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Resumo: O presente Artigo trata-se de uma análise bibliográfica que busca explanar o uso 
de metodologias ativas em sala de aula do ensino fundamental II, sob à perspectiva da 
teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel (1918-2008 apud, Ostermann, 2011) 
e da pedagogia da autonomia de Paulo Freire (2011). Este estudo se justifica pela 
necessidade de refletir sobre a prática docente e sua busca pela utilização de métodos e 
técnicas de ensino que permitam aos estudantes tornarem-se sujeitos ativos de sua 
aprendizagem. O principal objetivo é relacionar o uso de metodologias ativas com as 
teorias já citadas de Ausubel e Freire.  

Palavras-chave: Metodologias ativas de ensino, ensino fundamental II, aprendizagem 

significativa, pedagogia da autonomia.  

 
INTRODUÇÃO  
 

Desde 1789 (data do início da Revolução francesa - marco histórico do período 

contemporâneo) o mundo tem passado por constantes transformações (no que se refere a 

organização das sociedades), influenciadas principalmente pelas mudanças políticas e 

sociais da época. Percebe-se que desde o período citado, essas transformações fogem do 

campo social e político e perpassam também pelas mais diversas áreas (ambiental, 

cultural, cientifico, tecnológico, etc.). Perante todas essas transformações nos últimos 

séculos, e concordando com Diesel et al (2017), vale acrescentar que, a escola também se 

modificou (na estrutura, no ensino, na organização, etc.) ao longo de sua trajetória até o 

momento presente. 

Atualmente a escola, local de socialização e integração, ainda transpassa por essas 

mudanças, e percebe-se a necessidade de auxiliar os estudantes não apenas no conteúdo 

escolar, provas, e outros métodos tradicionais, mas também, ampliar o aprendizado dos 

estudantes para ações cotidianas (como o respeito, a tolerância, a diversidade, pluralismo 

cultural, integração, inclusão, educação ambiental, etc.), ações essas, necessárias para 

uma convivência harmoniosa e respeitosa dentro e fora da escola. 

Nesse contexto, conforme Diesel et al (2017),  entende-se que essas constantes 

mudanças trazem novas carências ao setor da educação, sendo atribuído a escola e a 

todos que a compõem cada vez mais responsabilidades, pois é nela que se direciona o 

processo de ensino (dentro e fora da sala de aula), a convivência respeitosa, a integração, 

a inclusão, etc. Diante disso, o professor (a) deve empenhar-se em desenvolver novas 

METODOLOGIAS ATIVAS NO  

ENSINO FUNDAMENTAL II 

 



 

 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014    p. 73, nº 5, Ago/2018 

73 

competências que o permitam escapar do uso exclusivo do método tradicional  e o permita 

conduzir aos seus discentes uma maior participação (participação ativa) no processo de 

ensino e aprendizagem, ou seja, necessita-se de uma constante ressignificação da sua 

pratica docente. Nessa perspectiva, baseada em Diesel et al (2017), o trabalho do docente 

não se restringe à uma simples transmissão de conteúdos de acordo com a disciplina 

ministrada, mas também, compete a ele (a), levar em consideração outros aspectos, como 

a valorização dos saberes já construídos (trazendo a relevância de refletir sobre a teoria de 

aprendizagem significativa de David Ausubel), o uso da pesquisa e da investigação, 

utilizando o pensamento crítico, questionável e reflexivo (a partir da reflexão da pedagogia 

da autonomia de Freire). 

Ainda em concordância com Diesel et al (2017) é importante ressaltar que, se o 

aluno (a) irá tornar-se o protagonista do processo de sua aprendizagem, compete ao 

docente a necessidade de ouvi-lo, motiva-lo e incentiva-lo, valorizando sua opinião e 

contribuição, afinal, o estudante é o principal sujeito do processo educativo e a sua 

aprendizagem é o principal objetivo.  

Nessa concepção, tendo como base Freire (2011), compreende-se que o uso de 

metodologias ativas surge como um meio, que possibilita ao discente a autonomia para 

buscar adquirir conhecimento, através da reflexão e interação com os outros sujeitos 

participantes (alunos (as), professores, e o conhecimento). Nesse contexto, conforme 

Diesel et al (2017), o conhecimento é gerado de forma coletiva e participativa, onde os 

discentes são vistos como agentes históricos, capazes de opinar, refletir e compartilhar 

saberes e experiências, e assim, possuem um papel ativo e importante na aprendizagem. 

Com base nisso, o presente artigo justifica-se pela necessidade de refletir sobre a 

pratica docente (voltada para o ensino fundamental II) e suas possibilidades de renovação 

e mudanças, que permitam aos estudantes tornarem-se sujeitos ativos no desenvolvimento 

da sua aprendizagem.  

Desta forma, esse trabalho tem como objetivo realizar uma análise reflexiva sobre o 

uso de metodologias ativas de ensino e os aspectos em comum com a aprendizagem 

significativa de Ausubel (1918-2008 apud Ostermann, 2011) e a perspectiva de autonomia 

de Freire (2011). Para isso, utilizou-se de pesquisa bibliográfica baseada principalmente 

em artigos sobre a temática apresentada.  

 

METODOLOGIA 

 

O presente artigo busca desenvolver uma reflexão teórica sobre o uso de 

metodologias ativas de ensino, que possibilitem aos docentes e demais interessados no 
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assunto, novas práticas didáticas e uma ressignificação docente, que os auxiliem a mediar 

o processo de ensino e aprendizagem, aonde o estudante torna-se o protagonista. Para 

isso, foi utilizado uma pesquisa bibliográfica sobre a temática apresentada, que permitisse 

uma ligação entre metodologias ativas de ensino e as teorias de aprendizagem significativa 

de Ausubel (1918-2008 apud Ostermann, 2011) e pedagogia da autonomia de Freire 

(2011). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Neste artigo pretende-se explanar a relação entre o uso de metodologias ativas de 

ensino (voltadas para o ensino fundamental II) e as teorias de aprendizagem significativa 

de Ausubel (1918-2008 apud Ostermann, 2011) e pedagogia da autonomia de Freire 

(2011), que norteiam a fundamentação teórica deste trabalho.  

 

Conceituando metodologias ativas de ensino 

 

No presente trabalho, compreende-se por metodologias ativas de ensino, as 

abordagens e técnicas de ensino, que se adaptam e se renovam, de acordo com as 

necessidades dos envolvidos (estudantes, professores, escola, etc.), e que propõem ao 

aluno (a) tornar-se o principal sujeito, e a aprendizagem deste, o principal objetivo. Ou seja, 

no método ativo (MA), o estudante torna-se o principal sujeito de sua aprendizagem. Sobre 

essa necessidade de buscar métodos de ensino, Paulo Freire ressalta:  

 
Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa, e foi aprendendo socialmente 
que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível 
ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos 
mulheres e homens perceberam que era possível – depois, preciso – 
trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. (FREIRE, 2011, p. 25). 
 

A escolha do método ativo, portanto, permite escapar do tradicionalismo, pois é um 

modelo pautado na problematização; que de acordo com Freire (2011), estimula os 

estudantes a reflexão perante a realidade, instiga a pesquisa, e a criticidade. Isso fica 

evidenciado no pensamento de Freire (2011, p.24) onde “Ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”.  

Sabendo disso, vale expor que, existem muitos procedimentos (técnicas) de ensino, 

que podem constituir o método ativo, como: seminários, trabalhos em grupos, oficinas, 

debates, dentre outros. Porém, o que o docente deve considerar, não é apenas o uso da 

técnica em si, pois isso não garante que o aluno (a) consiga alcançar o aprendizado. Há 

vários fatores que implicam o uso dessas técnicas e que devem ser bem objetivados pelo 
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docente, como:  que objetivo pretende-se alcançar, a preparação dos estudantes, a 

oportunidade de intervenção dos estudantes, a motivação, o diálogo, etc. Não se pode 

esquecer que, se o aluno (a) torna-se o sujeito ativo de sua aprendizagem, deve-se 

considera-lo como sujeito histórico, onde sua opinião, sua voz, deve também ser ativa, 

construtiva e participativa. 

 

A relação entre Metodologias Ativas de Ensino e aprendizagem significativa de David 

Ausubel 

 

Partindo da teoria de David Ausubel (1918-2008), para este trabalho levou-se em 

consideração dois conceitos importantes: o de aprendizagem significativa e o de 

aprendizagem mecânica. O primeiro conceito é definido por Ostermann (2011, p.34) como “ 

um processo através do qual uma nova informação se relaciona de maneira não arbitrária e 

substantiva a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo”.  

Diante disso, convém expressar que, no método ativo, essa conceituação é de 

suma importância, pois representa a valorização do docente pelo conhecimento prévio de 

seu aluno (a), e assim, permite que o conhecimento adquirido seja construído de acordo 

com a experiência e as informações dos discentes, perante cada novo conteúdo abordado. 

Desse modo, a aprendizagem acontece por meio da interação entre conhecimento (prévio) 

e o conhecimento (novo), e assim sucessivamente. Isso pode proporcionar ao aluno (a), de 

certa forma, maior prazer e agilidade em adquirir novos conhecimentos, evitando o 

segundo conceito, definido por Ausubel (1918-2008 apud Ostermann, 2011) como 

“aprendizagem mecânica na qual a nova informação é armazenada de maneira arbitrária e 

literal, não interagindo com aquela já existente na estrutura cognitiva e pouco ou nada 

contribuindo para sua elaboração e diferenciação”. (p.35). 

Diante do que foi exposto, percebe-se que o uso de metodologias ativas de ensino, 

possibilita ao docente proporcionar aos seus alunos (as) a aprendizagem significativa. Com 

isso, os estudantes poderão interagir na construção do seu conhecimento e tornarem-se 

sujeitos ativos de sua aprendizagem.  

 

A relação entre metodologias ativas de ensino e pedagogia da autonomia de Paulo 

Freire 

 

A pedagogia da autonomia de Freire (2011), consiste em apresentar uma reflexão 

da formação docente e da pratica educativa, onde o aluno (a) é visto como o principal 
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sujeito dessa pratica, e a aprendizagem é construída pela interação entre todos os 

envolvidos.   

Diante disso, percebe-se que o docente deve se permitir analisar, refletir e 

pesquisar, sobre métodos e técnicas de ensino, que atenda às necessidades e demandas 

de seus discentes, e que assim, permitam a construção desse conhecimento participativo e 

coletivo. Quando isso acontece, o docente pode proporcionar ao aluno (a) uma 

aprendizagem construída pela interação entre todos os sujeitos envolvidos, sem 

desrespeitar a opinião e as particularidades dos discentes, proporcionando a autonomia do 

discente neste processo.  Sobre as atribuições da prática docente, Paulo Freire ressalta: 

 
Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a 
indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um 
ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar 
e não a de transferir conhecimentos”. (FREIRE, 2011, p. 47). 
 

Assim sendo, é dessa forma que o método ativo se respalda, no docente receptivo 

a novas ideias, técnicas, etc. que ouve seus discentes, que se importa com a opinião deles, 

que permite que aluno (a) seja protagonista de sua aprendizagem, propiciando assim, 

autonomia aos estudantes, que segundo Freire (2011, p. 105), “ vai se constituindo na 

experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas”.  

Contudo, o uso de metodologias ativas no ensino fundamental II, torna-se cada vez 

mais necessário, tendo em vista que os adolescentes nessa etapa escolar (geralmente 

possuem entre 11-15 anos) estão sempre conectadas as mudanças que ocorrem no 

mundo globalizado, e por isso, trazem para a escola inúmeros questionamentos, duvidas e 

anseios.  

Utilizar metodologias ativas permite ao docente a constante renovação de formas e 

técnicas de ministrar sua disciplina, de maneira ampliada, abrangendo principalmente a 

prática (comparando com ações do cotidiano) e não apenas a teoria (fugindo do uso 

exclusivo do método tradicional), que respeite e ampare os estudantes, afinal, ao professor 

(a) recai a responsabilidade de mediar esse processo de ensino na escola. Diante disso, é 

de suma importância permitir aos alunos (as) uma participação ativa, motivada e coletiva, 

considerando a participação e voz dos estudantes e proporcionando-lhes autonomia, para 

discutir, pesquisar, contribuir como sujeitos históricos, com experiências e curiosidades, é 

neste sentindo que configura-se a autonomia, expressa por Freire:  

[...] A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo é 
vir a ser. Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma 
pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências 
estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em 
experiências respeitosas da liberdade”. (FREIRE, 2011, p.105). 
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Contudo, perante o que foi exposto, entende-se que o uso de metodologias ativas 

requer especialmente do docente, pois ele (a) é o mediador do processo de ensino, e para 

isso exige-se preparação, renovação, pesquisa, etc. Neste processo, o objetivo é permitir 

ao estudante tornar-se o principal sujeito de sua aprendizagem, através de sua participação 

colaborativa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de uma análise reflexiva perante o que foi apresentado neste artigo, 

relacionando com a teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel e a concepção 

de autonomia de Paulo Freire, conclui-se que se caracterizam como componentes 

essenciais do método ativo: a valorização do conhecimento (prévio) do aluno (a), a 

liberdade do mesmo em tomar inciativa em buscar objetivos (através da motivação), o uso 

de atividades que permitam a vivência do que se estuda (aplicação da prática e não 

apenas as teorias), a autonomia (responsabilidade do discente no seu papel ativo na 

construção do conhecimento).  Ressaltando ainda, que no método ativo o professor (a) é o 

mediador entre o conhecimento e o aluno (a), e nesse processo, este último torna-se o 

sujeito de sua aprendizagem, perante participação colaborativa. 
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