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RESUMO  

Motivados pela necessidade de uma educação mais inclusiva, desde o ano de 2000, os              
professores da Ecologia Básica da Universidade Federal de Viçosa (UFV), promovem aulas            
semanais de exercícios em grupo como estratégia de aprendizagem ativa e cooperativa.            
Nesse sentido, o processo de inserção de metodologias foi continuado, sendo           
implementadas as avaliações individuais online, refacção de prova em duplas, e trabalhos            
grupais extraclasse com formato livre (apresentação em data show, vídeo, teatro, música,            
palestras em escolas, entre outros). Com o objetivo de avaliar a efetividade de aulas ativas,               
foi realizado um experimento que comparou aulas ativas versus aulas expositivas durante            
duas aulas teóricas da disciplina no primeiro semestre de 2017 e abordou os temas              
"Populações, dispersão e metapopulações" e "Tabela de Vida". Para minimizar o efeito do             
aluno, as turmas foram divididas em dois grupos arbitrários com a mesma quantidade de              
estudantes de cada curso, cada grupo foi submetido aos dois tipos de abordagem, o grupo               
que recebeu aula ativa na primeira aula, recebeu aula expositiva na segunda, e vice-versa.              
A execução de aulas ativas consistiu no debate das questões de um Estudo Dirigido feito a                
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partir da leitura grupal de um texto do tema respectivo, os grupos foram constituídos por               
quatro estudantes e supervisionados por monitores, após 40 minutos, o debate foi liderado             
pelo professor chamando a resposta de grupos alternados, decorridos 20 minutos, foi feita             
uma avaliação de aprendizagem individual indicando o término da aula. Por outro lado, as              
aulas expositivas, ministradas simultáneamente para o outro grupo, foram realizadas          
utilizando um projetor de imagens (data show) e exposição oral do professor, após 60              
minutos foi distribuída a avaliação individual. Desse modo, as duas metodologias foram            
avaliadas a partir da diferença entre as notas dos estudantes nos testes feitos antes e ao                
final das aulas experimentais. As análises revelaram cinco grupos de estudantes, sendo C1,             
composto por 35 estudantes da Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Elétrica e            
Engenharia Florestal; C2, por 25 estudantes de Bacharel em Biologia; C3, por 22 estudantes              
da Engenharia Ambiental; C4, por 114 estudantes da Agronomia; e C5, por 35 estudantes              
da Zootecnia e Licenciatura em Química. Verificou-se que a forma de aprendizagem varia             
com o curso e com o tipo de questão, e quando houve efeito do tipo de aula, aulas ativas                   
foram mais efetivas na promoção do aprendizado imediato. A partir disso, os presentes             
resultados abrem novas discussões sobre a comparação de metodologias de ensino,           
evidenciando a interferência dos métodos observacionais na mensuração da aprendizagem,          
além de reafirmar a superioridade de aulas ativas para a promoção de aprendizagem             
imediata.  
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