pela primeira vez pela autora e
coautoras deste artigo, logo para sistema de clickers utilizou-se numa plataforma online, na forma de um Quizz, questões de múltipla escolha, no qual os alunos
responderiam perguntas relativas ao conteúdo para aquela unidade. Foram elaboradas as questões com o uso do SurveyMonkey, uma ferramenta para criar
formulários, permitindo análise de erros e acertos, por questões, com identificação de cada estudante.

Para a aplicação do Concept Test utilizou-se como material tecnológico de apoio, os próprios smartphones dos discentes e tablets, fornecidos pela escola, com
internet disponível, para a utilização dos Clickers. As questões foram disponibilizadas numa rede social para que os alunos respondessem online as questões.
Cada estudante respondeu e individualmente, para que a resposta de um colega não influenciasse no resultado do outro.

Após a aplicação do Clickers, verificou-se o percentual de erros e acertos. O percentual de acerto chegou próximo a 70%. Seguindo a metodologia de MANZUR
E WATKINS (2009), não foi necessária uma nova explicação do conteúdo, partindo assim para a avaliação prévia.

Para a aplicação de avaliação prévia utilizou-se a metodologia ativa a partir do Mapa Conceitual que será explanado logo a seguir.

5. Aplicação do Mapa Conceitual

A aplicação do Mapa Conceitual deu-se a partir da divisão da sala em grupos de no máximo cinco alunos, tendo um aluno como responsável pela organização
das tarefas e ordem no grupo. O Mapa Conceitual foi construído a partir de um modelo feito pela docente e ao final do conteúdo ministrado ela fez um modelo de
mapa conceitual contemplando o conteúdo que acabara de ser estudado.

Os alunos se reuniram, em sala de aula, utilizando uma cartolina grande, abordando o tema principal, o conteúdo “ngulos e Retas”, o mesmo contemplava um
capítulo do livro didático, objeto de estudo para todo o ano letivo.

Com a utilização dessa metodologia ativa o docente acompanhou aluno por aluno na organização dos conceitos e conseguiu perceber a necessidade de maior
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dedicação à leitura dos conceitos estudados para a avaliação final.

Após a construção do Mapa Conceitual, cada grupo apresentou seu mapa, com observação o questionamento de todos os colegas. O compartilhamento de
ideias foi essencial para a organização dos conceitos.

A avaliação final da Unidade II deu-se após a etapa da introdução dessa metodologia ativa, por meio de uma prova baseada na interpretação de problemas do
cotidiano, envolvendo todo o conteúdo programático para aquela unidade.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os alunos se mostraram receptivos e empolgados durante toda a aula. Não tinham tido contado com o Peer Instruction em nenhuma outra ocasião e se
manifestaram de modo extremamente positivo em relação a essa metodologia ativa de ensino.

Também observou-se num pequeno percentual que alunos efetuaram a leitura prévia do material, bem como assistiram às videoaulas, propostas pela docente. A
explanação do conteúdo feita durante o encontro presencial, mostrou-se suficiente para proporcionar elevado índice de acertos nas respostas das questões.

A construção dos mapas pelos alunos permitiu a observação da organização dos conteúdos vistos durante a unidade, bem como as dificuldades nas construções
geométricas, pois cada aluno apresenta uma maneira de compreender e organizar o pensamento. Assim verificou-se a capacidade dos discentes de
conseguirem evoluir o conceito inicial do tema a ser abordado.

Os educandos manifestaram-se favoráveis à aplicação das Metodologias Ativas de Aprendizagem, solicitando que elas sejam reaplicadas nos novos conteúdos.

As tabelas 1, 2 e 3 demonstram as notas após as avaliações finais da Unidade I e Unidade II. Na Unidade I utilizou-se como metodologia de aprendizagem o
ensino tradicional. Na Unidade II foram utilizadas as Metodologias Ativas de Aprendizagem durante o segundo trimestre do ano letivo.

Considera-se o aluno acima da média de aprovação, aquele que obtiver uma média maior ou igual a 6,0 pontos. Na tabela 4, 5 e 6, verifica-se o rendimento após
a aplicação das metodologias ativas. Esse rendimento foi verificado a partir da avaliação final de cada unidade.

A turma do 6º ano “A” obteve um percentual de 68% de alunos acima da média na Unidade I e na Unidade II obteve um percentual de 73% de alunos acima da
média, contemplando uma variação percentual de 5%.

Analisando a turma do 6º ano “B” verifica-se que obteve um percentual de 54% de alunos acima da média na Unidade I e na Unidade II obteve um percentual de
80% de alunos acima da média, contemplando a maior variação percentual com 26%.

Finalizando com a turma do 6º ano “C” verifica-se que obteve um percentual de 64% de alunos acima da média na Unidade I e na Unidade II obteve um
percentual de 82% de alunos acima da média, obtendo uma variação percentual com 18%.

À guisa de conclusão, percebemos que as Metodologias Ativas da Aprendizagem são de suma importância para desenvolver o senso crítico e a segurança dos
discentes, pois mostra que eles são capazes de construir o caminho da aprendizagem. Assim o professor continua sendo sujeito de grande importância nesse
trajeto, desde que, saiba lidar com as inovações.
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