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Resumo  
 
A temática abordada neste estudo refere-se à temática metodologias ativas no ensino de 
ciências: importante contribuição ao processo de ensino em saúde na educação básica. O 
objetivo geral foi compreender as metodologias ativas no ensino de ciências como 
possibilidade de contribuição ao ensino de saúde em educação. A metodologia aplicada é 
bibliográfica do tipo qualitativa tendo está como base a busca seletiva dentre as teses e 
dissertações pesquisadas na plataforma Banco Digital de Teses e Dissertações. O 
procedimento de busca implica em descritores específicos ao tema tratado e, considerados 
por significativos. Tendo como análise a materiais científicos e, contudo, coleta de 
informações aplicada sob uma visão global a metodologias ativas e educação em saúde. 
Conclui-se dentre os resultados encontrados, contribuições quanto a ampliação da discussão 
sobre metodologias ativas como efetiva utilização no ensino de ciências que, por sua vez, a 
intermédio destas possibilidades são notórias quanto promoção de saúde em educação, 
bem como também, uma verificação construtiva no que tange ações de um método ativo e 
propício ao protagonismo do aluno dentre seus saberes na educação básica.  
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Introdução  

 

Há de se considerar que as metodologias ativas são ações que proporcionam ao aluno 

situações de protagonismo no que tange a construção do conhecimento. Desse modo, é 

diante de um modelo de ensino ativo que o aluno é visto por autônomo, criativo, 

responsável e, sobretudo, crítico dentre os aspectos cognitivos. O papel do docente neste 

processo de ensino é de total atuação mediadora, com propostas flexíveis, com 
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direcionamento às  práticas contextualizadas ao mundo digital, incentivador a participação 

efetiva do aluno e, sobretudo, facilitador ao processo de aprendizagem, a fim de, alcançar 

possíveis percepções quanto aquisição de habilidades necessárias aos objetivos propostos 

dentre escolhas das atividades (MORÁN, 2015). 

Nesse sentido, é que situações didáticas implicam em possibilidades a estratégias 

significativas, sendo essas por uso das metodologias ativas no contexto do ensino de ciências 

que, por sua vez, propicia aulas inovadoras e de caráter investigativo e experimental. E, de 

certa forma, motivando-os cada vez mais a resolução de problemas e a registrar dados por 

meio de uma observação participativa aos fatos encontrados.  

Desta forma, a educação em saúde tem como proposta na capacitação quanto 

cuidados necessários para prevenção de doenças e situações de caráter a qualidade de vida. 

É diante de atividades direcionadas a este contexto que o ensino de ciências tem a contribuir 

mediante o que apresenta por conteúdos em sua grade curricular. No entanto, é em 

decorrência aos objetivos de aprendizagem que há sob os planos de ações no espaço escolar 

que pode definir caminhos quanto a aquisição de habilidades dos alunos e, isto, de modo 

que todos participem integralmente, a fim do alcance da promoção e garantia do bem estar 

físico e mental que, portanto, parte disso implica na oferta de programas de saúde.  

Com isso, perceptível é do quanto o comportamento humano dentro de uma 

perspectiva político-pedagógica depreende por total necessidade de profissionais da saúde, 

isto é, pessoas qualificadas para atuarem com informações educativas e determinantes as 

resoluções de problemas de abrangência a questão biológica, psicológica, social e cultural.  

É diante o problema de pesquisa que destaca o seguinte questionamento:  Quais as 

contribuições que as metodologias ativas inseridas no ensino de ciências podem favorecer 

ao ensino de saúde no contexto da escola?  

O objetivo geral deste estudo é compreender as metodologias ativas no ensino de 

ciência como possibilidade de contribuição ao ensino de saúde no contexto escolar.  

Desta forma, a importância desta pesquisa está em mostrar que a utilização das 

metodologias ativas no ensino de ciências possibilita melhores condições de aprendizagem 

ao ensino de saúde no espaço escolar. Este trabalho é relevante, pois contribui para o 



 

 

aprendizado prático quanto atuação efetiva dentre as inovações que pode verificar 

mediante as metodologias ativas inseridas no processo do ensino e aprendizagem.  

 

Material e Métodos  

 

A metodologia utilizada é qualitativa do tipo exploratória que, por realização tem a 

base de levantamentos de dados em teses e dissertações dentre o período de publicações a 

partir do ano de 2010 até o período de 2019.  

A base quanto levantamento de dados foi Banco de Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD), sendo também de utilização o google acadêmico para busca de documentos de 

caráter as normativas do ministério da saúde. O método de pesquisa que de apoio houve 

quanto construção do trabalho foi qualitativo sendo de possibilidade a coleta de teorias 

dentre literaturas científicas. Todo estudo realizado partiu de uma pesquisa bibliográfica em 

que os descritores foram: metodologias ativas, ciências, saúde e educação básica.  

O ano de consideração a essas buscas dentre textos científicos foi o mais recente 

possível, assim como o ano de 2019. A seleção dentre documentos pesquisados foram 6 

trabalhos sendo de caráter a artigos, teses e dissertações. Todos provenientes de discussões 

aos descritores apresentados.  

 

Resultados e Discussão  

 

As buscas retratam conceitos e abordagens significativas ao objeto de estudo. É diante 

os critérios de inclusão que utilizou os artigos que demandam discussões voltadas as 

metodologias ativas, ciências e saúde em educação. Já, como critério de exclusão apoiou-se 

sob o quesito educação bancária e tradicional. Desta forma, segue abaixo um quadro 

destacando pesquisas encontradas a partir do Banco de Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD). Sendo estes encontrados a partir de escolhas quanto estudos de interesse a ênfase 

de metodologias ativas, ciências e saúde na escola. Tendo estes por escolhidos em razão a 

comprovação a eficácia de suas teorias e, sobretudo, ideias provenientes de ações 

inovadoras.  



 

 

Quadro 1. Pesquisas encontradas no Banco de Digital de Teses e Dissertações (BDTD) 

Fonte: Banco Digital de Teses e Dissertações (BDTD), disponível em: <http://bdtd.ibic=t.br/vufind/> acesso em: 
out, 2020. 

 

 

Pesquisas encontradas a partir das palavras-chave:  
“Metodologias ativas; Ciências; Saúde em educação”.  

*As pesquisas destacadas são as de maior proximidade com o tema da pesquisa pretendida 

Enfoque 
Local da 
pesquisa 

Ano de 
publicação 

Metodologia e 
tipo de 

pesquisa 
Título 

Metodologia do Ensino de 
Ciências com o objetivo de 

melhorar o ensino-
aprendizagem. 

Paraná - PR 2016 Pesquisa 
qualitativa; 

Artigo 

Metodologias Ativas para o 
aprendizado em Ciências 

Naturais no Ensino 
Básico. 

Investiga a adaptação do 
discente do curso de 

Enfermagem em sua formação 
acadêmica na metodologia 

ativa, analisa as vantagens e 
fragilidades dessa metodologia 
e habilidades adquiridas para a 

vida profissional. 

Brasília-DF 2013 Pesquisa 
Descritiva; 

Artigo 
 

A prática da Metodologia 
Ativa: compreensão dos 

discentes enquanto autores 
do processo ensino 

aprendizagem 
 

Discute o nascimento histórico 
da saúde 

escolar no mundo e no Brasil. 
Apresenta a Iniciativa 

Regional Escolas Promotoras de 
Saúde – 

um discurso de múltiplos 
olhares e trabalho articulado 

entre a educação, saúde e 
sociedade -, 

Vitória, ES 2010 Pesquisa 
qualitativa; 

Artigo 

A saúde na escola: um breve 
resgate  

Análise de um projeto de 
ensino desenvolvido pelo 
laboratório de ensino de 

ciências e tecnologia (LECT) da 
escola do futuro da USP 

São Paulo -
SP 

2005 Pesquisa 
qualitativa; 
Dissertação 

Inovações no ensino de 
ciências e na educação em 
saúde: um estudo a partir 

do projeto finlay 

Refletir sobre a experiência dos 
docentes a partir da mediação 

que integra, com o uso da 
metodologia, a tecnologia ao 

currículo. 

 São 
Bernardo do 
campo- 
SP 

2017 Pesquisa 
qualitativa de 

cunho 
investigativo; 
Dissertação 

Ensino híbrido na educação 
básica: narrativas docentes 

sobre a abordagem 
metodológica na 
perspectiva da 

personalização do ensino 

Investigar como as 
Metodologias Ativas 

influenciam na percepção dos 
alunos no Ensino de Ciências 

Fazendo Ciências 

Porto 
Alegre- 
RS 

2019 Pesquisa 
qualitativa; 

Tese 

Percepção de alunos do 
ensino médio quanto ao uso 
das metodologias ativas no 

ensino de ciências 
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Concordando com SANTOS (2005, p.154) “a escola é um espaço privilegiado de 

campanhas em saúde, por que, além de abranger uma grande parcela da comunidade local, 

a implementação corre através dos professores nas salas de aula, tornando a abordagem da 

temática disciplinar [...]". Por isso, é que também pesquisas no campo da disciplina de 

ciências tem por grande potencial quanto contribuição de uma educação em saúde 

Em conformidade, a buscas dentre teorias possíveis foram as formas de verificação na 

literatura científica com relação ao método de ensino passivo e ativo que, por sua vez, 

implica no diferencial de que as: “Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem (MAEA) 

possibilitam de trazer o estudante para o centro da discussão, sendo ele o responsável pela 

construção do seu conhecimento” (MELO; SANT’ANA, 2012, p. 327). 

É diante deste modelo de ensino que a ideia de educação deixa de ser considerada por 

bancária e até mesmo tradicional, pois aplicada é sob a concepção de fazer o aluno 

protagonista de seu próprio saber, ou seja, autônomo quanto a busca do conhecimento.  

Desta forma, Morán (2015, p.16) corrobora que: “A escola padronizada, que ensina e 

avalia a todos de forma igual e exige resultados previsíveis, ignora que a sociedade do 

conhecimento é baseada em competências cognitivas, pessoais e sociais, que não se 

adquirem da forma convencional [...]”. É sob um olhar crítico que o autor destaca sua ideia 

apontando um modelo de ensino necessário quanto revisão a seus critérios de avaliação e, 

isso, por questões de que a verificação de aprendizagem tem como precisão a ser contínua e 

não padronizada.  

Para o ensino de ciências importante é “[...] considerar que as inserções de 

metodologias diferenciadas podem contribuir significativamente com o 

ensino/aprendizagem, temos que admitir que o espaço da sala de aula continua a ser um 

espaço privilegiado” (BASÍLIO; OLIVEIRA, 2016, p.4).  E, de certo modo colocar em evidência 

a dinamização quanto práticas pedagógicas experimentais no próprio ambiente de sala de 

aula em conjunto o ensino de ciências e, com isso, inovar com as ferramentas que a 

metodologia ativa assim tem a agregar. Nesse sentido, Figueiredo et al. (2010, p.401) 

acrescentam que:  

 



 

 

[...] cabe aos protagonistas da saúde entender que a participação dos mesmos no 
processo de educação em saúde na escola só se justifica se implementado, menos 
como ações pontuais de educação à saúde na escola, porém, na potencialização da 
ação do educador em sala de aula – o que se dá através da oferta de cursos de 
formação continuada ou atualização voltada para os mesmos (Figueiredo et al. 
2010, p.401).  

 

Perceptível é a contribuição a educação quando qualificado está o educador no que 

demanda o ensino de saúde no contexto de sala de aula, inclusive, quando aplicada pela 

disciplina de ciências.  

Desta forma, importante é a “[...] implementação de políticas públicas e/ou propostas 

de ações intersetoriais que articulem as unidades de saúde às unidades escolares” (BRASIL, 

2009, p.7). E, com isso, possibilitar o avanço quanto acessibilidade da comunidade para com 

uma escola articulada ao atendimento de suas necessidades básicas. Todo aluno precisa ser 

respeitado e visto como uma pessoa agregada a pensamento crítico.  

Em decorrência, a base de dados quanto realização de pesquisas foram encontrados a 

quantidade de 5 trabalhos de grande contribuição a temática discutida, logo, somente 3 

trabalhos científicos foram percebidos por mais completos quanto suas discussões gerais. Os 

trabalhos restantes tiveram por contribuição apenas como complemento a ideia dentre os 

descritores destacados. Contudo, parte desses dados coletados e discutidos evidenciou por 

promoção as ações necessárias em questão do trabalho educativo em saúde na escola.  

 

Conclusão 

 

Conclui-se dentre os resultados encontrados, contribuições quanto a ampliação da 

discussão sobre metodologias ativas como efetiva utilização no ensino de ciências que, por 

sua vez, a intermédio destas possibilidades são notórias quanto promoção de saúde em 

educação, bem como também, uma verificação construtiva no que tange ações de um 

método ativo e propício ao protagonismo do aluno dentre seus saberes na educação básica. 
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