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Trabalhos apresentados na modalidade COMUNICAÇÃO ORAL
CORAL002 - A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA ARTICULADA AO “ENSINO POR MICROPROJETOS”:
UMA POSSIBILIDADE AO LETRAMENTO CIENTÍFICO
NEUSA TERESINHA MASSONI
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)/ Instituto de Física/ Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física/
neusa.massoni@ufrgs.br

CLAUDIO REJANE DA SILVA DANTAS
Universidade Regional do Cariri (URCA)/ Curso de Licenciatura em Física/claudio.dantas@urca.br

JEFERSON BARP
Faculdades Integradas São Judas Tadeu/jefbarp@hotmail.com
Resumo: Este trabalho tem o objetivo de apresentar e discutir como a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel
pode ser articulada de forma eficaz à metodologia de “ensino por microprojetos” (Hernández & Ventura, 1998) como uma
possibilidade, não a única, de introduzir temas de Física na escola pública de Ensino Fundamental.A metodologia pode funcionar
como um “organizador prévio”na construção de subsunçores iniciais e como uma experiência positiva capaz de gerar predisposição
ao estudo da Física. Realizamos dois estudos junto a escolas da rede pública de Porto Alegre, RS,e obtivemos resultados
encorajadores, embora não se possa, de forma conclusiva, demonstrar que houve aprendizagem significativa. Isto demandaria
um acompanhamento de longo prazo e uma análise mais detalhada, mesmo assim os professores das escolas e os estudantes
demonstraram entusiasmo com a experiência.
Palavras-chave: Ensino de Física; Ensino Fundamental; Metodologia de ensino por microprojetos; organizador prévio.
Abstract: In this text we aim to present and discuss how David Ausubel's Maningful Learning Theory can be effectively articulated
to the methodology of "teaching by microprojects" (Hernández & Ventura, 1998) as a possibility, not the only one, to introduce
themes of Physics in the public elementary school.The methodology can function as a "prior organizer" in the construction of
initial concepts and as a positive experience able to produce predisposition to the study of Physics. We have conducted two
studies with public schools in Porto Alegre, RS, and we have obtained encouraging results, although we cannot conclusively
demonstrate that there was meaningful learning. This would require long-term follow-up and more detailed analysis, but the
schoolteachers and students have had enthusiastic about the experience.
Keywords: Physics Teaching; Elementary School: Methodology of teaching by microprojects; prior organizer.

1– Introdução
A noção de “letramento” ainda é, na maioria das vezes,associada à habilidade de ler e escrever, isto é,
à “alfabetização”. Mas"letramento" distingue-se de "alfabetização" especialmente quando se fala em scientific
literacy(CUNHA, 2017). Para o autor, o cerne do “letramento” está no “impacto da leitura e da escrita por seu uso
efetivo em práticas sociais”; “letramento científico” tem a ver com o enfrentamento, pelos estudantes da
Educação Básica, de uma sociedade marcada por uma sofisticação científica e tecnológica crescente; com a
construção de habilidades interpretativas se familiarizando com a ciência e, com isso, participando de movimentos
políticos na área de ciência e tecnologia (por exemplo, decidir apoiar ou não um programa de governo na área de
energia, ou sobre o uso de agrotóxicos, sem se basear na crença de que toda intervenção nos recursos naturais é
prejudicial [ou, em outro extremo, benéfica] e nem no desconhecimentode que certas políticas envolvem a
resolução de um problema e acarretam outros).
Cremos que a construção desse nível de criticidade começa no Ensino Fundamental e estende-se por
toda a Educação Básica em um longo e lento processo de letramento, ou alfabetização científica (SASSERON, 2010),
e que isto envolve uma aprendizagem significativa de conceitos científicos; uma aprendizagem que faça sentido e
possa contribuir para aproximar a escola do mundo dos alunos, do seu futuro, do meio social e do planeta.
Nessa linha, os(as) professores(as) precisam levar em conta que esse aluno chega à sala de aula
carregando crenças, valores, expectativas ou, na perspectiva de Ausubel,possuem conhecimento prévio. Por outro
lado, não raro, esse conhecimento é o resultado de suas experiências primeiras com o mundo, culminando em
saberes cotidianos que dificultam a aprendizagem científica. Daí a importância de que o primeiro contato com
temas de Física seja uma experiência positiva, capaz de gerar predisposição ao estudo (que é uma das condições à
aprendizagem significativa), e que possa construir subsunçores iniciais para seguir aprendendo, através da
diferenciação progressiva, ao longo da vida escolar.
Nessa linha, o que aqui se apresenta é parte de alguns trabalhos desenvolvidos no âmbito de um grupo
de pesquisa em Ensino de Física da UFRGSque nos últimos anos tem interagido com escolas da rede pública do
município de Porto Alegre, RS. Resultados de uma dessas pesquisas mostrou que, nessa rede de ensino, o
Componente Curricular Física somente é ensinado no último ano do Ensino Fundamental (9º ano do 3º Ciclo, definido
como ciclo “C”, ou C30, dado que a organização do sistema municipal de ensino estáestruturada por ciclos de
aprendizagens1); que a maioria dos professores investigados, através de um processo de “escuta” feita com dez
1

São três ciclos de aprendizagem: A, B e C. Os três primeiros anos da estrutura seriada correspondem ao Ciclo A, sendo que A10 o
1º ano, A20 o 2º ano e A30 o 3º ano. O ciclo B é composto pelos três anos seguintes, B10 (4º ano), B20 (5º ano) e B30 (6º ano).
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profissionais(DANTAS, 2017),possui formação em Ciências com habilitação em Biologia e afirma que não se sente
preparadapara ensinar a Física. Diante desse cenário, e com o objetivo de oferecer às escolas pelo menos uma
alternativa viável à introdução de temas de Física, temos realizado intervenções em sala de aula, em parceria com
os(as) professores(as) das escolas de Ensino Fundamental, através da metodologia de ensino por microprojetos.As
intervenções aqui discutidas deram-se através de um Mestrado Profissional (BARP. 2016) e de um doutoradoem
Ensino de Física (DANTAS, 2017)em que o “ensino por microprojetos” estevebaseado em ideias de Hernández e
Ventura (1998).
O que buscamos argumentar aqui é que a Teoria da Aprendizagem Significativa pode ser articulada ao
“ensino por microprojetos”, como suporte teórico para que a metodologia possa funcionar como um organizador
prévio, reconhecendo a existência de conhecimentos na estrutura cognitiva dos estudantes, mas acima de tudo,
valorizando seusinteresses e curiosidadespara incitá-los a fazer perguntas, a realizar pesquisar, a discutir conceitos
e, assim, construir subsunçores iniciais para poderem seguir, no Ensino Médio, rumo a uma aprendizagem mais
abstrata e significativa. O ensino por microprojetos conduz, através de trabalho colaborativo monitorado pelo
professor, à pesquisa, à leitura e à aquisição de conceitos físicos iniciais que, mais tarde, poderão proporcionar
uma interação nãoliteral e nãoarbitrária com novos conhecimentos escolares, resultando na atribuição de sentidos
e significados aos conceitos científicos e contribuindona compreensão de fatos e fenômenos do cotidiano. Alguns
desses fenômenos já eram apontados como curiosidade pelos estudantes investigados no Ensino Fundamental e
foram por eles escolhidos para serem compreendidos nos microprojetos. Essa experiência é aqui compartilhada.
2– Referencial teóricoe Revisão da Literatura
Para Moreira (1999) a aprendizagem cognitiva resulta no armazenamento organizado de informações na
mente e aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova informação relaciona-se com aspectos
relevantes e inclusivos que estão presentes de forma clara na estrutura cognitiva do aprendiz, funcionando como
ponto de ancoragem aos novos conceitos, aprendidos na escola. Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 96) dizem
que a aprendizagem escolar significativa envolve a aquisição de conceitos, aprendizagem da sintaxe da própria
língua e aprendizagem da leitura, especialmente no ensino primário. Ausubel menciona também que, ao contrário
do que se acredita, a aprendizagem receptiva significativa não é necessariamente mecânica (isto é, quando não há
relação do novo conhecimento com conteúdo relevante já estabelecido na estrutura cognitiva, os subsunçores) e
passiva, mas que na prática educacional vão sendo empregados métodos que no processo de desenvolvimento
caracterizam a aprendizagem receptiva significativa ativa. Com isso ele defende que há muita atividade envolvida
na aquisição de significados pela aprendizagem receptiva significativa, mas que não é o tipo de atividade que
caracteriza a descoberta. Atividade e descoberta não são sinônimos no reino do funcionamento cognitivo (ibid.,
p. 102), entendendo descoberta como um independente agrupamento de dados (mapas, tabelas, gráficos, etc.) e
sua interpretação. Na aprendizagem receptiva, por sua vez, alunos motivados fazem considerações refletidas,
reestruturam e integram o novo material instrucional em sua estrutura cognitiva.
No ensino por microprojetos que realizamos o material instrucional oferecidoconsistia de livros didáticos,
sites de internet, vídeos, artigos, etc. e, portanto, a aprendizagem foi mais receptiva do que por descoberta, mas
envolveu leituras, releituras, tomadas de decisões e discussões visando possibilitar que os estudantes relacionassem
os novos conhecimentos com ideias já estabelecidas em suas estruturas cognitivas, reformulassem as novas
proposições, como assevera Ausubel, fundindo-se num esquema pessoal de referência compatível com o
“background” experiencial, vocabulário e estrutura de ideias (ibid., p. 102).
Foi este aspecto que buscamos explorar, dado que nossos sujeitos de pesquisa eram estudantes de 9º
ano do Ensino Fundamental e estavam tendo oportunidade de ter um primeiro contato com a Física. Isto se deu
através da estratégia dos microprojetos que funcionou como “organizador prévio” de ideias e princípios mais
abrangentes, visando à construção de conceitos científicos iniciais – os subsunçores, na acepção de Ausubel.
Esta foiuma articulação que percebemos viável entre a teoria ausubeliana e o ensino por microprojetos,
sem desconsiderar que na aprendizagem significativa ativa ocorrem dois processos correlatos: a diferenciação
progressiva (inclusão, que ocorre uma ou mais vezes, de uma nova informação a um determinado conceito ou
proposição resultando em modificações do próprio conceito ou proposição e, portanto, uma nova organização, um
novo significado); reconciliação integrativa (a recombinação de elementos na estrutura cognitiva). Estes processos
marcam a organização do conteúdo escolar na estrutura cognitiva do aprendiz. A aquisição de novos significados é
um produto dessa interação (ibid., p. 97).
Estes processos, entendemos, apresentam boa aderência às ideias de Hernández e Ventura (1998), que
afirmam que a função do projeto é “favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares
O ciclo “C” é o último ciclo que integra os três anos finais: C10 (7º ano), C20 (8º ano) e C30 (9º ano). Os estudos revelam que
aspectos conceituais da física somente são iniciados neste último ciclo.
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em relação a: 1) o tratamento da informação, e 2) a relação entre diferentes conteúdos em torno de problemas
ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos, a transformação da informação
procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio” (ibid., p. 61).
Destacamos que o uso do “ensino por microprojetos” na perspectiva de Hernández & Ventura (1998) foi
uma escolha nossa. Existem na literatura da áreainúmeras outras concepções metodologias possíveis. Pasqualetto,
Veit & Araujo (2017), através de uma revisão de literatura, mostram que há uma variedade deorientações da
aprendizagem baseada em projetos (e.g., BENDER; 2014 – ensino por projetos na perspectiva da resolução de
problemas e trabalho cooperativo; Grupo PBS (Project Based Science) da Universidade de Michigan; BARRON. 1998
– ensino por projetos impactando a avaliação de currículo fundamentado em problemas, etc.). Há em todos esses
enfoques, contudo, uma noção que também permeou nossas intervenções – a de que a sequência não deve ser
rígida; deve valorizar o conhecimento e o protagonismo dos estudantes e que toda a dinâmica precisa girar em
torno de um tema ou “fio condutor”, na acepção de Hernández e Ventura (ibid.), a partir do qual se incentivam os
grupos a construírem uma questão de pesquisa e trabalhar visando respondê-la.
A teoria da Aprendizagem Significativa apresenta, segundo nossa percepção, uma aderência muito
grande à estratégia de “ensino por microprojetos” porque todo o sentido do processo está na significatividade do
ensino e da aprendizagem, na mudança de atitudes dos docentese dos estudantes,que passam a tomar parte ativa
na construção de seu conhecimento científico, em colaboração com os educadores, mas podendo eleger suas
próprias questões e interesses.
3– Materiais e Métodos
Toda a dinâmica do “ensino por microprojetos” leva em conta uma aprendizagem receptiva porque tem
base em materiais instrucionais com os quais precisam interagir, ler e resumir (muito pouco caracterizando-se por
descoberta). A dinâmica permite que os estudantes desenvolvam estratégias, experiências, maneiras pessoais de
agir e interagir, que lhes permitam organizar os conhecimentos em busca de respostas às questões por eles
escolhidas, trabalhando coletivamente, o que não dispensa o monitoramento e orientação do docente para que
não percam o foco, como já comentado.
A estratégia, baseada em ideias de Hernández & Ventura (1998), está sumarizada pelo Quadro 1, que,
em grandes linhas, permite que microprojetos possam ser desenvolvidos no Ensino Fundamental em períodos
relativamente curtos (em torno de dez a quinze encontros).
Quadro 1: Etapas pensadas para o ensino por microprojetos, para aulas de Física.
ENCONTROS

PROPOSTA PARA
ENCONTROS DE 1 HORA

1º

Apresentação da proposta. Divisão da turma
em grupos.

2º

3º

4º

5º

6º
7º
8º
9º

10º

OBJETIVO(S)

Escolha dos temas dos projetos. Construção
de um “diário de bordo”.

Busca por materiais/textos significativos
(livros, internet,artigos, simulações, vídeos,
etc.); leitura compartilhada.

Organizar a turma em grupos; Sugerir e elencar possíveis
temas de Física; suscitar debates e mapear interesses nos
grupos.
Definição do tema;
Relato dos motivos que levou o grupo à escolha do tema;
apresentar e orientar a construção de um “diário de bordo”
(contendo: tema, motivações, planejamento inicial,
perguntas, hipóteses, etc.).
Construção de uma ficha de leitura de textos visando
trabalhar a habilidade de interpretação e de sínteses de
informações.

Apresentação de como elaborar um plano
de pesquisa, oferecendo templetes para
auxiliar na escrita do microprojeto.

Elaboração da ficha do Plano de pesquisa (índice, como
sugerem Hernández e Ventura, 1998);
Anotações no diário de bordo.

Continuidade da pesquisa (busca de
informações); monitoramento e conversa
com os grupos sobre o andamento do
trabalho.

Contato com textos didáticos;Orientação do professor no
sentido de: evitar que as “questões de pesquisa” fossem
amplas demais; esclarecer que novas questões ou
reformulação da questão inicial podem surgir das leituras.
Orientação sobre como fazer “citação de fontes de pesquisa”
e cuidados na escrita.
Orientações do professor sobre elaboração da “síntese do
microprojeto”.
Interação com os grupos e orientação sobre a construção do
pôster/banner.
Apresentação dos microprojetos pelos grupos ao grande
grupo; compartilhamento dos conhecimentos construídos e/ou
ressignificados ao longo do processo.

Diálogo sobre o andamento dos projetos.
Orientação sobre como elaborar um
relatório/banner.
Elaboração de um banner.
Entrega dos banners.
Apresentação final dos projetos.
Discussão com grande grupo de aspectos
positivos e negativos do trabalho com
microprojetos; dificuldades enfrentadas,
vantagens observadas, perspectivas futuras
e indícios de aprendizagens.
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Fonte: Esquema reelaborado a partir der BARP (2016).

A proposta foi aplicada em quatro (04) escolas da rede municipal de Porto Alegre (denominadas de
escolas E, D, G e H)2. Todas as intervenções foram norteadas por um “fio condutor” expresso através de umaquestão
motivadora (BARP, 2016): “onde há física em seu cotidiano?”. Os grupos, em todas as turmas e em todas as escolas,
tiveram liberdade para se constituírem segundo as afinidades dos estudantes. Com base no “fio condutor” e nos
interesses dos estudantes, em grupos,foram incentivados a debaterem e aescolherem um tema de Física, a
formularem uma pergunta de pesquisa, a lerem e pesquisarem buscando alcançar respostas à pergunta que
assumiram como foco. Com isso, esperava-se que aprendessem significativamente alguns conceitos e princípios
introdutórios de Física. Toda essa dinâmica constituiu um processo que teve diferentes durações em diferentes
escolas, e envolveu temas variados, como se pode ver no Quadro 2. Um instrumento útil foi o “diário de bordo”(um
caderno que foi customizado pelos grupos e cujo objetivo era que anotassem, dia a dia, as razões da escolha do
tema, os avanços alcançados com as pesquisas, as dificuldades,as dúvidas, anotassem resumos de leituras,
resultados daspesquisas, etc.). Cada grupo foi orientado a manter atualizado seudiário de bordo como forma de
manter a pesquisa e o trabalho de equipe em curso.
Quadro 2. Panorama das escolas participantes, grupos e temas escolhidos, ano de aplicação e duração da
intervenção, referência onde a descrição mais completa pode ser encontrada.
ESCOLAS/
PROFESSOR

GRUPOS

ALU NOS

TEMAS ESCOLHIDOS

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G1

ANO
APLIC.

DURAÇÃ
O

Onde há Física no Celular?
Onde há física na música?
Escola E
Onde há física na culinária?
Profa. E
Onde há física nas lâmpadas?
2015
12 h-a
Turma C323
Onde há física no computador?
Onde há física no Motocross?
05
Onde há Física no Clima?
02
Onde há Física na panela de pressão?
04
Onde há Física nos raios?
03
Onde há Física no skate?
Escola D
02
Onde há Física no avião?
2016
12 h-a
Profa. D
03
Onde há Física na Lua?
05
Onde há Física nos Eclipses?
04
Onde há Física nas Estrelas?
04
Onde há Física na Luz?
Escola G
02
Onde há Física na Gravidade?
2016
8 h-a
Profa. G
02
Onde há Física nas Auroras Boreais?
06
Onde há Física nas fases da Lua?
06
Onde há Física no Celular?
G2
08
Onde há Física no Futebol?
G3
05
Onde há Física no Stake?
Escola H
G4
04
Onde há Física no parque de diversões?
2016
18 h-a
Profa. H
G5
02
Onde há Física no trem que levita?
G6
03
Onde há Física na panela de pressão?
Legenda: asprofessoras e as escolas estão representadas por letras para garantir anonimato.

REFE
RÊNCIA

BARP
(2016)

DANTAS
(2017)

DANTAS
(2017)

DANTAS
(2017)

4– Apresentação e Discussão dos Dados (ou dividir em Resultados e Discussão)
Foi notável que os estudantes carregavam saberes cotidianos, tinham suas explicações de alguns
fenômenos à sua volta, mas, em geral, não tinham entendimentos próximos à linguagem científica. A maioria dos
temas escolhidos estava vinculada a alguma curiosidade de algum fenômeno de seu mundo vivencial ou algum
interesse pontual desencadeado por vídeos e buscas na internet. O engajamento e a empolgação inicial na
expectativa de compreender e conseguir explicar tais curiosidades e fenômenos, que os estudantes traziam em
forma de palavras simples, mas que visivelmente geravam interesse e impulsionava-os à busca do novo
conhecimento foi um traço comum em todas as intervenções. O desafio quese tevefoi o de manter o curso do
trabalho nos grupos e de promover interações alunos-material instrucional, alunos-alunos, alunos-professor para

3

Devido a existência de várias turmas de C30 (9º ano) nas escolas as mesmas eram classificadas seguindo os códigos sequenciais
C31, C32, C33, C34, etc.
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que ocorresse interação entre o conhecimento prévio e o novo conhecimento e que isto resultasse em novos
significados, em conceitos científicos iniciais, tanto quanto possível.
A análise que aqui realizamos focaliza registros feitos nos diários de bordo. A Figura 1 mostra uma
sequência de extratos a partir do diário de bordo dos alunos do grupo G1 da Escola D, que escolheu o tema “Onde
há física no clima?”.Destacamos que por questões de espaço deste texto analisamos apenas a produção e
apresentação de um dos grupos, sendo que houve 24 grupos nas quatro escolas em que realizamos as intervenções.
O desenho inicialmostrado na Figura 1, em nossa interpretação,tende a representar certos
conhecimentos prévios dos estudantes, associando frio com uma representação de ventos e tempo nublado; calor
com Sol intenso e céu aberto; tempestade, raios, e na quarta cena uma representação da chuva. Assim, conceitos
como frio, ventos, tempo nublado, céu aberto, calor, Sol, tempestades, raios, chuva podem ser tomados como
conhecimentos prévios, presentes na estrutura dos estudantes desse grupo e associados ao clima.
No segundo encontro anotaram as razões da escolha do tema: Para entender a chuva e porque ocorre
tanta chuva em Porto Alegre; Saber por que o calor no verão é fora do normal; Entender de onde vêm as nuvens.
Percebe-se que são motivações contextuais. Noencontro seguinte eles anotaram “hoje vamos começar a leitura
sobre aquecimento e clima”. Seguem-se várias páginas de resumos e interpretações feitas de leituras sobre o
fenômeno “el niño” e seus efeitos no clima nas diferentes regiões do país.
Na apresentação final explicaram que o fenômeno “el niño” tem repercussões diretas no Brasil: “pode
causar diminuição das chuvas no norte e nordeste e causar secas e incêndios, pode aumentar a temperatura aqui
no sul e muitas chuvas...”. Capturamos o seguinte argumento nas falas da apresentação final do grupo:
(...) se colocarmos um objeto perto do outro, e este está com 30 graus e outro está
com 10 graus, e se os dois estiverem em um mesmo ambiente perto, um do outro, esses
vão se equilibrar, para ter talvez uma mesma temperatura. Essa troca de calor pode
acontecer pelo ar (...)

Figura 1.Extratos do Caderno de Bordo do Grupo G1 – Escola D (Turma C31).

Percebe-se que na apresentação abordaram o conceito de equilíbrio térmico e associaram-no como sendo
o principal causador da formação do clima em uma região.De maneira geral observamos que após o estudo do
fenômeno “el niño” o grupo pareceu compreender a formação dos ventos: energia do Sol aquece o solo, o ar nas
proximidades do solo também é aquecido e sobe, e ar frio de outras regiões vem ocupar seu lugar. Ocorre, assim,
um movimento de massas de ar que origina os ventos. Ventos fortes, raios e chuvas intensas estão associadas ao
fenômeno “el niño” e, possivelmente, isto explicasse, para eles, a grande quantidade de chuvas que ocorrem e
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Porto Alegre, em alguns períodos do ano. Esta era uma pergunta inicial do grupo. É possível perceber também que
novos conceitos foram agregados à estrutura cognitiva desses estudantes. Por exemplo, equilíbrio térmico, que
aparece no extrato da fala mostrado acima, fazendo supor que eles reorganizaram seus conhecimentos através dos
microprojetos. À medida que foram compreendendo que o ar frio que chega (para ocupar o lugar do ar quente que
sobe) vai sendo aquecido até atingir o equilíbrio térmico com o solo, este conceito parece ter adquirido significado.
Assim, pode-se dizer queconceitos como equilíbrio térmico, “calor” associado à transmissão de energia do Sol
foram sendo assimiladose ressignificadosao longo do processo de leitura, trocas e discussões e foram verbalizados
nas apresentações, sendo que estesnão estavam entre os conceitos prévios. Desta forma, foi possível ter indícios
de alguma reorganização dos conceitos e proposições iniciais e de um enriquecimento da estrutura cognitiva, bem
como da aquisição de novos significados, o que foi tomado como bastante positivo.
5– Considerações Finais (ou Conclusões)
É importante dizer que todas as escolas em que realizamos as intervenções propositivas (propositiva
porque carrega a noção dos microprojetos como sendo uma alternativa viável para introduzir conceitos de Física
no Ensino Fundamental, dado o contexto inicialmente explicado) localizavam-se em regiões de alta vulnerabilidade
social na capital gaúcha; que os estudantes, em geral, eram considerados indisciplinados e problemáticos, imersos
em inúmeras carências sociais, econômicas, afetivas, motivacionais e com baixa autoestima. Contudo, a proposta
de ensino por microprojetos conseguiu colocá-los no protagonismo de seu aprendizado. Foi possível ver turmas
inteiras trabalhando colaborativamente, pesquisando, dividindo tarefas, discutindo, anotando produções textuais
nos diários de bordo e preparando as apresentações finais com dedicação e comprometimento. É importante
pontuar, contudo, que as apresentações finais foram simples, isto é, não abordaram profundamente os conceitos
e princípios físicos associados aos temas escolhidos, mas nem por isto foram consideradas pouco importantes, pois
esses conceitos representavam curiosidades e interesses dos próprios estudantese impulsionaram a busca e a
interação do novo conhecimento com aqueles já existentes,que foram adquirindo novos significados de maneira
que o “ensino por microprojetos” pode ter funcionado como um organizador prévio de conceitos iniciais de Física.
Além de ter promovido interações e a formação de conceitos físicos introdutórios (asverbalizações dos grupos nas
apresentações finaismostraram isto), os microprojetos permitiram que esses estudantes tivessem a oportunidade
de ter um primeiro contato com a Física e, segundo suas falas na avaliação das intervenções,com isso, construíssem
uma visão positiva a respeito da disciplina de Física o que, possivelmente, terá impacto no “letramento” científico
e em suas futuras práticas e aprendizados escolares e sociais. Ter conceitos científicos, ou subsunçores, iniciais
pode fazer a diferença no estudo da Física que se seguirá no Ensino Médio para esses estudantes, mas o mais
importante, acreditamos, estáaquisição de predisposição ao estudo e à interação não literal e não arbitrária, que
a dinâmica pôde favorecer, e que é uma condição indispensável a uma aprendizagem significativa da Física.
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Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de um levantamento de literatura acerca das publicações sobre Sala de Aula
Invertida (SAI) para o ensino, com base na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel. A pesquisa de cunho qualitativo
teve o objetivo de analisar como pode ser feita a organização das aulas de Física através de propostas de ensino que enfatizem
a importância dos subsunçores e dosorganizadores prévios para a aprendizagem. Partimos da seguinte questão: Como a
metodologia da SAI podeser utilizada para contemplar a aprendizagem significativa de Física?Nossocorpus de dados foram
periódicos da área de Ensino do Sistema Brasileiro de Avaliação e Qualificação (QUALIS) num intervalo de classificação de A1 até
B2 nas revistas que tratam sobre o ensino de Física e/ou Ciências e sobre as Tecnologias de Informação, em português e em
espanhol. Utilizamos os descritores “sala de aula invertida” “aula invertida”, “aprendizagem invertida”, “ensino invertido” ou
“aprendizaje invertido” e num universo de 34 periódicos encontramos 9 estudos até janeiro de 2018. Os resultados auxiliaram a
caracterizar a metodologia, verificar quais pressupostos podem embasar a organização dos materiais didáticos da SAI e mostram
que são poucos os estudos acerca dessa metodologia no ensino de Física.
Palavras-chave: ensino de Física, aprendizagem significativa, organizadores prévios.
Abstract: This paper presents the results of a literature review regarding the publications about Inverted Classroom (IC) for
teaching, based on Ausubel's Meaningful Learning Theory (SLT). The qualitative research had the objective of analyzing how the
organization of the physics classes can be done through teaching proposals that emphasize the importance of the subsumers and
the previous organizers for the learning. We start from the following question: How can the IC methodology be used to
contemplate meaningful learning in Physics? Our corpus of data were periodicals of the Teaching area of the Brazilian System of
Evaluation and Qualification (BSEQ) in a range of classification from A1 to B2 in journals dealing with the teaching of Physics and
/ or Sciences and Information Technologies in Portuguese and in Spanish. We used the descriptors "inverted classroom", “inverted
class”, “inverted learning”, “inverted teaching” or “Invested learning” and in a universe of 34 periodicals we found 9 studies
until January 2018. The results helped to characterize the methodology, verify which suppositions may support the organization
of the IC didactic materials and show that there are few studies about this methodology in physics teaching.
Keywords:teaching of physics, meaningful learning, previous organizers.

1 – Introdução
A Física, componente curricular presente no Ensino Médio, tem um papel importante na formação do
estudante, pois dispõe de conhecimentos científicos que são indispensáveis para a vida social. Todavia, o paradigma
tradicional e atual do ensino de Física nas escolas de nível médio demanda por inovação. Diversos autores
concordam que existe a necessidade de romper com a visão clássica dos programas curriculares que priorizam o
excesso de conteúdos e as metodologias de ensino tradicionais (OLIVEIRA, 2016; RICHTER, 2017; SANTOS, 2017),
pois o ensino de Física expositivo incentiva a passividade dos alunos e a memorização de leis e equações
matemáticas, tornando-se uma barreira para a compreensão de conceitos e para a aprendizagem significativa.
De acordo com Anjos (2013, p. 7-8)
Particularmente em Física, onde o ensino é desenvolvido com base no uso de fórmulas
e equações, a aprendizagem, por consequência, ocorre de forma mecânica, estéril e
desvinculada do mundo vivenciado pelo estudante, proporcionando-lhe condições, na
maioria das vezes, de apenas repetir os enunciados das leis, entender os significados
dos conceitos e resolver, com o uso das expressões matemáticas, os problemas
propostos no livro texto
Dessa forma, essa pesquisa buscafazer um levantamento de literatura acerca daspublicações sobre Sala
de Aula Invertida (SAI) e como ela pode ser utilizada para contemplar a aprendizagem significativa de
Física.Optamos pela metodologia SAI para este trabalho, pois entendemos que a mesma pode potencializar a
formação ou resgate dos organizadores prévios, na memória dos estudantes, acerca do conceito que se deseja
estudar. Os organizadores prévios são um princípio importante da Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS) de
Ausubel, poisestabelecem a conexão entre o que o aluno já sabe e o que necessita saber a fim de facilitar a
aprendizagem de conceitos científicos, muitas vezes abstratos, pouco intuitivos e que fazem uso de modelos
matemáticos complexos.
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2–Referencial teórico
2.1- Sala de Aula Invertida (SAI)
Bacich (2016) caracteriza a SAI como uma metodologia de ensino no formato on-line, que pressupõe que
o conteúdo seja estudado em casa e o espaço e tempo da sala de aula seja aproveitado para discutir, resolver
atividades, entre outras propostas. A autora destaca que o referido modelo possibilita a inserção do Ensino Híbrido
na educação.
Para Valente (2014), a Sala de Aula Invertida é
[...] uma modalidade de e-learning na qual o conteúdo e as instruções são estudados
on-line antes de o aluno frequentar a sala de aula que agora passa a ser o local para
trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas como resolução de
problemas e projetos, discussão em grupo, laboratórios etc. A inversão ocorre uma vez
que no ensino tradicional a sala de aula serve para o professor transmitir informação
para o aluno que, após a aula, deve estudar o material que foi transmitido e realizar
alguma atividade de avaliação para mostrar que esse material foi assimilado. (p.85)
O autor supracitado infere que a abordagem da SAI não é algo novo, principalmente na área das Ciências
Humanas, contudo, a dificuldade da inversão ocorre principalmente na área das Ciências Exatas ou Ciências da
Natureza, nas quais os conteúdos são considerados mais complexos e os alunos apresentam dificuldade de
compreensão e dependência às explicações do professor.
De acordo com Bergmann e Sams (2016), a implementação da SAI oferece vantagens para o ensino como:
a interação prévia do aluno com o material de estudo a qualquer hora e em qualquer lugar, a possibilidade ao aluno
de rever o material de estudo quantas vezes julgar necessário, a otimização do tempo de interação entre professor
e alunos na aula presencial, a participação ativa dos alunos para a realização das atividades propostas, a mediação
dos professores para o conhecimento e o tempo da aula presencial pode ser utilizado para esclarecer dúvidas e
resolver questões sobre o conhecimento obtido no estudo on-line. Por outro lado, os autores inferem que alguns
desafios podem ser encontrados: o aluno pode não participar das interações on-line de forma autônoma, a escolha
e o planejamento dos materiais didáticos para a SAI podem não contribuir para a aprendizagem do aluno e o design
da SAI pode ser limitado à substituição de explicações do conteúdo presencial pelo formato digital.
2.2 – Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS)
A TAS é uma teoria cognitiva, com evidente preocupação nos assuntos relacionados à aprendizagem e à
sala de aula. Nessa perspectiva, Ausubel (1978) aponta que para ocorrer a aprendizagem, é necessário partir
daquilo que o aluno já sabe e cabe ao educador criar estratégias de ensino que possibilitem verificar os
conhecimentos prévios dos alunos e proporcionar a apropriação do conhecimento tanto por recepção como por
descoberta, de forma que a aprendizagem possa se tornar significativa.
De acordo com Ausubel (1978), a aprendizagem por descoberta ocorre quando o estudante aprende o
conteúdo principal por si mesmo e ela só pode ser considerada significativa se o conteúdo descoberto relacionarse a conceitos subsunçores já existentes na estrutura de conhecimentos do estudante. A aprendizagem por recepção
é aquela que ocorre, geralmente, em uma aula expositiva, de forma que o estudante receba a informação pronta.
No entanto, a aprendizagem pode ser significativa de ambas as formas, por descoberta ou por recepção, desde que
o novo conhecimento incorpore-se de forma não-arbitrária à estrutura de conhecimentos do indivíduo.
Aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente
interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe.
Substantiva quer dizer não-literal, não ao pé-da-letra, e não-arbitrária significa que a
interação não é com qualquer ideia prévia, mas sim com algum conhecimento
especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende.
(MOREIRA, 2010, p.2)
A Aprendizagem Significativa, segundo Ausubel (1978), compreende a aquisição de novos significados e
é aquela adquirida de forma não arbitrária, não literal relacionada com algum aspecto relevante existente na
estrutura cognitiva do indivíduo, como, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um contexto. A aprendizagem é
entendida como um processo de modificação do conhecimento que se dá através da interação entre a estrutura
cognitiva prévia do aluno e o conteúdo ou material didático de aprendizagem.
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2.2.1 – Subsunçores e organizadores prévios
Ausubel (1978), chama de subsunçor o conhecimento existente na estrutura cognitiva4 do indivíduo que
é relevante à nova aprendizagem. Esse conhecimento pode ser uma imagem, um conceito, uma fotografia, um
símbolo ou qualquer representação que tenha significado e possa ser considerado na aquisição da nova informação.
Há, portanto, uma relação entre subsunçores, que são conceitos ou ideias que existem previamente na estrutura
cognitiva, e as novas informaçõese em decorrência disso a aprendizagem significativa. Um dos princípios da TAS é
de que o fator isolado que mais influencia na aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe, porém, quando não
existem os subsunçores, Ausubel (1978), propõe o uso de organizadores prévios. Para isso, faz-se necessário o
planejamento de intervenções didáticas capazes de desenvolver organizadores prévios que possam servir de âncora
para a nova aprendizagem e levam ao desenvolvimento da aprendizagem.
Alguns autores (MORO; NEIDE; REHFELDT, 2016; PEREIRA; OLENKA; OLIVEIRA 2016; GAUDIO, 2015),
indicam o uso de materiais organizadores prévios, como vídeos, tirinhas, mapas conceituais, simulações
computacionais, de forma a tornar a aprendizagem significativa, e, em seus estudos, defendem a potencialidade
destes materiais para proporcionar a interatividade dos estudantes e a apropriação de conceitos mais elaborados
acerca dos conteúdos trabalhados. Para Ausubel (1978), os materiais educacionais constituem-se organizadores
prévios quando tornam-se instrumentos capazes de delinear os conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva
do indivíduo, de forma a favorecer a associação e a inter-relação entre os antigos e os novos conceitos para resultar
na ampliação do conhecimento e consequente aprendizagem significativa.
Outros autores destacam a importância dos subsunçores (SILVA; SOUZA, 2014; BRUSCATO; MORS, 2014;
ROCHA; SPOHR, 2016) para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes econsideram que os conflitos surgidos entre
os conhecimentos novos e os anterioresresultaram na aprendizagem significativa dos alunos. Na perspectiva da
TAS, é fundamental a utilização dos conhecimentos existentes na estrutura cognitiva dos estudante para que
consolide a ancoragem dos novos conhecimentos de forma duradoura, caracterizando-se em aprendizagem
significativa.
No componente curricular de Física, por exemplo, o conceito de energia pode já existir na estrutura
cognitiva do aluno e servir de subsunçor para ancorar as novas informações referentes a certo tipo de energia
como, por exemplo, energia elétrica. Contudo, esse processo de ancoragem da nova informação resulta em
modificação ou ampliação do conceito prévio, o que significa que o subsunçor existente na estrutura cognitiva do
aluno, embora seja abrangente e bem desenvolvido ou limitado e pouco desenvolvido, será modificado com as
novas informações. De forma específica, em relação a certos conceitos de Física, é comum verificar nos alunos a
ausência de subsunçores e isso impede a aprendizagem significativa dos novos conhecimentos.

3 – Metodologia
Na pesquisa de cunho qualitativo iniciamos olevantamento de literatura sobre as pesquisas relacionadas à
SAI para analisar o conteúdo das produções existentes e discutir a possibilidade de desenvolver e implementar a
metodologia no ensino de Física tendo como suporte a TAS. Nosso corpus de dados foram periódicos da área de
Ensino do Sistema Brasileiro de Avaliação e Qualificação (QUALIS) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES) num intervalo de classificação de A1 até B2 e com abrangência nas revistas que tratam
sobre o ensino de Física e/ou Ciências e sobre as Tecnologias de Informação, em português e em espanhol. Dessa
forma, utilizamos um dos seguintes descritores:“sala de aula invertida”, “aula invertida”, “aprendizagem
invertida”, “ensino invertido” ou “aprendizaje invertido” de forma individual e, também, combinados com o termo
“ensino de Física”. Não especificamos período temporal para selecionar os artigos e concluímos a pesquisa em
janeiro de 2018. O Quadro 01 resume os achados sobre SAI.

4

Estrutura cognitiva pode ser entendida como a organização de um conjunto de ideias do indivíduo, ou ainda, o
conteúdo de ideias de um indivíduo em relação a uma área específica de conhecimentos (AUSUBEL, 1978).
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Quadro 01. Qualis e periódicos encontrados
Qualis
A1
A2

B1

B2

Periódicos
Ciência e Educação; Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências; Revista Brasileira de Ensino de
Física; Enseñanza de las Ciências; Revista Eureka sobre Enseñanza y divulgación de las ciências.
Amazônia Revista de Educação em Ciências e Matemática; Caderno Brasileiro de Ensino de Física;
Investigações em Ensino de Ciências; Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências;
Revista Eletrónica de Investigación en Educación en Ciências; Revista de Ensino de Ciências e
Matemática; Revista de Educação, Ciências e Matemática; Revista Brasileira de Ensino de Ciência e
Tecnologia; REEC - Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciências; Areté - Revista Amazônica de
Ensino de Ciências; Acta Scientiae – Revista de Ensino de Ciências e Matemática; Revista Vidya;
Revista Alexandria; Anais da Academia Brasileira de Ciências.
EDUCITEC Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico; Informática na Educação: Teoria
e Prática; Revista Renote: Novas Tecnologias na Educação; Ensino de Ciências e Tecnologia em
Revista; Revista Educação e Tecnologia; Revista Enseñanza de la Física; Revista Tecnologias na
Educação; TEAR: Revista Educação, Ciência e Tecnologia.
Revista A Física na Escola; Revista ACTIO: Docência em Ciências; CONEXÕES - Ciência e Tecnologia;
Revista Eletrônica Científica Inovação e Tecnologia; Revista Internacional de Ciências; Tecnia –
Revista de Educação, Ciência e Tecnologia do IFG; TEMA - Revista Eletrônica de Ciências.

Fonte: Dos autores

4 – Resultados e discussões
De acordo com os resultados do levantamento de literatura realizado, pode-se verificar que do
quantitativo de 34 periódicos selecionados, apenas 6 apresentam estudos sobre a SAI, totalizando 9 trabalhos ao
todo. Esse número expressa que as investigações relacionadas à metodologia da SAI no âmbito do ensino ainda
estão começando.

Quadro 02. Autores, Títulos, periódicos e ano dos artigos encontrados sobre SAI
Número

Referência do artigo
GÓMEZ, D. G.; JEONG, J. S.; PICÓ, A. G. La enseñanza de contenidos científicos
1
através de un modelo «Flipped»: Propuesta de instrucción para estudiantes del Grado de Educación
Primaria. Enseñanza de las Ciencias, n. 35.2, p. 71-87, 2017.
GOMES, B. T. de S.; SILVA, L. C. L.A Sala de Aula Invertida: do discurso à ação no ensino de
2
ciências.Revista Amazônica de Ensino de Ciências, v.9, n.20, p.145-152, 2016.
RODRIGUES, J. V. F. C.Formação inicial de professores no uso das TICs para o ensino de biologia da
3
universidade federal do amazonas.Revista Amazônica de Ensino de Ciências, v.9, n.19, p.176-187, 2016.
HONÓRIO, H. L. G.; SCORTEGAGNA, L.Invertendo a sala de aula: processo para a implementação da
4
metodologia sala de aula invertida com elementos de colaboração no ensino de matemática.Revista de
Educação, Ciências e Matemática, v.7, n.2,p. 206-219, 2017
SANTOS, A. C.; NICOLETE, P. C.; MATTIOLA, N.; SILVA, J. B.Ensino Híbrido: Relato deExperiência sobre o
5
uso de AVEA em uma proposta de Sala de Aula Invertida para o Ensino Médio. Novas Tecnologias na
Educação, v. 15, n. 2, p. 1-10,2017.
MEDEIROS, R. A. C.; BESSA, A.MiniTeste: uma ferramenta ágil para aplicação de avaliações
6
personalizadas. Novas Tecnologias na Educação, v. 15, n. 1, p. 1-10, 2017.
VIÉGAS, S. R. C.; BACELLAR, T. M.; REHFELDT, M. J. H.Sala de aula invertida como metodologia ativa:
7
percepção dos estudantes do curso de pedagogia em uma faculdade do Maranhão.Revista Tecnologias na
Educação, n/v. 18, p. 1-13, 2016.
JUNIOR, J. B. B.; MENDES, A. G. L. M.; SILVA, N. M.Sala de Aula Invertida e Tecnologias Digitais: uma
8
experiência numa Escola Pública em São Luís – MA.Revista Tecnologias na Educação, n/v. 18, p. 1-14,
2016.
ESPINOSA, T.; ARAUJO, I. S.; VEIT, E. A. Sala de aula invertida (Flipped Classroom): Inovando as aulas de
9
física. Revista A Física na Escola, v. 14, n. 2, p. 4-13, 2016.
Fonte: Dados da pesquisa

Em nossa análise, conforme o Quadro 02, constatamos que os estudos encontrados em artigos sobre a SAI,
nos periódicos pesquisados, são recentes e variam em um período de publicação entre 2016 e 2017. Apuramos,
também, as áreas do conhecimento que os trabalhos foram desenvolvidos, conforme o Quadro 03.
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Quadro 03. Número de artigos em cada área do conhecimento
Área do conhecimento
Matemática
Ciências ou Biologia
Pedagogia
Língua Portuguesa
Física
TOTAL

Artigo

Quantidade

1, 4, 6
2, 3, 5
7
8
9

3
3
1
1
1
9

Fonte: Dos autores
O Quadro 03 mostra que a maioria dos artigos relacionam-se com aplicação da SAI na área de ensino de
Matemática e na área de ensino de Ciências ou Biologia. Os autores concordam que a metodologia da SAI é
promissora para o processo de ensino e aprendizagem, pois oferece muitas potencialidades didáticas, possibilita
caminhos diversos para o planejamento do professor e tende a promover a participação ativa e a colaboração dos
estudantes, configurando-se uma ferramenta adequada para a aprendizagem (GÓMEZ; JEONG; PICÓ, 2017;
HONÓRIO; SCORTEGAGNA, 2017; MEDEIROS; BESSA, 2017; GOMES; SILVA, 2016; RODRIGUES, 2016; SANTOS et al.,
2017). Nas demais áreas do conhecimento, Pedagogia, Língua Portuguesa e Física, os autores realizaram pesquisa
qualitativa e também apresentaram resultados promissores quanto à implementação e expansão da SAI no ensino
(VIÉGAS; BACELLAR; REHFELDT, 2016; JUNIOR; MENDES; SILVA, 2016; ESPINOSA; ARAUJO; VEIT, 2016).
Os resultados das pesquisas apontam que a metodologia da SAI é adequada ao perfil dos alunos da
atualidade que são considerados nativos digitais (RODRIGUES, 2016), mas a sua implementação requer dedicação
do professor para planejar e elaborar o material didático, de forma a motivar a participação ativa do aluno na
construção da aprendizagem (GÓMEZ; JEONG; PICÓ, 2017). De acordo com a pesquisa bibliográfica realizada por
Gomes e Silva (2016), a SAI é capaz de tornar o processo de ensino de Ciências mais atraente e dinâmico, na qual
o aluno ocupa o centro do processo tornando-se mais participativo, crítico e reflexivo, com relação às novas ideias
e tecnologias.
A SAI é uma metodologia ativa (MEDEIROS; BESSA, 2017), pois instiga o aluno a exercer o protagonismo
e a autonomia nos estudos (VIÉGAS; BACELLAR; REHFELDT, 2016; HONÓRIO; SCORTEGAGNA, 2017). Ainda, permite
personalizar um ambiente virtual para o ensino e consequentemente obter maior aproveitamento do tempo em
sala para a mediação do professor e a interação entre alunos e professor (JUNIOR; MENDES; SILVA, 2016), no entanto
a aula precisa ser bem explorada para diferenciar-se da tradicional e melhorar a aprendizagem (SANTOS et al.,
2017).
Os resultados da pesquisa de Junior, Mendes e Silva (2016), apontam que o recurso mais utilizado no
planejamento do professor para disponibilizar o conteúdo prévio, é a videoaula que na maioria das vezes é acessada
em casa pelos smartphones dos estudantes. Esses fatores contribuem para o sucesso da SAI nas aulas, pois
flexibilizam o tempo e o espaço dos estudos, ampliam o tempo de interação nas aulas presenciais entre professor
e aluno, auxilia na fixação do conteúdo e, ainda, instiga
Na área da Física, das 9 produções analisadas, encontramos 1 estudo que aborda a metodologia da SAI
para o ensino de Física. No artigo “Sala de aula invertida (Flipped Classroom): Inovando as aulas de física”,
Espinosa, Araujo e Veit (2016), apresentam a pesquisa, desenvolvida pelos professores Bergmann e Sams, que usam
os vídeos como principal recurso didático na SAI. Como resultados, esses autores destacam que os vídeos de curta
duração são uma boa opção de material didático para ser usado no momento on-line e configuram-se ferramentas
possíveis de viabilizar a SAI nas aulas de Física. Entretanto, enunciam alguns desafios que podem vir a caracterizarse em dificuldades para a implementação da SAI no ensino de Física, a saber: a quantidade de conteúdos
curriculares, o número de aulas semanais do componente curricular de Física, a falta de hábito de estudo prévio
por parte dos alunos, a heterogeneidade de uma classe de alunos e número elevado de alunos.
5 – Considerações Finais
Os estudos realizados nesta pesquisa sobre a SAI, apontam que implementar essa metodologia é uma
possibilidade de integrar o uso de variados recursos tecnológicos à prática pedagógica. Todavia, a partir dos dados
obtidos no levantamento de literatura, não encontramos estudos que abordem sobre a organização da SAI para
contemplar a aprendizagem significativa de conceitos de Física, tampouco que enfatizem a importância dos
subsunçores e dos organizadores prévios para a aprendizagem. Percebe-se assim, que os estudos referentes à SAI
ainda são incipientes e a pesquisa acerca das potencialidades da SAI para organizar as aulas de Física com base na
TAS, é pertinente e inovadora.
Entendemos que pode-se efetivar o ensino de Física utilizando a metodologia da SAI. Nessa ótica,
salientamos a importância de constituir materiais instrucionais, organizadores prévios, no ensino de Física para
serem utilizados na perspectiva da SAI, antes dos materiais de aprendizagem em si, sempre em um nível geral e
mais elevado de abstração para posterior aprofundamento do conteúdo (AUSUBEL, 1978). Esses materiais

19

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

introdutórios poderiam ser uma atividade de observação ou assistir a um vídeo ou realizar uma experimentação
paraque, de acordo com a TAS, sirvam de ponte cognitiva para dar significado ao novo conhecimento.
Diante do exposto, defendemos que, para o ensino de Física, a metodologia SAI representa uma
alternativa ascendente e profícua, porém o planejamento pedagógico do professor e a escolha dos recursos que
serão disponibilizados na SAI são fatores que devem aguçar os subsunçores acerca do novo conhecimento e propiciar
a formação de organizadores prévios necessários para conceber a aprendizagem significativa.
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Resumo: O ensino fundamentado em modelos e modelagem possui um papel significativo para o processo de construção do
conhecimento. No entanto, no ensino de ciências, ainda é um tema pouco explorado. Este trabalho tem como objetivo apresentar
uma revisão de trabalhos publicados em periódicos nacionais, abrangendo revistas da área de ensino de ciências, no período de
2008 a 2017, na tentativa de investigar a relação entre o uso de modelos e modelagem no ensino de ciências e a construção do
conhecimento científico escolar, na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa. Para a análise, 43 artigos foram
tratados, codificados e organizados em categorias segundo a similaridade dos temas. Verificamos que 7 artigos relacionam as
atividades de ensino fundamentadas em modelos e modelagem com os pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa.
Além disso, a análise e categorização dos trabalhos possibilitaram discussões sobre o tema investigado.
Palavras-chave: modelos, modelagem, ensino de ciências, teoria da aprendizagem significativa
Abstract: Teaching based on models and modeling has a significant role for the process of knowledge construction. However, in
science education, it is still an unexplored topic. This paper aims to present a review of papers published in national journals,
covering journals in the area of science education, from 2008 to 2017, in an attempt to investigate the relationship between the
use of models and modeling in science teaching and construction of scholarly scientific knowledge, from the perspective of
Meaningful Learning Theory. For the analysis, 43 articles were treated, codified and organized into categories according to the
similarity of the subjects. We verified that 7 articles relate teaching activities based on models and modeling with the assumptions
of Meaningful Learning Theory. In addition, the analysis and categorization of the works allowed for discussions on the subject
investigated.
Keywords: models, modeling, science teaching, meaningful learning theory

1 – Introdução
Em pesquisas da área de ensino de Ciências observamos uma crescente busca por estratégias de ensino e
aprendizagem que possam favorecer o desenvolvimento do conhecimento científico escolar 5. Nos últimos anos, o
ensino fundamentado em modelagem tem sido utilizado para esta finalidade (JUSTI, 2010; LEE, CHANG e WU, 2015;
PÉREZ, GALINDO e GALLI, 2018; SOUZA e JUSTI, 2011).
Modelagem é entendida aqui como uma estratégia de ensino proposta para elaboração, expressão, teste
e reformulação de modelos, a partir da análise de representações sobre um determinado conceito, fenômeno ou
objeto físico, as quais podem ser utilizadas para a construção de modelos (JUSTI e GILBERT, 2003). Os modelos são
compreendidos como sendo a representação de uma ideia, um fenômeno, um objeto, construídos a partir de um
ou mais objetivos específicos que possam auxiliar na construção de conhecimento científico escolar e contribuir
para o processo de ensino e aprendizagem (BLANCO-ANAYA, JUSTI e BUSTAMANTE, 2017).
Consideramos, no presente estudo, os modelos conceituais e os modelos mentais como sendo dois
diferentes tipos de modelos na ciência. De acordo com Ornek (2008, p.35) “modelos conceituais são representações
externas6 socialmente construídas e compartilhadas, que são precisas, completas e consistentes com o
conhecimento científico compartilhado, especialmente criado para facilitar a compreensão ou o ensino do
conhecimento”. Para a Ciência Cognitiva os modelos mentais constituem representações internas presentes na
mente do indivíduo, que podem ser expressas (modelo expresso), de forma a possibilitar uma aproximação com o
modelo que a ciência propõe (LEE, CHANG e WU, 2015). Para Moreira (1996, p, 195) “modelos mentais são como
blocos de construção cognitivos que podem ser combinados e recombinados conforme necessário” e revelam as
ideias que o indivíduo tem em sua mente. Pensando os modos de representação para a construção do modelo
expresso, ambos podem ser concreto, verbal, matemático, visual e gestual (JUSTI, 2010).
Os modelos são utilizados por professores e estudantes no ensino para construção de conhecimento,
sobretudo como uma ferramenta para o ensino de conceitos complexos e abstratos (GILBERT, 2013). Além disso,
pesquisas recentes como a de Blanco-Anaya, Justi e Bustamante (2017) e Jiménez-Tenório, Núñez e Martínez (2016)
têm evidenciado o ensino baseado em modelos e modelagem como uma forma de favorecer a aprendizagem dos
estudantes. Contudo, existem poucos estudos na literatura sobre a participação dos estudantes em atividades de
modelagem (PAGANINI, JUSTI e MOZZER, 2014).
Esta temática é objeto de pesquisa de mestrado da primeira autora e está em andamento, cujo objetivo
busca compreender as contribuições do uso de modelos 3D impressos para a aprendizagem de um conceito científico

5

Villani e Nascimento (2003, p. 187) definem conhecimento científico escolar como sendo o resultado de um processo de
transposição do conhecimento científico, proposto pela ciência, para o conhecimento científico ensinado em sala de aula.
6
Representações externas são entendidas aqui como sendo elementos visuais que possibilitam relações espaciais de processos
externos aos indivíduos (ORNEK, 2008).
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escolar, por estudantes de um curso de licenciatura em Química. Esta pesquisa se fundamenta em pressupostos da
Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), para construção dos modelos tridimensionais por meio da modelagem.
De acordo com Novak (1984), a TAS é fundamentada com base na aquisição de novos conhecimentos,
mediante a relação com proposições e conceitos relevantes já existentes e incorporadas de forma não arbitrária 7
e substantiva8. Neste contexto, a aprendizagem significativa implica no processo em que as novas informações são
modificadas, adicionadas ou adaptadas aos conceitos preexistentes (CAKIR, 2008). Sendo assim, podemos
considerar que ocorre a aprendizagem significativa quando existe a ancoragem da nova informação com conceitos
relevantes, os quais Ausubel denomina subsunçores9, já presentes na estrutura cognitiva (MOREIRA, 2009).
De acordo com a Teoria Ausubeliana, existe uma organização hierárquica na estrutura cognitiva do
aprendiz, em que as ideias e conceitos mais gerais e inclusivos ficam no topo da hierarquia, seguidos das ideias e
conceitos menos inclusivos, com menor poder de generalização (MOREIRA, 2009). Esta característica dinâmica da
estrutura cognitiva é evidenciada em dois diferentes aspectos: a diferenciação progressiva e a reconciliação
integradora. Na diferenciação progressiva existe uma interação entre os conceitos e a nova informação, de modo
a servir de base para aquisição de novos significados. À medida que os conceitos interagem de forma significativa
tornam-se mais diferenciados e elaborados, podendo servir de âncora para a atribuição de significados a novas
informações. A reconciliação integradora pressupõe a relação significativa entre ideias e conceitos já estabelecidos
na estrutura cognitiva, possibilitando a reorganização cognitiva. É por meio deste processo que são delineadas as
diferenças e similaridades entre conceitos que se relacionam (AUSUBEL, 2002; MOREIRA, 2009).
Diante destas perspectivas, é importante não considerar apenas, intencionalmente e substancialmente, o
material a ser utilizado em atividades potencialmente significativas, mas conhecer a estrutura cognitiva do
aprendiz, bem como a natureza do material a ser utilizado, com o objetivo de promover a diferenciação progressiva
e a reconciliação integradora, a fim de garantir uma aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2002).
Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo apresentar uma revisão de trabalhos publicados em
periódicos nacionais, abrangendo revistas da área de ensino de ciências, no período de 2008 a 2017, buscando as
aproximações entre o ensino baseado em modelos e modelagem e a TAS.
2 – Desenvolvimento
A metodologia empregada neste trabalho apresenta natureza qualitativa e pode ser considerada como
pesquisa documental. Segundo GIL, (2008) os documentos constituem fontes de dados obtidas de modo indireto,
que correspondem a objetos específicos que podem contribuir para o estudo de um determinado acontecimento
ou fenômeno como exemplo os jornais, fotos, livros, papéis oficiais, vídeos, filmes, dentre outros.
Sendo assim, os artigos podem ser caracterizados como documentos de comunicação em massa, que
permitem ao pesquisador avaliar o contexto da sociedade atual, bem como conhecer e trabalhar as informações
em um determinado contexto (GIL, 2008). A escolha desta amostra considerou a análise exploratória dos artigos
para buscar informações sobre as publicações nos periódicos nacionais de relevância na área, através de revisão
da literatura.
Para o desenvolvimento deste estudo realizamos três etapas, apoiando-nos no procedimento metodológico
de revisão de literatura proposto por Fonseca e Santos (2016). Desta forma, buscamos levantar os trabalhos
publicados em periódicos nacionais, nos últimos dez anos, que relacionam o uso de modelagem no ensino de
ciências e a construção do conhecimento científico escolar, na perspectiva da Teoria da Aprendizagem
Significativa.
A etapa inicial do procedimento consistiu na seleção do corpus da pesquisa, que inicialmente era
constituído por artigos de periódicos da área de ensino de Química, mas devido ao número reduzido de artigos
encontrados, optamos por realizar a busca em periódicos da área de ensino de Ciências.
Decidimos pela revisão de literatura com o objetivo de levantar informações sobre o uso de modelos e
modelagem no ensino e aprendizagem de Ciências no contexto brasileiro atual, bem como investigar a relação
entre tais temáticas com a TAS. Inicialmente, realizamos a delimitação e a escolha dos parâmetros para o
direcionamento e justificativa da seleção dos periódicos a serem analisados.
Sendo assim, foram selecionados os artigos nacionais presentes nos periódicos: Química Nova na Escola,
Investigações em Ensino de Ciências, Ciência e Educação, Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia,
Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências, Aprendizagem Significativa em Revista e Revista Brasileira de Pesquisa

7

A não-arbitrariedade refere-se a relação adquirida entre a nova informação ou material potencialmente significativo com
conhecimentos especificamente relevantes da estrutura cognitiva do aprendiz (MOREIRA, 2009).
8
A substantividade significa que é a substância da nova informação a ser interiorizada e não as palavras precisas usadas para
expressá-las (MOREIRA, 2009).
9
Para Moreira (2009) “subsunçor” refere-se a um conceito, uma ideia ou proposição preexistente na estrutura cognitiva, que serve
de ancoragem a uma nova informação, a fim de que tenha significado ao estudante (MOREIRA, 2009, p. 7).
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em Educação em Ciências. Para tal, realizamos uma pesquisa preliminar de levantamento das revistas nacionais de
acordo com sua relevância e qualidade de suas publicações na área de educação e ensino.
Na segunda etapa selecionamos 43 artigos (Tabela 1) dentre os periódicos nacionais publicados entre 2008
a 2017. O período de publicação foi escolhido com base em levantamentos de pesquisas de revisão anteriores que
também foram realizadas nos últimos dez anos (MORTIMER et al., 2015 e FONSECA E SANTOS, 2016). Além disso,
buscamos por pesquisas mais recentes, de modo a obter indicativos de discussões na área educacional abrangendo
o tema de interesse. As buscas foram realizadas considerando os trabalhos que apresentavam relação com a
temática e as seguintes palavras-chave: modelos, modelagem, teoria da aprendizagem significativa, ensino de
ciências e ensino de química.
Tabela 1. Relação do número de artigos encontrados em cada periódico analisado.
Ano

Título do Periódico
Química Nova na Escola
Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia
Ciência e Educação
Investigações Em Ensino de Ciências
Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em
Ciências
Aprendizagem Significativa em Revista

Total

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

1
1
0
0
0

2
1
0
0
0

0
0
0
2
0

0
0
1
0
1

1
1
1
2
0

5
1
0
1
1

2
1
1
0
0

1
3
1
0
1

1
1
0
0
1

0
1
2
0
0

13
10
6
5
4

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

4

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Após a seleção dos artigos delimitamos a terceira etapa deste estudo. Primeiramente foram realizadas as
leituras, buscando elementos relacionados ao assunto de interesse deste trabalho, visando identificar as categorias
de análise. Em seguida, tais publicações foram organizadas, codificadas e analisadas, identificando as revistas, os
autores, os títulos, as palavras-chave, os objetivos, os resumos, as metodologias e os resultados.
3 – Discussão
A partir da leitura dos textos foi possível identificarmos as unidades significativas, as quais originaram as
categorias (BARDIN, 2010). Do total de 9 categorias (Tabela 2), 6 delas (1, 2, 3, 4, 7 e 8) foram previamente
estabelecidas, de acordo com a associação entre as temáticas encontradas durante a seleção dos artigos, sendo
que, 3 categorias (5, 6 e 9) emergiram da análise do material. As categorias foram elaboradas a partir do contexto
das palavras-chave, dos títulos e resumos de todos os artigos, organizadas de acordo com a correlação entre as
temáticas. Destacamos que a temática “modelos e modelagem” é apresentada como uma possível associação, já
que consideramos as atividades de modelagem, ou pelo menos as etapas inerentes a estas atividades, como
pressuposto para obtenção dos modelos.
Na Tabela 2 são apresentadas as categorias encontradas a partir da associação das palavras-chave
identificadas nos trabalhos. Segundo Fonseca e Santos (2016), as categorias podem ser classificadas em simples,
duplas e triplas, de acordo com o número de termos relacionados. Sendo assim, as categorias 1, 2, 3 e 4 foram
classificadas como duplas e as categorias 5, 6, 7, 8 e 9 como triplas.
Tabela 2. Categorias de acordo com a associação entre as temáticas e a frequência relativa (%).
Categorias

Associação entre as temáticas encontradas nos artigos

Número de
trabalhos

%

1

Modelos e modelagem + Ensino de Química

19

44,5

2

Modelos e modelagem + Ensino de Ciências/Biologia

07

16,2

3

Modelos e modelagem + Ensino de Matemática

07

16,2

4

Modelos e modelagem + Ensino de Física

01

2,3

5

Modelos e modelagem + Ensino de Química + Ensino de Ciências/Biologia

01

2,3

6

Modelos e modelagem + Ensino de Ciências + Ensino de Matemática

01

2,3

7

Modelos e modelagem + Ensino de Ciências/Biologia + TAS

02

4,6

8

Modelos e modelagem + Ensino de Matemática + TAS

04

9,3

9

Modelos e modelagem + Ensino de Física + TAS

01

2,3

Total

-

43

100

A partir da categorização foi possível abordar as principais relações entre as temáticas e levantar
informações que ajudam a compreender quais são as aproximações, bem como eventuais coerências e discrepâncias
entre o ensino baseado em modelos e modelagem e a Teoria da Aprendizagem Significativa.
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É importante destacar que dois artigos encontrados na categoria 2 (A18 e A37) utilizaram a palavra
“modelização”. No entanto, para esta investigação consideramos seu significado como sendo equivalente ao termo
“modelagem”. Para tal consideração, apoiamo-nos em Duso e colaboradores (2013) e Prego e Puig (2016) que
descrevem modelização como sendo um processo de construção de modelos representacionais.
Verificamos que do total de 43 trabalhos apenas 7 (16,2%) estudaram as atividades de ensino
fundamentadas em modelos e modelagem com base na Teoria da Aprendizagem Significativa. Para esta análise,
buscamos como pressupostos teóricos, a presença de conceitos básicos da Teoria de Ausubel, por exemplo,
“aprendizagem significativa”, “diferenciação progressiva”, “reconciliação integrativa”, “subsunçores”, “novo
conhecimento”, “organizadores prévios”, entre outros. A abordagem desses conceitos vão ao encontro dos subsídios
teóricos da TAS propostos por Moreira (2009).
Nestes trabalhos, os conceitos fundamentais da TAS são discutidos e utilizados para o planejamento das
atividades de modelagem. Sendo assim, não consideramos nas categorias 7, 8 e 9, trabalhos envolvendo o estudo
de modelos e modelagem fundamentados em perspectivas de autores de outras vertentes teóricas, como a
Psicologia histórico-cultural, em contrapartida, selecionamos os artigos com referenciais teóricos pautados nas
abordagens de autores da área da Ciência Cognitiva.
Além disso, não foram encontrados trabalhos que relacionavam atividades de ensino de química baseadas
em modelos e modelagem com a teoria em questão. Esta observação é relevante, já que reforça a importância do
surgimento de novas pesquisas a respeito do tema. Também observamos que dos 7 trabalhos, 5 são do periódico
“Investigações Em Ensino de Ciências” e os demais são dos periódicos “Aprendizagem Significativa em Revista” e
“Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia”, respectivamente. Essa informação evidencia o panorama
dos periódicos que apresentam publicações nesta área de pesquisa.
Neste contexto, a análise e categorização dos trabalhos permitiu a delimitação da discussão presente na
literatura, o que possibilitou discussões mais aprofundadas sobre o assunto investigado. Sendo assim, focalizamos
a discussão sobre os temas apresentados nos 7 trabalhos encontrados nas categorias 7, 8 e 9.
Fundamentamos esta discussão em trabalhos como os de Tauceda e Del Pino (2013) que buscaram
analisar a relação entre a TAS e atividade de modelagem. Também em estudos como os de Borssoi e Almeida (2013)
que têm evidenciado “[...] os modelos como sendo materiais potencialmente significativos para atividades de
ensino [...]”. Estes estudos vêm ao encontro da teoria Ausubeliana, no sentido que a aprendizagem significativa,
bem como, a aquisição de novos significados requer um material potencialmente significativo, ou seja, “o material
a ser aprendido, deve ser relacionável ou incorporável à estrutura cognitiva do estudante, de forma não arbitrária
e não literal” (AUSUBEL, 2002, p. 122). Para a TAS a utilização de um material potencialmente significativo deve
estar associada à atitude de aprendizagem significativa, ou seja, o estudante deve estar disposto a aprender de
forma não arbitrária e não literal (AUSUBEL, 2002; MOREIRA, 2009). De modo semelhante, a abordagem teórica
sobre modelos e modelagem também relata que a participação ativa dos estudantes em atividades de modelagem
contribui para construção e apropriação de novos conhecimentos, “que vai além da memorização de fatos e
informações” (SOUZA e JUSTI, 2011, p. 37).
Neste contexto, a abordagem Ausubeliana tem sido utilizada na fundamentação teórica para o
planejamento de atividades de modelagem, como apontam Araujo, Veit e Moreira (2012, p. 364): “[...] é preciso
inicialmente se apresentar uma visão geral sobre o processo de modelagem computacional, para que
posteriormente seja feita uma diferenciação progressiva de seus conceitos, sem esquecer de integrá-los ao longo
desse processo [...]”.
Outros estudos mostram que etapas propostas em atividades de modelagem, como o teste e avaliação
dos modelos contribuem para a reconciliação integradora. Além disso, possibilita repensar elementos durante o
processo de modelagem, progredindo na diferenciação progressiva, visando à compreensão de todo o processo
(BORSSOI e ALMEIDA, 2013; SOUZA e JUSTI, 2011). Aproximando da TAS, a etapa de avaliação dos modelos por meio
da modelagem possibilita ao estudante conhecer as abrangências e limitações do modelo, atribuindo significado,
de forma a identificar a coerência entre o modelo e seus objetivos, no sentido de possibilitar ao estudante a
utilização do modelo em diferentes situações (JUSTI e GILBERT, 2003).
Almeida e Fontanini (2010, p. 413) também demonstram essa proposição, relatando o envolvimento dos
estudantes em atividades de modelagem, a qual propõe o uso de mapas conceituais e aprendizagem significativa,
como apresentado nos excertos a seguir: “[...] os mapas são propostos aqui como um meio de negociação de
significados e como instrumentos para verificação de indícios da ocorrência da aprendizagem significativa [...]”.
Estes autores argumentam que “[...] a hierarquização adequada do mapa é sinal, tanto da reconciliação integradora
como da diferenciação progressiva [...]”. Para Borssoi e Almeida (2013, p. 498) o uso de mapas conceituais em
atividades de modelagem pode servir de oportunidade para o estudante “[...] externalizar seu entendimento e
avançar em sua aprendizagem [...]”.
No entanto, os estudos discutem a importância da intervenção do professor durante as atividades de
modelagem, já que esse profissional pode investigar aspectos da estrutura cognitiva dos estudantes e, com base
nessas informações, possibilitar relacionar a nova informação com o conhecimento prévio, de forma a estabelecer

25

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

interconexões dos conceitos e proposições (BURAK e MARTINS, 2015; SOUZA e JUSTI, 2011). Para Souza e Justi
(2011, p. 37) “é a partir do conhecimento prévio que os modelos são construídos e/ou reelaborados”. Essa
proposição está de acordo com a TAS, a qual destaca que o estudante redefine e ressignifica a nova informação
adquirida com base em seus conceitos subsunçores prévios, de maneira a possibilitar uma aprendizagem
significativa (CAKIR, 2008; MOREIRA, 2009).
Dois trabalhos demonstram propostas de interconexões dos conhecimentos prévios com os modelos
mentais e investigam as ideias prévias dos estudantes por meio de representações externas, como por exemplo, a
forma pictórica (desenho) (TAUCEDA e DEL PINO, 2010; 2013). Segundo esses autores, as representações externas
“[...] permitem uma melhor compreensão dos processos cognitivos para aprimoramento da prática pedagógica, e
consequente à aprendizagem significativa em ciências [...]”. Pesquisas na área de ensino de ciências ainda
evidenciam que a construção de representações por estudantes, por meio de desenhos, tem contribuído para a
aquisição de significado e a construção de conhecimento (JIMÉNEZ-TENORIO, 2016 e PRAIN, 2012).
Sendo assim, a abordagem “modelos e modelagem” compreende a aprendizagem como sendo um
processo, que preconiza a mobilização da estrutura cognitiva prévia dos estudantes, durante as etapas de
elaboração e expressão dos modelos, partindo da ideia dos estudantes sobre um determinado conceito ou
proposição. Mediante a relação dessas ideias ou conceitos trabalhados nas atividades de modelagem, com os
conceitos subsunçores prévios, podem resultar na aquisição de novos conhecimentos (TAUCEDA e DEL PINO, 2010;
2013).
Com relação aos apontamentos realizados neste trabalho, evidenciamos que a TAS é coerente com a
proposta teórica modelos e modelagem apresentada nos 7 trabalhos. Entretanto, futuras pesquisas podem
contribuir para a discussão das possíveis incoerências nos argumentos apresentados em trabalhos que relacionam
a TAS com modelos e modelagem no ensino de ciências.
4 – Considerações Finais
Nosso trabalho apontou de forma geral as aproximações do ensino baseado em modelos e modelagem com
a Teoria da Aprendizagem Significativa a partir de uma revisão da literatura. Verificamos que do total de 43
trabalhos, apenas 7 apresentaram atividades de ensino fundamentadas em modelos e modelagem com os
pressupostos da TAS. Além disso, não encontramos trabalhos que correlacionam atividades de ensino de química
baseadas em modelos e modelagem com a teoria em questão. Sendo assim, os apontamentos desse trabalho
sugerem a necessidade de realização de novas pesquisas e aprofundamento do tema, no sentido de esclarecer as
implicações dos modelos e suas aproximações com a TAS para o ensino de ciências; o que leva a crer que a pesquisa
de mestrado em andamento pode contribuir para futuras discussões sobre a participação de estudantes em
atividades de modelagem, na perspectiva Ausubeliana.
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Resumo:Este estudo visa discutir sobre a aprendizagem significativa de probabilidade no Ensino Fundamental (EF), no qual alguns
conteúdos de probabilidade, análise combinatória e estatística compreendem o bloco do Tratamento da Informação. Entretanto,
conforme Cazorla (2006), grande parte dos professores que lecionam Matemática no Ensino Fundamental (EF), quando estudaram
tais conteúdos na sua formação, não os viram como algo a ser ensinado. Isso pode justificar as dificuldades pedagógicas e a
abordagem errôneaadotada sobre os métodos probabilísticos, incentivando mais a aprendizagem mecânica do que significativa,
nos termos ausubelinos. Sendo um estudo de caso qualitativo, investigou-secomo, na atualidade, os professores concebem a ideia
de probabilidade, no viés do tratamento da informação e, se a forma como difundem esse conhecimento, potencializa a
aprendizagem significativa. Para isso, aplicou-se um questionário diagnóstico a quinze professores do 5º e 9º anos do EF, do
município de Vicência-PE, através do qual pode-se considerar que a visão desses professores sobre o dito bloco é bastante restrita
aos objetos da estatística, pois não conseguem identificar o sistema de informação de conceitos estruturantes sobre probabilidade
nem relacioná-los com as respostas a questões propostas. Pode-se então dizer que o ensino por eles promovido dificilmente
potencializará a aprendizagem significativa.
Palavras chaves:Tratamento da Informação, Probabilidade, Aprendizagem Significativa.
Abstract: This study discusses the meaningful learning of probability in Brazilian middle school that, along with combinatorial
analysis and statistics, forms the information processing content. According to Cazorla (2006), most mathematics teachers in
middle school did not realize those contents as teachable when attending the undergraduate program. This can justify pedagogical
problems and the wrong approach adopted to probabilistic methods, which encourages more mechanical than meaningful learning
(in Ausubelian terms). A qualitative case study was carried out to investigate whether the idea of probability, in information
processing, and its form of teaching promote meaningful learning. For this purpose, a questionnaire was applied to 15 teachers
in the 5th and 9th grades (in a middle school) in Vicência, Pernambuco (Brazil), through which it was found out that the teachers’
understanding of probability, combinatorial analysis, and statistics is quite restricted to objects of statistics. They cannot identify
the information system of structural concepts in probability or relate them to the answers to proposed problems. Consequently,
their teaching can hardly promote meaningful learning.
Keywords: Information Processing, Probability, Meaningful Learning

1 -Introdução
Nos últimos tempos alguns conteúdos vêm recebendo lugar de destaque no currículo de matemática
devido a sua forte presença na sociedade. Sobre isso, Chevallard (2001) lembra que a presença da matemática na
escola é uma consequência de sua presença na sociedade e, portanto, as necessidades matemáticas que surgem na
escola devem estar subordinadas às necessidades matemáticas da vida em sociedade.
Dessa forma, para se entender melhor as informações veiculadas em jornais, revistas, livros e outros
meios de comunicação, numa quantidade elevada de dados, expressos sobre várias maneiras como: gráficos,
tabelas, listas eetc, levou a que a escola tivesse que preparar as crianças para lidaremcom tantas representações
matemáticas.
Segundo Campos e Lima (2012), a exemplo de outros países, o Brasil, no final dos anos noventa, inseriu
nos currículos de Matemática para o EF, um bloco de conteúdos abrangendo estatística, probabilidade e
combinatória, denominado de Tratamento da Informação, configurando-se, conforme os Parâmetros Curriculares
Nacionais de matemática-PCN (BRASIL, 1998), em um dos quatro blocos de conteúdos matemáticos. A partir daí,
um enorme desafio surgia, o de ensinar tais conteúdos quando eram parte quase ausente nos cursos de formação
dos professores.
Cazorla (2006) destaca que grande parte dos professores que lecionam Matemática na Educação Básica
quando estudaram Estatística e Probabilidade, nas suas graduações, não viram como objetos a serem ensinados.
Somente após os PCN é que esses cursos começaram a se adequar. Já Lemos e Gitirana (2004) enfatizam que a
maioria dos professores encontra dificuldades em compreender estes modos de representações e reconhecem não
estar preparados para trabalhar com esses conteúdos em sala de aula.
Nesse contexto, Gonçalves e Muniz (2006), apontamduas dificuldades pedagógicas para ensinar
probabilidade: a quebra de hábitos dos professorese abusca de novas informações e atividades para desenvolver
naaula e sua formação para lidar com o ensino de conceitos específicos, uma vez que as licenciaturas em
Matemática, às vezes, têm alguma formação em probabilidade, mas geralmente não têm formação no seu ensino.
Assim, muitas vezes os professores apresentam esses conteúdos com exatidão e determinismo que a
tradição matemática impõe, ao invés de explorar situações que envolvem aproximação, aleatoriedade e estimativa.
Essa falta de experiência no “modo probabilístico de pensar” implica não só em uma abordagem errada, mas
também num incentivo a uma aprendizagem mecânica em detrimento da aprendizagem significativa.
Considerando que já se passaram quase duas décadas da publicação dos PCN, cabe investigarcomo, na
atualidade,os professores concebem a ideia de probabilidade relacionada ao tratamento da informação?E se aforma
como difundem esse conhecimento, a partir dessas concepções, potencializa a aprendizagem significativa?
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De uma forma geral, busca-se analisar a visão dos professores sobre probabilidade na perspectiva da
aprendizagem significativa e, no âmbito específico, entender como percebem a ideia de probabilidade no viés do
Tratamento da Informação e se identificam o sistema de informação de conceitos estruturantes sobre esse campo,
de maneira a explora-lo no ensino. Para atingir tais objetivos, aplicou-se um questionário diagnóstico a um grupo
de professores do EF, da cidade de Vicência-Pernambuco/BR.
2 – Marco Teórico
2.1 O Modelo de Aprendizagem Significativa Ausubeliano
O interesse pelo modelo de aprendizagem ausubeliano se justifica pelo interesse na aprendizagem
produzida num contexto educativo epor explicar de uma forma científica e objetivaa influência dos conhecimentos
prévios (subsuçores) nessa aprendizagem. Ausubel (2002) aconselha que os professores devem criar situações
didáticas para descobrir os subsunçoresdos alunos e, ao identificá-los, organizar seus ensinamentos para
possivelmenteacioná-los e facilitar a aprendizagem significativa do novo conhecimento.
Explica que cada componente curricular possui uma estrutura articulada e organizada de conceitos que
consisteem seu sistema de informação, que deve ser identificado pelos professores e ensinado aos alunos. Por
isso,o professor deve fazer um mapeamento conceitual da matéria, identificando ideias gerais, conceitos
estruturantes, específicos e proposições-chave, de modo a selecionar o que é importante e o que é secundário.
Em contraposição à aprendizagem significativa, Ausubel define a aprendizagem mecânica, como
aquelasem interação com subsunçores, háalgum tipo de associação que fica arbitrária e literal na estrutura
cognitiva. Daí porque quando a aprendizagem é mecânica se esquece rápido e praticamente o todo do
conhecimento. Já na aprendizagem significativa, o esquecimento é residual, que se necessário, pode-se reaprendêlo. No entanto Moreira (2011a) alerta que a aprendizagem mecânica continua sendo utilizada pelos alunos e
incentivada nas escolas, o que é preocupante, pois é memorística, sem compreensão, serve apenas para as provas
e é logo esquecida.
Para que o novo conhecimento apresentado ao aluno seja potencialmente significativo, é importante
que o professor invista em explorar a ocorrência dos dois processos cognitivos ausubelianos: a diferenciação
progressiva ereconciliação integradora. Conforme Moreira (ibid.), à proporção que aprendemos de forma
significativa, temos de progressivamente diferenciar significados dos novos adquiridos a fim de reconhecer
diferenças entre eles, mas é preciso também se proceder à reconciliação, para não acabarmos por perceber tudo
diferente ou tudo igual, significando que esses dois processos devem ser simultâneos e necessários à construção
cognitiva na aprendizagem.
2.2 – O Currículo de Probabilidade no Ensino Fundamental
Segundo os PCN (BRASIL, 1998) a finalidade do bloco do Tratamento da Informação é levar o aluno a
entender os dados que aparecem frequentemente no cotidiano, para isso abrange conteúdos da estatística,
probabilidade e análise combinatória. Assim, de uma forma geral, no tocante a análise combinatória, tem por
objetivopermitir ao aluno lidar com problemas que envolvam diferentes tipos de agrupamentos e possibilitem a
compreensão do princípio multiplicativo da contagem. Para aestatística, a finalidade é construir procedimentos
para coletar, organizare interpretar dados, utilizando tabelas, gráficos e outras representações que aparecem no
cotidiano, assim comocalcular medidas de tendência central como: média, mediana e moda.
Para a área da probabilidade, visa promover a compreensão de grande parte dos acontecimentos de
natureza aleatória, possibilitando a identificação de resultados possíveis desses acontecimentos, destacando o
acaso, a incerteza que se manifestam intuitivamente em situações em que as crianças possam realizar
experimentos e observar os eventos.
Fazendo-se uma consulta a outros documentos oficias, mais recentes, como a Base Curricular Comum
para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco-BCCPE (PERNAMCUCO, 2008) e os Parâmetros Curriculares de
Pernambuco-PCPE (PERNAMBUCO, 2012), pode-se visualizar o desenvolvimento da ideia deprobabilidade proposto
para o EF.
Nesses documentos, a exemplo do PCPE, conformeo quadro 1, e a BCCPE, para o ensino de probabilidade,
apresentada abaixo, adota-se o modelo de currículo em espiral, defendido por Bruner(1976),no qual o conteúdo de
um assunto não tem que ser aprendido de uma só vez e de maneira linear. Deve-se oportunizar ao aprendiz voltar
a esses tópicos e aprendê-los de maneira mais profunda e com representações mais avançadas.
Esse formato curricular tende a facilitar a aprendizagem significativa, pois inicia-se com noções e
conceitos mais gerais egradativamentevai sendo inserido conceitos mais específicos, facilitando a exploração de
diferenciações e reconciliações conceituais.
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Quadro 1 – Conteúdos de Probabilidade proposto pelo PCPE para os anos do EF
Ano

Blocodeconteúdo

4º ano ou
3ª série

Tratamento da
Informação

5º ano ou
4ª série

Tratamento da
Informação

6º ano ou
5º ano

Tratamento da
Informação

INDICAÇÃO ASERTRABALHADA
•

Discutir a ideia intuitiva de chance de ocorrência de um resultado a partir da análise
das probabilidades.

•
•

Prever possíveis resultados de um experimento;
Discutir a ideia intuitiva de chance de ocorrência de um resultado a partir da análise
das possibilidades.

•

Identificar situações do cotidiano dos estudantes, nas quais se emprega a
probabilidade;
Discutir intuitivamente probabilidade utilizando as palavras: certo, provável, pouco ou
igualmente provável e impossível.
Discutir intuitivamente probabilidade utilizando palavras comoprovável, pouco ou
igualmente provável e impossível;
Identificar situações do cotidiano dos estudantes, nas quais se emprega a
probabilidade;
Determinar intuitivamente os possíveis resultados de um experimento aleatório
simples (por exemplo, lançar uma moeda várias vezes e contar às vezes em que
aparece “cara” e as vezes em que aparece “coroa”);
Diferenciar eventos determinísticos daqueles em que a incerteza está presente
(aleatório)

•
•
•

7º ano ou
6ª série

Tratamento da
Informação

•

•

• Representar a probabilidade de ocorrência de um evento por meio de uma fração ou
8º ano ou
7ª série

Tratamento da
informação

9º ano ou
8ª série

Tratamento da
Informação

de uma porcentagem;

• Descrever com precisão a probabilidade de ocorrer um evento usando números ou
palavras.
•

Analisar e interpretar dados estatísticos do cotidiano do estudante para fazer
previsões e para resolver problemas.

A BCCPE recomenda que nas séries iniciais do EF a ideia de chance sirva como base, preparando o aluno
para a construção da ideia de probabilidade a ser formada posteriormente. Nas séries finais desse nível, a
construção da ideia de probabilidade deve se apoiar em situações elaboradas de tal forma que o aluno possa
experimentar e realizar simulações. Assim, em etapas posteriores, o aluno poderá estabelecer o modelo
matemático que permite determinar a probabilidade de ocorrência de um evento.
3– Metodologia
Metodologicamente, trata-se de um estudo de caso qualitativo, cujo informe final será apresentado nos
moldes de um estudo de casodescritivo interpretativo, conforme Serrano (1998, apud MOREIRA, 2011b). Os
participantes investigados compreendemquinze professoresde seisescolas públicas da cidade de VicênciaPernambuco/BR, formados por dois grupos: sete pedagogosque lecionammatemática no 5º ano do EF Inicial (𝐸𝐹𝐼 )e
oito licenciados em matemática que lecionamno 9º ano do EF Final(𝐸𝐹𝐹 ).
Como instrumeto de coleta de dados, aplicou-se um questionário diagnóstico, composto por quatro
questões, sendo as três primeiras, de ordem conceitual, comuns aos dois grupos euma quarta, que por se tratar de
um problema, foi adaptado à formação dos professores, masconservando-se as características quanto ao objetivo
a ser alcançado.
3.1 Critérios para Análise e Interpretação do Questionário Diagnóstico
1ª Questão: Expressando sua opinião, o que significa Tratamento da Informação?
O critério de análise dessa questão considerou o que defende Carzola (2011) e o que propõe os PCN
(BRASIL, 1998) sobre o Tratamento da Informação, apresentados nos fundamentos teóricos desse estudo. Assim,
destacam-se as seguintes Ideias-Chave (IC) para demarcar o Tratamento da Informação:

IC1 - ser um dos blocos

de conteúdos para Educação Básica; IC 2 - tratar das várias demandas de informação de dados e
elementos dos campos da estatística, da Probabilidade e da Combinatória.
As respostas apresentadas foram categorizadas em:
✓ Resposta Inadequada (RI): não responde ou não cita nenhumadas três Ideias-Chave;
✓ Resposta Parcialmente Adequada (RPA): cita uma ou duas das Ideias-Chave destacada;
✓ Resposta Adequada (RA): alude as três Ideias-Chave estabelecidas.
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2ª Questão: O que você compreende por Probabilidade do ponto de vista do Tratamento da Informação?
Apoiando-sena afirmação de Ausubel (2002) de que cada matéria tem um sistema de informação de
conceitos estruturantes, hierarquicamente organizados e na proposta curricular apresentada nos documentos
oficiais de educação, destacam-se três Ideias-Chave inicias para aludir a probabilidade: IC1 - estuda a natureza
aleatória dos acontecimentos; IC 2 - mede o grau de confiança da predição; IC 3 - é medida segundo a razão entre
o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis.
As respostas coletadas foram agrupadas considerando as seguintes categorias:
✓ Resposta Insatisfatória (RI): não responde ou não cita nenhuma das Ideias-Chave;
✓ Resposta Parcialmente Satisfatória (RPA): alude a uma ou duas das Ideias-Chave;
✓ Resposta Satisfatória (RS): faz menção as três Ideias-Chave selecionadas.
3ª Questão: Os conceitos que se apresentam abaixo foram sugeridos segundo os documentos oficiais de educação
para serem desenvolvidos sobre a ideia de probabilidade no Ensino Fundamental (anos inicial e final). Classifiqueos segundo a categorização proposta: ConceitosGerais (G) - ideias abrangentes, que podem ser familiares aos
alunos, servindo de noção inicial sobre probabilidade; ConceitosEstruturantes (ET) – ideias organizadoras que
caracterizam o campo de conhecimento da probabilidade; ConceitosEspecíficos (ES) – ideias-foco, próprias apenas
do campo da Probabilidade:
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

comparação
chance
sorte
ocorrência
provável

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

estimativa
previsão
incerteza
casos favoráveis
experimentos aleatórios

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

probabilidade
grau de confiança
espaço amostral
acaso
casos possíveis

Para a análise dessa questão levantou-se as noções e os conceitos sobre probabilidade mais evidenciados
pelos documentos oficiais (PCN, BCCPE e PCPE),observando suas evoluções e representações, conformeomodelo de
currículo em espiral (BRUNER, 1976). Defende-se também, segundo Ausubel (2002), que o professor deve fazer um
mapeamento conceitual, identificando ideias gerais, conceitos estruturantes e específicos de modo a selecionar
criteriosamente o que é importante na matéria de ensino.
As categoriasde análise foram construídas considerandoo Número Total de Acertos ( NTA ) em relaçãoà
média do Número Total deConceitos propostos ( NTC

 15) , dos quais 6 são considerados conceitos Gerais  G

(comparação, chance, sorte, provável, incerteza, acaso); 5 conceitos Estruturantes  ET (ocorrência, estimativa,
previsão, probabilidade, grau de confiança) e 4 conceitos Específicos  E P (casos favoráveis, espaço amostral,
casos possíveis, experimento aleatório).
Assim, as respostas foramagrupadastendo como parâmetro NTA = 8, em:
✓ Seleção Conceitual Insatisfatória ( SCI ): não responde ou NTA  8 ;
✓ Seleção Conceitual Parcialmente Satisfatória ( SCPS ): quando 8  NTA  15 ;
✓ Seleção Conceitual Satisfatória (𝑆𝐶𝑆): quando NTA  NTC  15 .
4ª Questão1 (4ª.1: Professores do𝐸𝐹𝐼 ) - Em uma gaveta foram colocadas três camisetas verdes, duas camisetas
amarelas, uma camiseta vermelha e quatro camisetas brancas. a) Se retirarmos sem ver, dessa gaveta, uma
camiseta, qual a cor de camiseta com maior chance de ser retirada? b) Qual a probabilidade de retirarmos uma
camiseta: I- Verde, II- Amarelo, III- Vermelha, III- Branca? c) Qual significado probabilístico você atribui aos
resultados obtidos nos itens anteriores?
4ª Questão 2 (4ª.2: Professores do 𝐸𝐹𝐹 ) -A turma do 9º ano de uma escola tem vinte e três alunos, com números de
pauta de 1 a 23. Em algumas aulas, os alunos estão divididos em dois turnos: os alunos com número ímpar pertencem
ao primeiro turno e osrestantes pertencem ao segundo turno. Escolhe-se ao acaso, um aluno: a) Qual a
probabilidade do aluno escolhido ser: I- do primeiro turno? II- do segundo turno? b) É mais provável que o aluno
escolhido seja do primeiro ou do segundo turno? Justifique sua resposta. c) Qual significado probabilístico foi
atribuído aos resultados obtidos no item anterior?
As respostas foram analisadas sobre três aspectos: solução, validação e argumentação. Assim foram
consideradas três formas para qualificar as respostas:
✓ Resposta Não Satisfatória ( RNA ) – quando não respondeu, ou respondeu aos três aspectos (solução, validação
e argumentação) de forma errada;
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✓ Resposta Parcialmente Satisfatória ( RPS ) – quando um ou dois dos aspectos (solução, validação e
argumentação) foram respondidos de forma correta;
✓ Resposta Satisfatória ( RS ) – quando respondeu corretamente aos três critérios.
4 – Apresentação e Discussão dos Dados
Para uma melhor organização e compreensão dos dados, serãoutilizadas tabelas de dupla entrada e em
seguida a cada tabela se fara uma discussão sobre os achados.
1ª Questão:
Tabela 1 – Concepções dos professores sobre o Tratamento da Informação
Critérios

Identificação das ideias-chave

Professores
𝐸𝐹𝐼
𝐸𝐹𝐹

5
4

2
4

0
0

Legenda:
:Resposta Inadequada;
:Resposta Parcialmente Adequada;
Adequada; 𝐸𝐹𝐼 :Ensino Fundamental Inicial;𝐸𝐹𝐹 :Ensino Fundamental. Final.

:Resposta

Observa-se que todos os participantes nãoapresentam um conceito abrangente sobre
O Tratamento da Informação. Restringem esse bloco ao estudo dos elementos da estatística descritiva,
desconsiderando os objetos da combinatória e da probabilidade. Isso, talvez deva-se ao destaque dado a construção
de tabelas e gráficos nos livros didáticos.
2ª Questão:
Tabela 2 – Concepções dos professores sobre o conceito de probabilidade
Critérios

Identificação das ideias-chave

Professores
𝐸𝐹𝐼
𝐸𝐹𝐹
Total

7
4
11

0
4
4

0
0
0

Legenda:
:Resposta Insatisfatória;
:Resposta Parcialmente Satisfatória;
:Resposta Satisfatória;𝐸𝐹 𝐼 :Ensino Fundamental Inicial;𝐸𝐹𝐹 :Ensino Fundamental Final.
O fato dos professores, ainda que licenciados em matemática, não apresentarem uma idealização
satisfatória sobre a probabilidade, remete a que haja um comprometimento na qualidade da difusão desse
conhecimento e, consequentemente, na aprendizagem significativa dos seus alunos.
3ª Questão:
Tabela 3 – Reconhecimento do Sistema de Informação sobre Probabilidade
Seleção Criteriosa dos Conceitos

Critérios
Professor
𝐸𝐹𝐼
𝐸𝐹𝐹
Total
Legenda:
Satisfatória;

:

7
5
12

Seleção

Conceitual

0
3
3

Insatisfatória;

: Seleção Conceitual Satisfatória;

:

Seleção

0
0
0
Conceitual

Parcialmente

: Número Total de Acertos;

Conforme se observa, os professores não conseguem fazer uma seleção conceitual satisfatória sobre
probabilidade, os que ensinam no 5º ano, identificam mais os conceitos gerais, enquanto que os do 9º ano, os
específicos. Isso podeindicar que por não reconhecerem esse sistema de informação não o exploram no ato de seu
ensino.
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4ª Questão 1 e 2:
Tabela 4 – Resolução de Problema de Probabilidade
Critérios

Solução, Validação e Argumentação

Professores
4ª.1: Professores do 𝐸𝐹𝐼
4ª.2: Professores do 𝐸𝐹𝐹
Total

1
2
3

5
5
10

Legenda:
:Resposta Insatisfatória;
:Resposta Parcialmente Satisfatória;
Fundamental Inicial;𝐸𝐹𝐹 :Ensino FundamentalFinal.

1
1
2
:Resposta Satisfatória;𝐸𝐹𝐼 :Ensino

Pode-se observar queapenas dois professores responderam satisfatoriamente aos três aspectos
considerados na questão (solução, validação e argumentação). Dentre os que apresentaramuma resposta
parcialmente satisfatória, a maioria, teve dificuldade em construir um argumento probabilístico coerente com a
solução encontrada.
5- Considerações Finais
Conforme se observou, os documentos oficiais de educação (PCN, BCCPE, PCPE), recomendam que o
ensinode probabilidade, no viés do Tratamento da Informação, seja inicialmente apresentado, a partir de noções
mais gerais, como chance, azar, sorte, e outras ideias similares, para intuir nos alunos a natureza aleatória dos
acontecimentos envolvidos nos problemas propostos. Posteriormente, nas séries mais avançadas, introduz-seos
conceitos mais específicos, como o de estimativa, casos prováveis, grau de confiança e etc, com vistas a explorar
o indeterminismoinerente aos métodos probabilísticos.
Assim, os professores dos anos finais do EF deverão organizar situações de ensinoque possibilitem
resgatar as noções iniciais, as quais, se exploradas adequadamentepelos professores dos anos iniciais, poderão
servir de subsunçorese ancorar os conceitos mais específicos, diferenciando-os e reconciliando-oscom vistas a
torna-los mais estáveis.
Entretanto, esse aspecto requer um desdobramento do professor, identificando o sistema de informação
da matéria de ensino, para reconhecer, seus conceitos gerais, estruturantes e suas hierarquias. Como também, um
esforço por parte do aluno, na predisposição em dar significado aos novos conceitos, a partir daqueles já
aprendidos, se é que está se apostando numa aprendizagem significativa.
Partindo dessa premissa e, considerando os resultados da investigação em pauta, percebe-se que os
participantes não identificam os sistema de informação de probabilidade e o fato dos professores do 5º ano
identificarem mais os conceitos gerais, enquanto os do 9º ano, os conceitos específicos, remete a ideia de que
pornão reconhecerem a organização hierárquica desse conhecimento, não conseguem criar situações para acionar
os subsunçores dos alunos e favorecer a aprendizagem significativa.
Além disso, na resolução de problemas “típicos”, o fato do insucesso nas suas respostas para expor uma
interpretação probabilística mediante o resultado obtido, indica que a solução apresentada, ainda que correta, foi
obtida mecanicamente, sem uma compreensão devida sobre o que representam. Isso, só corrobora com a ideia de
que a aprendizagem mecânica continua sendo bastante incentivada na escola.
Dessa forma, considera-se que os professores investigados não estão preparados para trabalhar este
conteúdo de maneira a favorecer a aprendizagem significativa dos alunos. Esse fato, só evidencia a necessidade de
se discutir a qualidade da formação acadêmica das licenciaturas em pedagogia e matemática e das formações
continuadas.
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Resumo: Este trabalho trata da asserção dos processos de ensino e aprendizagem como um novo campo conceitual fundamentado
em teorias de aprendizagem cognitivistas, especialmente as da aprendizagem significativa, dos campos conceituais e teorias
implícitas. Como ponto de partida argumentamos que as crenças implícitas dos sujeitos em relação aos processos de ensino e
aprendizagem podem ser modificadas durante o período de formação inicial com mais facilidade do que no período de exercício
da profissão, ou seja, se o docente em formação inicial aprender a refletir durante este período, acreditamos que esta prática
irá se manifestar durante o exercício de sua profissão.
Palavras-chave: aprendizagem significativa, teorias implícitas, invariantes operatórios, formação inicial, reflexão.
Abstract: This work deals with the assertion of teaching and learning processes as a new conceptual field based on cognitive
learning theories, especially those of meaningful learning, conceptual fields and implicit theories.As a starting point, we argue
that the subjects' implicit beliefs about the teaching and learning processes can be modified during the period of initial training
more easily than during the period of the exercise of the profession, that is, if the teacher in initial teaching qualification reflect
during this period, we believe that this practice will manifest itself during the exercise of his profession.
Keywords: Meaningful learning, Implicit theories, operational invariants, initial teaching qualification, reflection.

1– Introdução
Através de nossa experiência e pelas vozes de outros autores, entendemos que os processos cognitivos
implícitos imperam nas situações de ensino e aprendizagem, muitas vezes contra nossa vontade, sobre o
conhecimento explícito. As teorias implícitas, entendidas como teorias pedagógicas individuais no âmbito do
pensamento do professor, pretendem ilustrar a estrutura oculta e que dá sentido ao processo de ensinar e aprender.
Estes princípios implícitos foram por nós interpretados a partir da teoria dos campos conceituais de Vergnaud (1983)
como invariantes operatórios. Esta proposição faz parte de uma pesquisa maior, ainda em construção, que consiste
na tese de doutoramento intitulada “O domínio do campo conceitual sobre processos de ensino e aprendizagem na
formação inicial docente em ciências da natureza”. Nosso objetivo é de apresentar o campo conceitual sobre
processos de ensino e aprendizagem, para que através da reflexão na ação ou sobre a ação no período de formação
inicial os sujeitos aprendam significativamente.
2– Desenvolvimento
Faremos uma breve apresentação das teorias psicológicas cognitivistas de Ausubel (1968), Vergnaud (1983) e
Pozoet al. (2006) para que o leitor perceba a convergência entre as estas, na proposição que faremos dos processos
de ensino e aprendizagem como campo conceitual apresentada nas discussões deste trabalho.
2.1 – Teoria da Aprendizagem Significativa
O conceito principal da teoria cognitivista de Ausubel (1978) é o de “Aprendizagem Significativa”, cuja
característica principal é a integração entre os conhecimentos novos e prévios, portanto, é indispensável levar em
consideração o conhecimento prévio do sujeito e dessa maneira, de acordo com Ausubel (1968), a nova informação
ancora-se aos subsunçores presentes na estrutura cognitiva do sujeito e desta maneira ocorre a aprendizagem
significativa.
Segundo Moreira (2009), existem duas condições para que a aprendizagem significativa ocorra: o material
utilizado pelo docente necessariamente deverá ser potencialmente significativo para o aprendiz e este, deverá
estar pré-disposto a aprender significativamente. A primeira condição, a de que o material seja potencialmente
significativo envolve dois fatores principais: a natureza do material e a natureza da estrutura cognitiva do aprendiz.
Em relação à natureza do material, este deverá ter significado lógico de maneira que possa ser relacionado às
ideias relevantes. Quanto à natureza da estrutura cognitiva do aluno, é necessário que nela sejam encontrados
subsunçores específicos para que o material possa se relacionar (MOREIRA, 1999b).
A aprendizagem significativa se diferencia da aprendizagem mecânica pois, no segundo caso o aprendiz
não dá significado ao que aprende, apenas armazena mecanicamente. A aprendizagem significativa se caracteriza
principalmente por ser não arbitrária e não literal, ou seja, não é qualquer situação que será ancorada à estrutura
cognitiva do sujeito e também não será ao pé da letra (MOREIRA, 2009).

35

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

De acordo com esta teoria, a principal estratégia instrucional para aguçar a estrutura cognitiva do
aprendiz consiste no uso de organizadores prévios (AUSUBEL, 2003). A principal função dos organizadores prévios
de acordo com Moreira (2012a) é servir de ponte entre conhecimentos novos e prévios. Como exemplos de materiais
que podem ser considerados organizadores prévios, utilizados como estratégias facilitadoras da aprendizagem
significativa indicamos: mapas conceituais (Novak e Gowin, 1984; Moreira e Buchweitz, 1993), Vê epistemológico
(Gowin, 1981) e a negociação de significados (Moreira, 1999b). Os organizadores prévios poderão servir para
identificar o conhecimento prévio do aluno e a partir dessa identificação, cabe ao docente preparar o material
potencialmente significativo levando em consideração a natureza da estrutura cognitiva do aluno e ensinar de
acordo.
Segundo Ausubel (1978), existem quatro princípios que podem ser utilizados para facilitar a
aprendizagem significativa: diferenciação progressiva, reconciliação integrativa, organização sequencial e
consolidação.
Uma forma de organizar sequencialmente os conteúdos é através de Unidades de Ensino Potencialmente
Significativas – UEPS (Moreira, 2011; Moreira, 2012b). Trata-se de uma sequência didática fundamentada
teoricamente nas teorias cognitivas de vários autores, especialmente na Teoria da Aprendizagem Significativa
(Ausubel, 1978) e na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (Moreira, 2010). Para construção de UEPS Moreira
(2011; 2012) indica especialmente a necessidade de levar em consideração o conhecimento prévio dos alunos e
utilizar adequadamente os organizadores prévios, para que através dos princípios facilitadores seja possível
identificar sinais de aprendizagem significativa.
2.2 – Teoria dos Campos Conceituais
A Teoria dos Campos Conceituais, inicialmente proposta por Gérard Vergnaud (1983) como uma teoria
psicológica de conceitos, uma teoria cognitivista sobre os processos de conceitualização do real que pressupõe a
aquisição do conhecimento está moldada por situações e problemas e especialmente as ações do sujeito nessas
situações.
Segundo Vergnaud (1983, p. 127), um campo conceitual consiste num conjunto de problemas e situações
cujo tratamento requer conceitos, procedimentos e representações de tipos diferentes, mas intimamente
relacionados.
Para compreensão de Campo Conceitual é importante ressaltar que existem cinco conceitos-chave da
teoria de Vergnaud (1994), ou seja, o conceito do próprio campo conceitual brevemente descrito anteriormente
neste trabalho, conceito de situações, conceito de conceito, conceito de esquemas e por fim, conceito de
invariantes operatórios que são considerados ingredientes dos esquemas.
Os esquemas se referem necessariamente a duas classes de situações, diferenciadas por: classe de
situações em que o sujeito dispõe das competências necessárias ao tratamento relativamente imediato da situação
e, classes de situações em que o sujeito não dispõe de todas as competências necessárias, o que lhe obriga a um
tempo de reflexão e exploração, a hesitações, a tentativas frustradas, levando-o eventualmente ao sucesso ou ao
fracasso (VERGNAUD, 1990). São considerados ingredientes dos esquemas: metas e antecipações, regras de ações,
possibilidade de inferência e os invariantes operatórios.
De acordo com Vergnaud (1996), de todos os ingredientes dos esquemas, os invariantes operatórios
constituem a base conceitual implícita ou explícita, que permite obter a informação que vem a propósito e a partir
dessa informação bem como da meta a ser atingida, deduzir as regras de ação mais pertinentes para abordar dada
situação. Segundo Vergnaud (1998), os invariantes operatórios são classificados através das expressões conceitoem-ação (trata-se de uma categoria de pensamento tida como pertinente ou relevante) e teorema-em-ação (tratase de uma proposição tida como verdadeira sobre o real).
Os conceitos-em-ação e os teoremas-em-ação formam uma articulação essencial entre a teoria e a
prática. A percepção, a procura e a seleção de informações se embasam por inteiro no sistema de conceitos-emação disponíveis pelo sujeito em seus pensamentos e os teoremas-em-ação encontram-se subjacentes, ou seja,
implícitos na sua conduta (MOREIRA, 2004, P. 42).
Segundo Grings, Caballero e Moreira (2008), as pessoas de maneira geral não são capazes de expressar
em linguagem natural seus teoremas-em-ação, ainda que sejam capazes de resolver certas situações envolvendo
tais teoremas. A análise cognitiva das ações do sujeito pode revelar a existência de conceitos-em-ação implícitos.
Ainda assim, sabemos que o conhecimento conceitual deve necessariamente ser explícito, portanto, os conceitos
implícitos não são considerados conceituais. Assim sendo, palavras, sentenças e outras expressões simbólicas
representam instrumentos cognitivos indispensáveis para a transformação de invariantes operatórios (implícitos)
em conceitos e teoremas científicos (explícitos) (MOREIRA, 2004).
De acordo com Vergnaud (2013), o conhecimento pode se tornar explícito através de duas formas: a
predicativa e a operatória. A forma predicativa é caracterizada pelo que dizemos e a forma operatória pelo que
fazemos em situação. Segundo o mesmo autor, a forma operatória é muito mais completa e rica do que a
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predicativa pois manifesta a defasagem entre a competência que o sujeito é capaz de fazer diante de uma situação
e o quanto ele é capaz de falar a respeito da mesma.
2.3 – Teorias Implícitas sobre processos de ensino e aprendizagem
Existe distinção entre o que podemos dizer (conhecimento declarativo, extremamente valorizado na
cultura acadêmica) e o que podemos fazer (conhecimento procedimental). O conhecimento procedimental nem
sempre é facilmente verbalizado pelo sujeito e pode ser adquirido de maneira eficaz através da prática cotidiana
e, na maioria das vezes, ocorre de maneira automática, sem que sejamos conscientes. Segundo Pozo e Crespo
(2009, p. 49), o conhecimento procedimental é mais difícil de avaliar do que o conhecimento conceitual, uma vez
que sempre se domina gradualmente, e, portanto, é mais difícil discriminar entre os diferentes níveis de domínio
alcançados. Vergnaud (2013) em sua teoria dos Campos Conceituais agrega as ideias apresentadas por Rodrigo,
Rodriguez e Marrero (1993) e Scheurer e Pozo (2006) nas Teorias Implícitas ao indicar que podemos expressar nosso
conhecimento de duas formas, ou seja, através do que dizemos (forma predicativa) e o que fazemos em
determinada operação (forma operatória). Segundo o autor, a forma operatória é muito mais rica que a forma
predicativa pois é capaz de manifestar a defasagem entre a competência do sujeito em fazer frente a uma situação
e o quanto ele é capaz de falar a respeito.
As Teorias Implícitas inicialmente propostas por Rodrigo, Rodriguez e Marrero (1993), contudo neste
trabalho daremos ênfase na construção de Pozo et al. (2006) no que diz respeito às teorias implícitas sobre
processos de ensino e aprendizagem.
Pozo et al (2006) acredita que existem basicamente três teorias que organizam e mediam nossa relação
com a aprendizagem: a teoria direta, a teoria interpretativa e a teoria construtiva.
A teoria direta, segundo Pozo et al. (2006) representa um modo otimista de conceber a aprendizagem.
Se preocupa apenas com os resultados, sem levar em consideração o contexto ou os processos que o possibilitam.
Os resultados são concebidos como reprodução fiel do conhecimento transmitido pelo docente.
A teoria interpretativa considera o contexto no qual o sujeito está inserido e indica que os resultados
são produzidos através da ação do aprendiz. Leva em consideração que resultados, processos e as condições de
aprendizagem formam uma conexão linear, imprescindível para que bons resultados possam surgir a partir da
realidade.
A teoria construtiva indica que a aprendizagem implica em processos mentais reconstrutivos das próprias
representações acerca do mundo físico, sociocultural e mental, assim como de autorregulação da própria atividade
de aprender. No âmbito desta teoria, os resultados da aprendizagem implicam inevitavelmente uma redescrição
dos conteúdos que trata e inclui a própria pessoa que o aprende. A consciência do aprendiz e as condições em que
ocorrem a aprendizagem e os resultados alcançados são levados em consideração pelo docente pois permitem
iniciar e ajustar os processos de ensino e aprendizagem em ação. Esta teoria considera o papel transformador do
aprendiz como responsável pela reconstrução das próprias representações.
A seguir apresentamos a proposição de um novo campo conceitual sobre os processos de ensino e
aprendizagem.
3–Discussões a respeito da asserção de um novo Campo Conceitual sobre os processos de ensino e
aprendizagem
Segundo Vergnaud (1983), campo conceitual consiste num conjunto de problemas, conceitos, situações,
relações e conteúdo. Para melhor definição de campo conceitual, é necessário considerar os conceitos-chave da
teoria, que além do próprio conceito de campo conceitual, envolve os conceitos de situação, de conceito, de
esquemas e de invariantes operatórios.
Entendemos que para modificar a maneira de ensinar e aprender é fundamental que sejam modificadas
as crenças implícitas que os sujeitos possuem sobre aprendizagem e ensino, mediante explicitação progressiva de
suas representações implícitas e encobertas nas práticas cotidianas.Consideramos que o espaço e tempo ideal para
que as crenças implícitas sejam modificadas é o da formação inicial docente. É durante o processo de aprendizagem
do fazer docente que o conhecimento prévio do sujeito em formação inicial começa a se fortalecer, através das
situações propostas ao longo deste período. Segundo Vergnaud (2013), trata-se de um processo de aprendizagem e
experiências acumuladas e se manifesta através de continuidades e rupturas, ou seja, os novos conhecimentos se
constroem quando são sustentados em conhecimentos anteriores e, muitas vezes, se opondo a eles. De acordo com
o autor, para o domínio de um novo campo conceitual, a exemplo do “Campo Conceitual sobre os processos de
ensino e aprendizagem” indicado neste trabalho, ocorre efetivamente em vários anos, às vezes em décadas é
possível avaliar os indícios de aprendizagem significativa dos sujeitos. Isto significa que o docente continua em
formação durante sua ação, ou seja, o domínio do campo conceitual não ocorre de maneira absoluta tão somente
durante o período em que se encontra na universidade.
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O mapa conceitual apresentado na Figura 1 evidencia os significados atribuídos aos principais conceitos,
bem como as relações entre os conceitos considerados relevantes para que ocorra o domínio do Campo Conceitual
sobre os processos de ensino e aprendizagem pelo sujeito.

Figura 1. Mapa Conceitual do Campo Conceitual sobre os processos de ensino e aprendizagem.

Em relação ao Mapa Conceitual da Figura 1, ressaltamos que os conceitos mais gerais e inclusivos estão
apontados na cor azul, seguindo critérios ausubelianos para construção de mapas conceituais, indicando princípios
da diferenciação progressiva. Os conceitos em destaque na cor verde indicam conexão entre os princípios,
ponderação sobre similitudes e discordâncias, afim de reconciliar diferenças reais ou aparentes. Assim os demais
conceitos obedecem ao princípio da reconciliação integrativa, indicando a forma como os conceitos subordinados
estão relacionados, para que novos significados sejam dados para os conceitos de ordem mais elevada na hierarquia
(MOREIRA, 1992).
Para que ocorra o domínio do campo conceitual sobre processos de ensino e aprendizagem é
imprescindível que o sujeito adote uma postura reflexiva. Através da reflexão o sujeito pode dar sentido aos
obstáculos observados na conceitualização do real, pois, de acordo com Vergnaud (1994) a conceitualização é o
núcleo do desenvolvimento cognitivo pois permite identificar e relacionar objetos entre si, bem como analisar as
mudanças que ocorrem no objeto através da conduta do sujeito. Durante o processo de conceitualização é possível
identificar indícios de aprendizagem significativa do novo campo conceitual.
Consideramos que o desenvolvimento da capacidade de reflexão do sujeito sobre sua ação nos processos
de ensino e aprendizagem, é fundamental o períodode formação inicial docente pois, é neste espaço-tempo que
são definidas as teorias implícitas como teorias pedagógicas pessoais no âmbito do pensamento do professor. Neste
sentido enfatizamos a importância de o sujeito desenvolver a capacidade de refletir sobre sua prática, para que
esta capacidade se desenvolva é imprescindível que o docente em formação inicial esteja familiarizado com a
reflexão na ação ou sobre a ação (Schön, 2007), e desta forma possa compreender os processos pelos quais os seus
discentes aprendem (ou não) significativamente.
O domínio do campo conceitual sobre processos de ensino e aprendizagem que despertam a
intencionalidade do aluno para a aprendizagem significativa, envolve aspectos de duas formas do conhecimento
apresentadas por Vergnaud (2013): a forma operatória e a forma predicativa. Segundo o mesmo autor, a forma
predicativa envolve o saber explícito, bastante valorizado pela cultura acadêmica. Apesar da forma operatória ser
na maioria das vezes fonte da forma predicativa, sua complexidade analítica é maior no primeiro caso e de grande
importância no processo de formação inicial docente. A forma operatória do conhecimento consiste no saber
implícito como teorias pedagógicas pessoais, reconstruídas através das experiências vividas com base de
conhecimentos pedagógicos. O processo de aprendizagem é ponderado por Scheurer e Pozo (2006) como um sistema
que relaciona três componentes principais: as condições em que ocorre, os processos do aprendiz e os resultados

38

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

alcançados. As condições incluem aspectos que comprometem principalmente o aprendiz, ou seja, sua idade,
saúde, estado mental, conhecimentos prévios, afetivos e motivacionais e o seu entorno no âmbito sociocultural,
material e procedimental. A componente dos processos relaciona-se aos processos declarativos e procedimentais
que o aprendiz executa. Por fim, o componente dos resultados que remete ao que se aprende e o que se pretende
aprender (SCHEURER E POZO, 2006). Podemos relacionar a forma operatória do conhecimento como a “ponta visível
do iceberg” de nossas teorias sobre os processos de ensino e aprendizagem. O domínio deste campo conceitual vai
da forma operatória ou implícita para a forma predicativa, também considerada explícita.
Para desenvolver a capacidade de o sujeito refletir a respeito de sua ação sobre os processos de ensino
e aprendizagem, de acordo com o que afirmamos anteriormente, consideramos fundamental o período de formação
inicial docente. Acreditamos que durante este período, no contexto das ideias do professor se definem as teorias
implícitas como teorias pedagógicas próprias, sendo estas reconstruídas sobre a base dos conhecimentos
pedagógicos obtidos no decorrer do período acadêmico. Segundo Scheurer e Pozo (2006), os resultados da
aprendizagem de um novo campo conceitual são verificados a partir das mudanças que ocorrem durante o próprio
processo modo de representar, fazer ou criar, a sua consciência, as condições em que a aprendizagem ocorre, bem
como os resultados alcançados. A atitude reflexiva mencionada funciona como referência que permite (re) iniciar
e ajustar a sequência contínua dos fatos. As mudanças que ocorrem durante o procedimento representacional do
sujeito podem ser indicadas por meio das propriedades presentes nos invariantes operatórios classificados de
acordo com os perfis direto, interpretativo ou construtivo.
Por fim, entendemos que o Campo Conceitual sobre processos de ensino e aprendizagem enfatiza os
conceitos em destaque no mapa conceitual da Figura 1, a partir da convergência entre as teorias de Ausubel (1978),
Vergnaud (1983) e Pozo et al. (2006) através da percepção das autoras deste trabalho. Consideramos que para o
domíniodo campo conceitual sobre os processos de ensino e aprendizagem com vistas à aprendizagem significativa,
requer profunda reflexão na ação ou sobre a ação. Para que isso ocorra durante o período de formação do sujeito,
é necessário levar em consideração as teorias pedagógicas pessoais, que podem ser verificadas através das
mudanças na maneira representacional explicitada, indicadas principalmente através das mudanças nas concepções
externalizadas pelos sujeitos e classificados de acordo com as características presentes nos perfis direto,
interpretativo e construtivo.
4– Conclusões
Consideramos que o ensino e a aprendizagem estão intimamente ligados e acreditamos que o professor
somente poderá ensinar adequadamente a partir do momento em que compreendera maneira como o aluno
aprende. Nesta perspectiva, o Campo Conceitual sobre processos de ensino e aprendizagem apresentado neste
trabalho, torna-se um referencial importante por enfatizar a práxis educativa, especialmente no período de
formação inicial docente. Acreditamos que a partir do momento em que o docente em formação inicial aprender
a refletir sobre sua prática, esta irá se fortalecer e manifestar durante o exercício de sua profissão.
5–Referências
AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003.
______________.Educal Psychology: a cognitive view. Nova York, Holt, Rinehart and Winston. 1ª ed. p. 685. 1968.
_______________.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. Educational psychology: a cognitive view. 2ª ed. Nova York, Holt,
Rinnehart and Winston. 733p. 1978.
GARCIA, I.K., POZO, J.I. Concepções de professores de física sobre ensino-aprendizagem e seu processo de
formação: um estudo de caso. Investigações em Ensino de ciências. V. 22 (2). pp, 96-119, 2017.
GOWIN, D. B. Educating. Ighaca, N.Y.: Cornell University Press. 1981.
GRINGS, E.T.O; CABALLERO, C. & MOREIRA, M.A. Avanços e retrocessos dos alunos no campo conceitual da
termodinâmica. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. Vol.7 nº1, 2008.
MOREIRA, M. A. Al final, qué es aprendizaje significativo?Revista Qurriculum, 25; marzo 2012a, pp. 29-56, 2012.
____________.Aprendizagem significativa. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 130p, 1999b.
____________. Aprendizagem Significativa Crítica. Atas do III Encontro Internacional Sobre Aprendizagem
Significativa, Lisboa (Peniche), 11 a 15 de setembro de 2000. 2. Ed. 2010.
____________. A Teoria dos campos conceituais de Vergnaud: o ensino de ciencias nesta área. Org. Porto Alegre:
Instituto de Física da UFRGS, 107p, 2004.
____________. Mapas Conceituais no Ensino da Física. Textos de apoio ao professor de física. n. 3.Porto Alegre:
Instituto de Física. UFRGS, 1992.
____________. Subsídios teóricos para o professor pesquisador em ensino de ciências: comportamentalismo,
construtivismo e humanismo. 1ª Ed. Porto Alegre, 2009.
____________. Unidades de enseñanza potencialmente significativas – UEPS.Aprendizagem Significativa em
Revista/Meaningful Learning Review – v1(2), pp. 43-63, 2011.
____________. Teorias de Aprendizagem. São Paulo. EPU, 1999a.

39

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

____________. Unidades de Ensino Potencialmente Significativas UEPS. Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Física.
In.: Textos de apoio ao professor de física, v.23, n.2, 2012b.
____________; & BUCHWEITZ, B. Novas estratégias de ensino e aprendizagem: os mapas
conceituais e o Vê epistemológico. Lisboa, Plátano. 114p, 1993.
NOVAK, J. D. E GOWIN, D. B. Learning how to learn. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
POZO, J.I., CRESPO, M.A.G. A aprendizagem e o ensino de ciências: do conhecimento cotidiano ao
conhecimento científico. Trad. Naila Freitas. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
____________, et al. Las teorias implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza. In: POZO, J.I. et al. (Orgs). Nuevas
formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje: las concepciones de professores y alunos. Crítica y
fundamentos. Grao, 2006.
SCHEURER, N., POZO, J.I. ¿Qué cambia en las teorias implícitas sobre el aprendizaje Y la enseñanza? Dimensiones
y processos del cambio representacional. In: POZO, J.I., et al. (Orgs).Nuevas formas de pensar la enseñanza y el
aprendizaje: las concepciones de professores y alunos. Crítica y fundamentos. Grao, 2006.
RODRIGO, M.J., RODRÍGUEZ, A., MARRERO, J. Las teorias implícitas. Uma aproximación al conocimiento
cotidiano. Madrid: Visor, 1993.
SCHÖN, D. A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre:
Artmed, 2007.
VERGNAUD, G. A comprehensive theory of representation for mathematics educations. Journal of Mathematical
Behavior, 17(2): 167-181, 1998.
____________.Algumas ideas fundamentales de Piaget em torno a la didáctica. Perspectivas, v. 26, n. 10, p. 195207, 1996.
____________. La théorie des champs conceptuels. Récherches em Didactique des Mathématiques, v.10, n 23:
133-170, 1990.
____________. Multiplicative conceptual field: what and why? In. Guershon, h. and Confrey, J. (1994). (Eds.) The
development of multiplicative reasoning in the learning of mathematics. Albany, N. Y.: State University of New
York Press. p. 41-59, 1994.
____________. Multiplicative structures. In Lesch, R., Landau, M. (Eds). Acquisition of Mathemtics Concepts and
Processes. New York: Academic Press Inc. p. 127-174, 1983.
____________.O que é aprender? Por que Teoria dos Campos Conceituais?Revista ¿Por qué la Teoria de los
Campos Conceptuales? Infancia y Aprendizaje. Madrid. N. 36 (2), 2013.

40

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

CORAL018 - A ARGUMENTAÇÃO PRESENTE NA CONSTRUÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS COMO PROPULSORA DE
UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA
SYLVIA DE CHIARO
Universidade Federal de Pernambuco/Centro de Educação/Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais/Programa de
Pós-Graduação Stricto Senso em Educação em Ciências e Matemática-Centro Acadêmico do Agreste-UFPE/
chiaro@hotlink.com.br

KÁTIA APARECIDA DA SILVA AQUINO
Universidade Federal de Pernambuco/Colégio de Aplicação/Programa de Pós-Graduação Stricto Senso em Rede Nacional para o
Ensino de Ciências Ambientais-PROFCIAMB-UFPE/ aquino@ufpe.br

RAQUEL CORDEIRO NOGUEIRA LIMA
Universidade Federal de Pernambuco/Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva/ raquelcnogueira@gmail.com
Resumo: O mapa conceitual tem sido uma ferramenta muito utilizada no contexto educacional para apoiar tanto o estudante na
articulação do conhecimento quanto ao professor como instrumento de avaliação. Apoiado em uma concepção de linguagem
como constitutiva da cognição humana, este estudo intenta mostrar que o caráter inerentemente argumentativo que caracteriza
a construção dos mapas conceituais contribui substancialmente para que o mesmo se constitua em um recurso didático
privilegiado para a promoção de uma aprendizagem significativa crítica.
Palavras-chave: aprendizagem significativa crítica; mapa conceitual; argumentação.
Abstract: The concept map has been a widely tool used in the educational context to support both student in the articulation of
knowledge and teacher as an evaluation tool. Based on a conception of language as constitutive of human cognition, this study
tries to show that the inherently argumentative character that characterizes the construction of concept maps contributes
significantly so that it becomes a privileged didactic resource for the promotion of critical meaningful learning.
Keywords: critical meaningful learning; concept map; argumentation

1 – Introdução
A associação das temáticas que caracterizam o ensino de Química com os fenômenos que acontecem no
dia a dia dos estudantes,além de ser bastante comum é desejável que aconteça. Estimular tal associação favorece
que os conhecimentos prévios dos estudantes possam emergir e sejam assim tomados como ponto de partida para
a construção do conhecimento científico. Com o intuito de dar sentido aos fenômenos e acontecimentos que
vivenciam em seu cotidiano, os estudantes são levados a um movimento de negociação entre aquilo que já
conhecem, seus subsunçores segundo Ausubel (2003), e as novas informações recebidas. Tal negociação é que
permite ao estudante o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. Entendendo que essa negociação não
se dá de forma neutra, mas ao contrário, é plena de sentidos próprios, consideramos que um funcionamento crítico
e reflexivo permeia esse movimento, caracterizando essa aprendizagem significativa também como crítica
(Moreira, 2010). Ao negociar diferentes perspectivas sobre um mesmo fenômeno, o estudante é levado a uma
avaliação mais crítica, realizando aí um movimento eminentemente argumentativo. O mesmo acontece quando o
estudante é convidado a construir um mapa conceitual sobre qualquer que seja a temática. As constantes
negociações que o indivíduo precisa realizar para decidir sobre onde posicionar e como relacionar cada termo
utilizado em seu mapa, indo e vindo, corrigindo e revisando as articulaçõesrealizadas, mudando de lugar ou
inserindo novas informações e palavras de ligação que justifiquem essas articulações, caracterizam o que
entendemos como argumentação.
É nesse sentido que propomos aqui um olhar para a construção dos mapas conceituais como um recurso
de construção de conhecimento significativo e crítico, na medida em que se dá via argumentação. Assim, a hipótese
aqui levantada é a de que o estudante, ao construir um mapa conceitual, argumenta consigo mesmo sobre as
diferentes possibilidades, respondendo à necessidade de justificar as relações que constrói através das palavras de
ligação ou reconstruindo essas relações sempre que julga alguma inadequação. Além disso, quando o estudante
encontra um melhor caminho a seguir, ele não está só declarando o que aprendeu, como algo estático em sua
estrutura cognitiva, mas está em pleno processo crítico e reflexivo de construção significativa de conhecimentos,
mediado por um funcionamento inerentemente argumentativo. Para justificar essa proposta é relevante que o
ponto de partida seja a compreensão sobre qual concepção de linguagem a ancora, sendo aqui uma perspectiva
constitutiva da cognição humana, ou seja, uma aprendizagem significativa crítica dentro de um enfoque sóciohistórico.
2 – Marco Teórico
2.1 – Um enfoque vygotskyano para a Aprendizagem Significa Crítica (ASC)
Dentro da teoria de Vygotsky (1987; 1988), compreender as relações entre aprendizagem e
desenvolvimento envolve, em uma primeira instância, a compreensão da relação entre pensamento e linguagem.
Com raízes genéticas diferentes, pensamento e linguagem não se desenvolvem de forma paralela, mas se
encontram e se afastam constantemente em seus desenvolvimentos, cruzando-se em determinados momentos e
nivelando-se em outros. Entretanto, a partir do encontro entre essas duas curvas,o que antes se constituía em uma
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fase pré-verbal do pensamento e uma fase pré-intelectual da linguagem tomam a forma de uma linguagem racional
e um pensamento verbal. Esta mudança será provocadapela apropriação da linguagem, a partir das interações
vividas pelo indivíduo inserido no seu grupo social e cultural, permitindo a emergência das funções mentais mais
sofisticadas e complexas, tipicamente humanas. Então, para Vygotsky (1987), o desenvolvimento cognitivo
acontece do nível inter para o intrapessoal, inicialmente no plano exterior, no cerne dos processos sociais, e
posteriormente no plano interior,quando as relações sociais mediadas pela linguagem se convertem em funções
mentais, caracterizando o que o autor chama de internalização. Assim, a linguagem é extremamente importante
dentro dessa perspectiva, tendo uma função não só de mediação, mas de constituição da cognição. Ela é o sistema
simbólico mediador de maior impacto na constituição da subjetividade e são os significados que vão permitir tal
mediação entre o indivíduo e o mundo. Existem dois componentes do significado: a) o significado propriamente
dito, que equivale à compreensão estavelmente compartilhada entre as pessoas sobre algo, e b) o sentido, que é
próprio de cada indivíduo a partir do seu contexto e vivências. Isso justifica a ideia proposta de que a linguagem
nunca será neutra, mas plena de sentidos (perspectiva axiológica). Aquilo que falo, falo a partir de uma perspectiva
própria, a qualé direcionada também para uma audiênciaespecífica, dificultando assim pensar numa linguagem
isolada de seu contexto de produção e de uma postura crítica.
Tal concepção de linguagem dá o suporte epistemológico necessário à esse estudo. Isso porque a proposta
de um enfoque vygotskyano para a Aprendizagem Significativa Crítica (ASC) nos aponta para a possibilidade, já
levantada por autores como Moreira (2010), de que mesmo considerando a originalidade da teoria de David Ausubel
em tratar das questões relacionadas à aprendizagem significativa, outras teorias da aprendizagem podem ser vistas
como compatíveis à ela, como é o caso da teoria sócio-histórica.
Trazer a concepção de linguagem subjacente a esta teoria nos ajuda a justificar essa ideia. Nos parece
pertinente pensar que quando Ausubel (2003) defende que a aprendizagem significativa remete a uma construção
de significados, na qual o significado lógico dos materiais ou fenômenos de aprendizagem vai se transformando em
significado psicológico, nos abre a possibilidade de articulação com a noção de internalização vygotskyana. Mais
que isso, entender que a atribuição de significados para novas informações a partir da interação dessas com as já
existentes na estrutura cognitiva do indivíduo (subsunçores) nos permite pensar que uma negociação de
significados, como diz Moreira (1998), se encontra subjacente.Tal negociação pode ser considerada tipicamente
vygotskyana, tendo em vista a dupla dimensão em que compreende o termo significado: a compreensão
compartilhada e o sentido idiossincrático. Moreira (1998) destaca o quanto a relevância da interação social para
ambas as teorias pode ser tomada como mais um ponto importante de interseção. Se para Vygotsky esta negociação
de significados se dá no plano das interrelações sociais, Ausubel, por sua vez, ao defender a importância da
linguagem para a aprendizagem significativa, também a entende como dependente do intercâmbio de significados
que só se dá via interação social.
Além disso, é a dimensão axiológica dessas interações trazida na teoria de Vygotsky que nos permite
conectar ainda com a proposta de Moreira (1998, 2008) de uma aprendizagem significativa crítica. Este autor diz
que quando aprendemos algo novo estamos entrando em contato com uma nova linguagem, uma nova maneira de
perceber o mundo, implicada com uma percepção avaliativa da realidade.Podemos perceber esta visão do autor
através de um dos onze principios norteadores da aprendizagem significativa crítica preconizados por ele, o
princípio do conhecimento como linguagem, ou seja, aprender que a linguagem está totalmente implicada em
qualquer e em todas as tentativas humanas de perceber a realidade. Coerente com a perspectiva vygotskyana, na
percepção da aprendizagem significativa crítica, o significado está nas pessoas e não nas palavras, são as pessoas
em interação que negociam novos significados.
Propomos ainda neste estudo que as mesmas relações estabelecidas até aqui podem ser pensadas quando
abordamos os Mapas Conceituais de Novak (1991, 1997). A estratégia de mapeamento conceitual desenvolvida por
esse autor traz uma excelente proposição de recurso didático que aponta justamente para a importância das
interrelações entre as ideias. Embora os mapas conceituais sejam muito utilizados na perspectiva de avaliação da
aprendizagem de conhecimentos dos estudantes, nos interessa a compreensão do potencial dessa estratégia
enquanto recurso de construção significativa e crítica do conhecimento. Tal relação se apoia, em especial,na visão
de linguagem para além da expressão dos pensamentos já pré-existentes, mas como constitutiva dos mesmos.
Especificamente, o que se quer defender aqui é que utilizando o mapa conceitual, seja como ferramenta de estudo
ou de avaliação, os estudantes são levados a um movimento de negociação constante entre seus conhecimentos
prévios e os novos conhecimentos, a cada decisão que precisam tomar sobre quais conceitos relacionar e que
ligações estabelecer. É justamente a ideia de negociação, tão presente em toda articulação teórica aqui
desenvolvida, que justifica a proposição desse estudo de que subjaz a todo o processo de construção significativa
e crítica do conhecimento um funcionamento inerentemente argumentativo que o promove. É o que propomos que
acontece, por exemplo, na construção de um mapa conceitual.
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2.2 O processo argumentativo inerente a ASC e aos Mapas Conceituais
Estudos dentro e fora do Brasil que se interessam em mostrar a relação entre argumentação e construção
de conhecimentos têm crescido muito nos últimos anos (Leitão 2007, 2011; De Chiaro & Leitão, 2005; De Chiaro &
Aquino, 2017; Jimenez-Aleixandre; Brocos, 2015; Sasseron; Carvalho, 2013; Kuhn, 2005). Comum a tais estudos é
a compreensão de que a argumentação em contextos educacionais possibilita a ampliação das possibilidades de
revisão crítica do conhecimento e a qualidade do raciocínio dos estudantes envolvidos. De forma mais específica,
no presente estudo defendemos que é a própria organização discursiva da argumentação que a torna privilegiada
nesse sentido.
Entender que está em curso uma situação de argumentação implica considerar a existência de três
elementos, conhecidos em conjunto como unidade triádica (Leitão, 2007, 2011): argumento (ponto de vista +
justificativa), contra-argumento e resposta. A relação entre esses elementos confere movimentos de justificação
e negociação. Assumindo uma abordagem dialética e epistêmica da argumentação, defendemos que é a presença
de diferentes perspectivas, em um processo de negociação de significados, que permitirá uma construção crítica e
significativa de novos conhecimentos. A proposta do presente estudo está em olhar também para a perspectiva
inversa desse enunciado: podemos falar em uma construção de conhecimentos significativa e crítica justamente
porque o que permite essa construção é a negociação entre diferentes perspectivas (subsunçores x novos
conhecimentos), sendo tal negociação um processo inerentemente argumentativo.
Chegamos enfim à relação de todos esses conceitos com a nossa proposta metodológica. Defendemos
que a construção do mapa conceitual é uma estratégia pedagógica potencialmente argumentativa e que, por isso,
confere a possibilidade de propiciar a construção significativa e crítica do conhecimento. Portanto, na análise da
construção de um mapa conceitual, buscamos encontraro caráter argumentativo proposto como inerente ao
processo, para além da ‘tradução do que há de estabilizado’ na estrutura cognitiva do estudante.
3 – Metodologia
Com o objetivo de identificar a ocorrência do diálogo argumentativo e sua potencialidade em promover
a construção de conhecimentos químicos de forma significativa e crítica no decorrer da produção de mapas
conceituais, dois estudantes do 2º ano do Ensino Médio foram videogravados enquanto produziam seus mapas. Os
estudantes foram selecionados de acordo com o nível de expertise no que se refere a construção de mapas
conceituais. Istoé, era importante para esse estudo que os estudantes envolvidos tivessem uma boa compreensão
das regras que envolvem essa estratégia didática de forma que o foco de suas preocupações, no momento da
construção, recaísse prioritariamente nos conceitos químicos e não em como se construir um mapa conceitual.
O tema escolhido pela professora foi “Sabonetes” e se deu em função do programa do componente
curricular. No momento da coleta, foi solicitado aos estudantes que ‘pensassem alto’ no decorrer da construção
dos mapas,isto é, que tentassem ir verbalizando seus pensamentos a cada movimento. Houve a tentativa, por parte
das pesquisadoras, de interferir o mínimo possível no momento da construção do mapa. Contudo, foram realizadas
algumas perguntas sobre certos movimentos (como por exemplo apagar, reescrever, mudar a posição, etc.), apenas
nos poucos momentos em que era sentida a necessidade de um maior esclarecimento ou quando os estudantes
permaneciam silenciosos e não verbalizavam.
Os vídeos foram transcritos e analisados buscando encontrar os movimentos que caracterizam a
argumentação e o impacto deste discurso na construção significativa e crítica do conhecimento dos estudantes.
Como unidade de análise da argumentação foi utilizada a unidade triádica de Leitão (2007, 2011): argumento (A),
contra-argumento (CA) e resposta (R). Importante relembrar que, para que se constitua um argumento, é preciso
que haja um Ponto de Vista (PV) acompanhado de uma ou mais justificativas (J). Para auxiliar na identificação
desses elementos, foram utilizados como apoio as marcas conversacionais de Marcuschi (1999) e os operadores
argumentativos de Koch (2000).
4 – Apresentação e Discussão dos Dados
Na Figura 1 é possível visualizar o resultado final do Mapa Conceitual de um dos estudantes, aqui
denominada Ana, e que será utilizado para demonstrar a análise realizada que permitiu as conclusões ao final
apresentadas. Como dito antes, o foco da análise é no processo e não no produto final, embora o mesmo nos ajude
a entender a construção do conhecimento do estudante em um momento de estabilização da mesma.
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Figura 1. Versão final do Mapa Conceitual da estudante analisada

fonte: autores (2018)

A construção do mapa da Figura 1 perdurou por 50 min e 28 seg. A análise da produção deste mapa
conceitual acontecerá a partir da apresentação de alguns recortes dos momentos em que foram identificados os
elementos A, CA e/ou R acontecendo na construção do mapa. A sigla CP indica um movimento de ‘contraposição’.
Na coluna de Turno (Quadro 1), aparecerá a letra E para identificar a fala da ‘estudante’ e P para quando a fala
tiver sido do ‘pesquisador’. A numeração posterior à letra é apenas para demarcar a ordem cronológica das falas
dentro daquele recorte específico. A sigla CT significa ‘comentários de transcrição’, feitos em itálico, para
adicionar informações presentes nas imagens mas não na transcrição, as quais merecem ser comentadas para
contextualizá-las.
Quadro 1. Recorte 1, sobre as fontes de fabricação do sabonete (00:04:24 a 00:05:20)
Turno

Transcrição literal

Elemento

E1

É... além do óleo, também pode ser utilizada a gordura, que é uma fonte mais barata...
que é uma fonte mais barata para a fabricação do sabonete

PV

E2

que no caso seria mais o sabão porque o sabonete, como eu já disse, ele... é mais pra ser
usado no corpo e o sabão é... por ter uma, uma composição mais barata, pode ser usado em
outras variedades

CA

CT

Apesar de considerar que estava falando do sabão e não do sabonete, mantém a
informação

O recorte acima refere-se a um momento da construção do mapa em que Ana estava refletindo sobre as
fontes de fabricação do sabonete. É possível perceber em E1 que a estudante se posiciona quanto a duas fontes
possíveis, o óleo e a gordura e, complementando seu ponto de vista sobre a última, ela adiciona a informação sobre
o seu custo. Não é possível observar aí a formação de um argumento ainda, já que não há justificativas presentes
em sua construção. No entanto, um interessante movimento aparece na continuidade, em E2, quando um discurso
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de oposição aparece em sua fala. O termo ‘no caso’ demarca uma mudança no curso iniciado anteriormente,
abrindo espaço para uma compreensão diversa da anterior. É como se uma outra voz a interpelasse, discordando
do posicionamento anterior e trazendo uma contraposição, quando ela interrompe o curso iniciado para se
autocorrigir. Ana desloca a ênfase da fonte antes atribuída ao sabonete para o sabão, utilizando o uso do marcador
conversacional ‘mais’. A contraposição vem acompanhada de uma justificativa, claramente destacada pelo uso do
operador argumentativo ‘porque’ (Koch, 2000), formando assim um contra-argumento. Entretanto, na negociação
entre as diferentes perspectivas apresentadas por Ana, a não retirada da fonte ‘gordura’ denota como resposta a
possibilidade encontrada pela estudante de permitir informações relacionadas ao sabão na construção do mapa
conceitual do sabonete. Esse movimento de manutenção da informação, ainda que anteriormente questionada por
ela própria, indica a possibilidade de conciliação entre as informações divergentes. O fato de, em aulas anteriores,
ter sido apresentado para a estudante que, do ponto de vista químico, sabões são produzidos a partir de gorduras
ou óleos pode ter sido uma informação que se estabilizou na sua estrutura cognitiva,tanto que no contexto do
sabonete Ana também associa tal informação.
A temática relacionada aos produtos de higiene pessoalfoi abordada através daestratégia de leitura dos
rótulos de sabonetes comerciais. Neste cenário, o sabonete se tornou, no mapa de Ana, um exemplo ou aplicação
mais específica da reação de saponificação. Além disso, também foram abordados nesta estratégia os fatores que
contribuem para a qualidade de um sabonete e suascaracterísticas em relação ao pH. Esta discussãoparece ter
contribuído para a construção argumentativade Ana na produção do seu mapa, conforme ilustra o Quadro 2.
Quadro 2. Recorte 2, sobre as variações de pH dos sabonetes (00:05:31 a 00:07:48)
Turno

Transcrição literal

Elemento

E1

E possui variações de pH que podem ressecar e causar uma descamação é... gradativa da pele

PV

E2

pois é... ele... é... deixa eu ver... se ele tiver um pH muito básico

J

P1

O que foi que tu ficaste em dúvida aí?

E3

Se é realmente o... se é realmente se... ele... agride mais... se o... é... quando o sabonete tem o pH
básico, e pelo que eu sei é... nossa pele tem um... um caráter mais ácido então quanto mais básico o
sabonete é, mais ele degrada mais a nossa epiderme aí são preferíveis sabonetes de... de caráter
neutro e hidratante.

A

Pedido de J

A

Os recortes mostrados no Quadro 2 são caracterizados pela presença de inúmeros momentos de pausa e
hesitação na construção de Ana sobre as variações de pH dos sabonetes. Pausas e hesitações no discurso são fortes
marcas de autorregulação do pensamento, provenientes de movimentos de autorreflexão. Em E1 Ana inicia seu
posicionamento e o complementa, refletindo sobre a justificativa em E2, formando assim um argumento. O
pesquisador, percebendo a hesitação presente em sua construção, procura explorar mais o momento questionando
sobre a dúvida presente. Ele marca seu movimento discursivo como um pedido de justificativa, que poderia ser
entendido como: ‘justifique sua hesitação’. Ao ser solicitada a dar uma justificativa, Ana é levada a repensar as
bases nas quais construiu seu argumento já que as mesmas não foram consideradas suficientes pelo seu interlocutor.
Repensar essas bases conduz Ana para um movimento de metapensamento (metacognição), já que não é mais o
conteúdo ‘variações de pH’ o foco da sua reflexão, mas sim, os seus próprios pensamentos sobre esse conteúdo.
Esse é um movimento bem mais sofisticado em termos de habilidade de raciocínio, pois demanda uma construção
crítica, reflexiva e significativa do conhecimento em questão. Isso porque, construir uma resposta à demanda do
interlocutor, exige de Ana uma negociação entre sua justificativa anterior em E2 e a busca de novos elementos que
precisa agregar para ser convincente. Em E3, mesmo que ainda hesitante, Ana traz novas informações químicas de
forma bem mais explicativa, denotando o movimento de esforço em compreender a relação antes apenas declarada
mas agora explorada, em um Argumento bem mais elaborado, caracterizando uma ASC.
Já o recorte mostrado no Quadro 3 chama a atenção por dois movimentos crítico-reflexivos intimamente
relacionados em curso: a) a reflexão sobre a localização e relações estabelecidas dos componentes já presentes no
mapa com a nova informação ‘álcool’ e b) o movimento crítico-reflexivo e significativo de construção da
compreensão conceitual da estudante. É possível perceber o movimento de construção significativa na elaboração
do argumento relacionado à mistura do álcool com a glicerina. Esse movimento se dá, pois, em uma negociação
clara sobre onde inserir o conteúdo ‘álcool’ e com o quê melhor relacioná-lo. As hesitações e pausas presentes,
inclusive o grande intervalo de 4 min entre E7 e E8 denotam que o conhecimento químico em questão não deixou
de estar sendo criticamente elaborado ao longo dos movimentos de argumento e contra-argumento que
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caracterizam a construção do mapa nesse momento. O conteúdo volta, mesmo que sem causar alterações refletidas
na escrita, denotando a reflexão crítica e significativa em curso.
Os movimentos de dispor o conceito ‘álcool’ em determinado lugar, depois apagá-lo e inseri-lo em outro
lugar caracterizam claramente um ciclo argumentativo, composto de todos os seus elementos A, CA e R,
identificados por operadores argumentativos clássicos recorrentes em suas falas como o ‘eu acho que’ e o ‘porque’.
É esse movimento que oportuniza a reflexão crítica e os movimentos de autorregulação, os quais impulsionam o
exercício de uma aprendizagem significativa crítica.

Quadro 3. Recorte 3, sobre a mistura entre o álcool e glicerina e o posicionamento da palavra ‘Álcool’ no mapa
(E1/E7 - 00:11:00 a 00:13:42)(E8 - 00:17:43 a 00:18:11)
Turno

Transcrição literal

Elemento

E1

Acabei de lembrar que um fator de adição... eu acho que antigamente não se adicionava o...

PV

CT

Começa a escrever a palavra ‘Álcool’ na parte superior do lado esquerdo do mapa, acima de ‘retira a
sujeita e o óleo, mas ao escrever ‘Ál’, apaga e diz:

E2

Acho que isso aqui vai na, na parte... de dos componentes...

CT

Começa agora a escrever ‘Álcool’ só que agora abaixo de NaOH

E3

É o álcool é... que faz com que é.. como posso fazer? Como posso dizer? É.. é pra deixar o sabão
glicerinado.

A

E4

Acho que eu vou colocar aqui

R

CT

Nesse momento volta ao primeiro local onde havia começado a escrever ‘àlcool’ e escreve lá
‘glicerinado’

E5

Com a palavra de ligação aqui ‘pode’, ‘pode ser’ glicerinado quando o alcool está presente porque eu
não lem, eu não lembro ao certo, mas acho que ele, eu não sei, dá como se fosse uma, uma liga a
mistura quando se tem glicerina.

A

E6

E é só uma coisa mais atual porque antigamente os sabonetes não iam ser glicerinados nem nada

A

CT

Nesse momento escreve como palavra de ligação saindo do ‘glicerinado’, ‘com adição do’ e escreve a
palavra ‘Álcool’ de novo. Aí vai lá embaixo na palavra ‘Álcool’ que havia escrito antes e apaga, dizendo:

E7

Como eu já escrevi álcool aqui eu vou colocar é... ‘essência’ de variados tipos que conferem um odor

CT

E escreve depois de odor ‘ao sabonete’ e passa para outras questões e inicia a inserção das palavras de
ligação e das setas. 4 min se passam e quando chega na seta que liga ‘glicerina’ e ‘álcool’, Ana fica
pensativa e volta a falar do tema

E8

Eu talvez acrescente alguma coisa do álcool, qual é a função dele mas eu não tenho certeza se ele... eu
não sei como falar se ele faz a liga entre os componentes que eu já falei, entre a base é... e o óleo
também. Eu não sei como falar (incompreensível)

CT

E não acrescenta mais nada

CP

CA

A

5 – Considerações Finais
Os recortes apresentados neste estudo são uma pequena parte de tantos outros episódios em que
puderam ser observadas as relações entre o movimento argumentativo e a aprendizagem acontecendo de forma
significativa e crítica. Por ser a argumentação um movimento claro de negociação entre diferentes perspectivas, o
que pôde ser demonstrado nas análises acima, é que a construção de um mapa conceitual implica num
funcionamento argumentativo e se constitui em terreno fértil para que a aprendizagem aconteça de forma
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significativa. Mais do que isso, a dimensão axiológica da argumentação, que se caracteriza pela tomada de posição
de quem a exercita, indica claramente que essa aprendizagem envolve a criticidade dos participantes. Estes não
podem, diante da situação discursiva assumida, nem deixar de relacionar os conhecimentos em curso, nem muito
menos não assumir uma posição crítica sobre os mesmos, nos autorizando falar, portanto, de uma aprendizagem
significativa crítica. Os conceitos químicos trazidos em pauta não foram apenas citados em decorrência de um
movimento de recordação, mas sim negociados para construir relações significativas entre eles. Tais relações foram
construídasvia argumentação, em função das exigências do gênero Mapa Conceitual, que precisa ser amplamente
refletido de forma crítica - as marcas de hesitação bem como a presença dos elementos que caracterizam a
argumentação não nos deixam dúvidas sobre isso.
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Resumo: A genética ocupa um lugar de destaque no debate contemporâneo, seja no senso comum, nas diferentes mídias ou
mesmo no mundo acadêmico, mas no ensino, alguns conceitos biológicos precisam ser aprimorados. Assim, o objetivo deste
trabalho é descrever o desenvolvimento da Oficina Genetikar, à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa, e apresentar alguns
resultados de aplicações da oficina a alunos do curso Médio Técnico do IFRJ. A inserção de tal teoria ocorreu desde a construção
dos passos metodológicos, organizado por meio do Diagrama V, como proposto por Gowin, até a avaliação final. Assim, partiu-se
do levantamento das concepções prévias dos aprendizes para uma reorganização das temáticas biológicas. Os participantes foram
alunos voluntários ena Oficina associou-se as teorias, práticas em laboratório, artes e ciênciascom filmes e séries de ficção
científica, contribuindo para a construção de conhecimentos em genética. O objetivo foi debater esses conteúdos para
aproximação da ciência com o cotidiano dos alunos. Como abordagem metodológica, adotou-se a pesquisa participativa, com
ênfase na observação, com registros escritos e anotações dos debates em aula. Foram analisados os trabalhos finais produzidos
pelos próprios alunos, que na ocasião mostraram sua compreensão sobre a dinâmica partilhada na Oficina e dos conceitos
trabalhados, dando a essa conexão diferentes olhares por meio de músicas, jogos, teatro e produções de vídeos. A Oficina permitiu
que os alunos notassem o quanto a ciência é real e próxima da realidade.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, genética, ficção científica.
Abstract: Genetics occupies a prominent place in contemporary debate, either in the common sense, in different media or even
in the academic world, but in teaching, some biological concepts need to be improved. Thus, the purpose of this study is to
describe the development of Genetikar Workshop in the light of Meaningful Learning Theory, present some results of workshop
applications to IFRJ Technical High School students. The insertion of the theory happened from the construction of the
methodological steps, organized like Diagram V, as proposed by Gowin, until the last evaluation. Thus, starting from the survey
of the students prior conceptions for a reorganization of the biological topics. Occurred with students volunteers, where they
joined to the theories, laboratory practices, arts and sciences incorporating science fiction, with movies and action series with
scientific character, contributing, to the construction of knowledge in genetics. The purpose was to discuss these contents for
approach of science with the daily life of the students.As a methodological approach, we adopted active participatory research,
with emphasis on observation, written records and notes of the debates in the classroom. We analyze the final works produced
by the students themselves, showed their understanding about the dynamics shared at the Workshop and the concepts worked,
giving this connection different looks through music, games, theater and video productions. The Workshop allowed students
would notice how much science is real and close to reality.
Keywords: Meaningful learning, genetics, science fiction.

1–Introdução
As pesquisas no ensino de ciências têm sido intensificadas desde o final do século XX em uma instância
mundial, enquanto no Brasil as investigações nessa área expandiram-se a partir do início da década de 1970
(DELIZOICOV,ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2002).
Em decorrência dos diferentes eventos no ensino de ciências e de uma maior interação entre os
envolvidos, a comunidade acadêmico-científica deu início ao percurso de publicação em periódicos e
disponibilização de resultados de pesquisas dedicadas à Educação em Ciências, no Brasil, em variadas áreas
(TEIXEIRA e MEGID-NETO, 2006), incluindo a Biologia, mais diretamente a Genética, devido a sua aplicabilidade e
a abstração de conceitos (VIEIRA, 2010).De acordo com Smith e Wood (2016), as formas de pensar genética se
expandiram enormemente no último século, se tornando relevante para a vida de todos, apresentando notícias
quase que diárias sobre seus impactos diretos na saúde e na sociedade.
Várias dessas informações são contextualizadas no diaadia das pessoas por meio de expressões como
clonagem, células-tronco, DNA (Ácido Desoxirribonucléico), entre outros (FARIAS et al., 2010). Já que tais
descobertas científicas podem afetar direta ou indiretamente a vida dos cidadãos, torna-se função da escola
democratizar os novos conceitos junto aos alunos. Como citado por Paraná (2008): “a Genética é uma ciência de
interesse social”. Ela está presente no cotidiano dos indivíduos, como na compra de alimentos transgênicos, na
utilização de células-tronco pela medicina e nas decisões judiciais em testes de paternidade. Entretanto, a
compreensão dos aprendizes acerca desses conceitos ainda é incipiente (JUSTINA, 2001). Tal fato ocorre porque a
forma como a Ciência é ensinada restringe-se à memorização e não consolida o conhecimento partilhado, além de
não produzir sentido aos conceitos ensinados no diaadia dos alunos e não vincula os conceitos ensinados ao dia-adia dos mesmos (KRASILCHIK, 2004).

48

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

O ensino médio, em especial, é o cenário para importantes reflexões sobre a integração e o alinhamento
desses conhecimentos com aqueles produzidos socialmente. É no ensino médio que os aprendizes estão prestes a
concluir um estágio relevante para sua vida na educação básica e fazer suas escolhas para o mais próximo futuro
profissional. E, nos ensinos médios técnicos, ainda mais voltados para essa praticidade em sala de aula, a
contextualização do conhecimento é essencial.
A Oficina Genetikar aconteceu no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, do Rio de Janeiro.
Esses Institutos foram criados em 2008, quando pela Lei 11.892 de 29 de dezembro, foi instituída a Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,voltada para a formação de técnicos e pesquisadores. Eles têm
como particularidade reunir a educação superior, educação básica e profissional, com uma abrangência que tem
início no ensino médio técnico indo até a Pós-Graduação Stricto Sensu (CORRÊA, VIEIRA E VELLOSO, 2016).
Nas aulas de Biologia III (que aborda segundo a matriz curricular, Genética, Origem da Vida e Evolução),
voltada ao terceiro período do curso de Controle Ambiental o professor da disciplina percebeu que os estudantes
apresentavam peculiar interesse nas diferentes linguagens aplicadas na avaliação. Duas publicações que mostravam
o uso de filmes de ficção científica para a contextualização e compreensão de conteúdos curriculares de Genética
os inspiraram e provocaram desdobramentos no processo de ensino e aprendizagem (MACHADO; MEIRELLES; VIEIRA,
2012 e GUEDES; MOREIRA, 2016). Além disso, práticas laboratoriais também eram requisitadas pelos alunos, que devido
à extensa matriz curricular do curso, tinham pouca ou nenhuma aula em laboratório de tal disciplina. Com base
nesses dois fatores, foi proposto ao instituto complementar a disciplina com um projeto que ocorresse no
contraturno das aulas, chamado de Oficina Genetikar. Embora tenha tido o limite de 20 vagas, em razão das
práticas em laboratório, a Oficina esteve aberta para estudantes de qualquer curso, com apoio e recursos
institucionais, tendo sido realizada por dois anos consecutivos (2016 e 2017).
A Oficina Genetikar foiconfeccionada nos moldes do trabalho desenvolvido por Guedes e Moreira (2016),
Genetikando. Contudo, além da preocupação com os conteúdos teóricos, as práticas laboratoriais e os filmes e
séries de ficção científica que teriam partes selecionadas para o trabalho na Oficina Genetikar, os autores também
tiveram a preocupação com o processo ensino-aprendizagem. Para tanto, optou-se por um aprendizado prazeroso,
significativo e coerente na estrutura cognitiva do aprendiz.
Assumiu-se a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) como opção para o quadro desenhado, pois é
uma teoria cognitivista, e, por meio dela os sujeitos têm possibilidades de traçar relações e construir significados
pessoais que são elaborados por meio da interação com o objeto de aprendizagem. Nessa interação novas
informações se processam podendo resultar no armazenamento organizado de informações na mente do aprendiz.
Segundo Moreira (2012), para que a aprendizagem significativa ocorra é sempre necessário que haja uma interação
das ideias expressas simbolicamente com “algum conhecimento especificamente relevante já existente na
estrutura cognitiva do sujeito que aprende”. Essa ideia mental, é fundamental a toda aprendizagem. O autor acima
referido a chama de subsunçor.
Desta forma, essas questões precisam ser tratadas com competência no âmbito da transposição didática.
Portanto, para a criação da Oficina Genetikar, questionou-se: como será possível quealunos do médio técnico
possam aprender conceitos da interdisciplinaridade Ciência e Arte, práticas laboratoriais selecionadas para
evidenciar as teorias da genética por meio da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS)?
Os autores deste trabalho buscaram responder essas indagações por meio de estratégias didáticas,
sensibilizando e aproximando os alunos desses conteúdos. Construindo, assim, a Oficina Genetikar que buscou
unirconceitos de genética, aulas práticas, propostas do diálogo entre ciência e arte por meio de filmes de ficção
científica, com a intenção de estimular o aprendizado, aproximar a ciência do cotidiano através de ações regidas
pela TAS.
Neste trabalho tem-se como objetivo principal a descrição da construção da Oficina e apresentação de
alguns resultados que visam mostrar que, por meio da interdisciplinaridade, é possível acontecer a construção do
conhecimento na formação científica. Contudo, tais resultados apresentados aqui são recortes de um projeto
maior, já que a Oficina Genetikar aconteceu em dois anos letivos, onde duas turmas diferentes puderam passar
por essa experiência.
2–Revisão da Literatura
O caminho teórico que fundamenta a pesquisa mais abrangente está alicerçado no cognitivismo, isto é,
no estudo baseado na construção das estruturas responsáveis pelo processamento de informação, linguagem,
percepção e emoções dos indivíduos (STERNBERG, 2008).
A TAS, criada por Ausubel na década de 60 apresenta um processo no qual a nova informação adquirida
se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo (MOREIRA, MASINI, 2016). A
relação da nova informação com a estrutura de conhecimento do sujeito deve ocorrer de forma substantiva e nãoarbitrária, ou seja, não literal, e específica. Logo, só correrá aprendizagem significativa caso o novo conhecimento
se relacione de maneira substantiva e não-arbitrária com o subsunçor relevante do indivíduo.
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Ausubel entende o armazenamento de informações na mente humana como altamente organizado,
formando uma hierarquia conceitual no qual os elementos mais específicos estão elencados a conceitos mais
inclusivos formando uma grande estrutura cognitiva de abstratas experiências subjetivas (MOREIRA, MASINI, 2016).
Um educador e filósofo da educação que muito contribuiu para o desenvolvimento e consolidação da TAS
foi D. B. Gowin (MOREIRA, 2011).Para ele, o processo ensino-aprendizagem é uma relação triádica entre professor,
aluno e materiais educativos. Com este pensamento, ele desenvolveu um instrumento heurístico para analisar a
estrutura do processo de produção do conhecimento ou para desempacotar conhecimentos documentados, o
chamado V de Gowin, Diagrama V ou V espistemológico, considerado pelos autores da TAS como um instrumento
ou estratégia facilitadora da aprendizagem significativa, assim como os organizadores prévios ou mapeamento
conceitual. Tal instrumento heurístico enfatiza a interação entre o pensar (domínio conceitual) e o fazer (domínio
metodológico) na produção de conhecimentos a partir de questões-foco.
3–Percurso metodológico
A metodologia utilizada nesse trabalho será descrita em dois diferentes momentos. No primeiro serão
descritos os passos metodológicos de construção da Oficina. O segundo momento, mais teórico, será da elaboração
da Oficina por meio do caminho teórico adotado, apresentando, assim, também a metodologia de análise.
Adotou-se para esse trabalho, como abordagem metodológica geral, a pesquisa participativa, visto que
todos os integrantes, docentes e alunos de iniciação científica participaram ativamente do projeto, desde sua
construção até sua análise final. Para tanto enfatizou-se a observação, os registros escritos e fotográficos, além
das anotações sobre os debates ocorridos em sala de aula.
A aplicação da Oficina ocorreu num total de 20 horas distribuídas em cinco encontros. Nesses encontros
houve um total de oito filmes e séries de ficção científica assistidos (um deles total e os outros parcialmente). Para
que os alunos se aprofundassem também em conhecimento científico, foram lidos 13 artigos científicos e foram
realizados quatro experimentos em laboratórios. Além dos debates, o grupo aplicou a Técnica da Controvérsia
Controlada (CRISPINO e CHAVES, 2009) na discussão dos temas. O objetivo foi abrir espaço para verificar se os
estudantes apresentavam–se mais críticos com temas polêmicos ediscutíveis.
Para inserção da TAS na construção dos passos metodológicos da Oficina Genetikar, optou-se por
organizar o raciocínio por meio do Diagrama V. A Figura 1 ilustra esta interação da TAS com a Genetikar.
Domínio Teórico-conceitual
Domínio Metodológico
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Figura 1: Estrutura organizacional da Oficina por V de Gowin
Legenda: As numerações do V Epistemológico representam: 1= Questão foco; 2= Evento/objeto; 3= Conceitos; 4=
Princípios; 5= Teorias; 6= Filosofias; 7= Registros; 8= Transformações; 9= Asserções de conhecimento; 10= Asserções
de valor, como proposto por Gowin.
De acordo com a Figura 1, a organização da Oficina inicia-se com a questão foco: seria possível o
aprendizado de alunos do médio técnico unindo a TAS com conceitos da interdsiciplinaridade Ciência e Arte,
práticas laboratoriais e teorias de genética?
Na tentativa de responder tal questionamento planejou-se o evento, uma Oficina realizada com alunos do
curso Médio Técnico de Controle Ambiental que discutiriam questões relacionadas à genética por meio da
metodologia participativa e diferentes técnicas. Para tanto, os conceitoscontemplados foram as Teorias de Mendel,
Genes, Biotecnologia, Engenharia Genética, Mutação e Bioética, principalmente. E, os princípios que sustentariam
os conceitos seriam os levantamentos de conhecimentos prévios dos alunos, tal fato consistiria no ponto de partida
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para o planejamento das atividades da Oficina de forma contextualizada, e, pertinente àTeoriada Aprendizagem
Significativa, principalmente. Aoficina foi construída e mediada pela filosofia ou visão de mundo no qual seria
possível aliar conteúdos científicos às outras linguagens, ou seja, o próprio exercício da interdisciplinaridade.
Desta forma, a questão focofoi delineada para realizar a interação do domínio teórico-conceitualcom o
domínio metodológico, ou seja o pensar-agir. E para que esta interação acontecesse iniciou-se pelos registros do
evento (questionários, registros fotográficos, protocolos de laboratório, apresentações e trabalhos dos alunos e,
ainda, observações dos idealizadores). Tais registrossofreram transformaçõessendo apresentados no formato de
tabelas e/ou gráficos, categorizações, transcrições de falas, entre outros.
Na interpretação dos registros transformados, na tentativa de responder a questão foco,surgiram as
asserções de conhecimento. No momento em que os aprendizes articularam as asserções de conhecimento com
seus cotidianos, por meio da apresentação dos trabalhos finais, houve uma ampliação dos conceitos genéticos
estudados, ápice da realização da Oficina que levou a construção daasserção de valores. Foi previsto que por meio
da asserção de valoresse reconheceria o valor e a importância do conhecimento produzido, favorecendo a
autonomia, um incentivo à interdisciplinaridade, em prol da construção do conhecimento para uma formação
científica.
A partir dos moldes da Oficina, construídos pelo V Epistemológico e do cronograma de 20 horas de curso
com tarefas e dinâmicas bem diferenciadas, a Oficina, que aconteceu no ano letivo de 2016, pode ser repetida em
2017 nos mesmos moldes.
4 – Apresentação e Discussão dos Dados
A interdisciplinaridade Ciência e Arte emerge como parte do evento em que uma representação da
Ciência é partilhada na paisagem dos devaneios extrapolativos da ficção científica, seja na literatura ou nas
produções cinematográficas partilhadas em uma das etapas da Oficina Genetikar. Este argumento gerador de
empatia enriqueceu os debates, ampliou o processo relacional, conectou uma espécie de discurso social sobre a
ciência e a psiqué dos envolvidos. É de Piassi e Pietrocola (2009) o registro em publicações e a compreensão que
tal fenômeno ocorre quando questões científicas se misturam com as questões socioculturais em obras literárias
ou cinematográficas. Além da aula-debate sobre a relação entre as ciências e as artes por meio de exemplos da
ficção científica em publicações, em produções musicais e outros registros imagéticos, os aprendizes participaram
de uma oficina literária cujo exercício foi educar a imaginação com argumentos de um conto. Ao se depararem
com o convite para criar “novos futuros” foram desafiados a ir além da contemplação, a dar cores práticas a um
emaranhado de valores e observações acumuladas em suas vidas, saíram do lugar comumde suas estruturas
cognitivas para posteriormente, sob a mediação dos professores, compreenderem o conceito científico
(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2002).
Sabendo da importância da associação das etapas do pensar e do agir dentro da TAS, os momentos da
Oficina foram expostos contextualizados nas etapas apresentadas na Quadro 1. Nesta, buscou-se enfatizar não
somente os passos metodológicos para a construção da mesma, mas sim os pensamentos, os sentimentos e as ações
que estiveram presentes ao longo do curso efetivando uma Aprendizagem Significativa.
Desta forma, a oficina foi executada tendo como idealizadores os professores e monitores, mas os alunos
foram sujeitos ativos no processo de construção do conhecimento por ela produzido. A partir do momento que os
alunos aceitaram as tarefas, participaram delas e ainda mostraram um excelente desempenho realizando os
trabalhos propostos para o final da oficina, estavam dando significado ao seu aprendizado. Podemos destacar aqui
algumas falas desses alunos sobre o que foi essa experiência para eles:
A1- ‘’A Oficina Genetikar foi bastante produtiva, pois através dela foi possível
aprender de uma forma descontraída e assim além de ser divertida foi possível
aprender o conteúdo proposto.
A2- ‘’ Esse projeto foi além das expectativas. Se tivesse que refazê-lo, seria um
grande prazer. Só tenho a agradecer a todos os colaboradores e principalmente a
professora XX que nos deu um empurrão para adentrarmos na oficina.’’
A19- ‘’ A oficina foi além das minhas expectativas. Achei incrível o fato de
podermos assistir filmes e séries e de conversamos sobre assuntos tão complexos e
importantes de uma forma tão leve e mais fácil de entender (...). O Ambiente do
auditório, da sala de Física e do laboratório trouxeram mais conforto e ânimo, além
de terem feito a aula render muito mais do que renderia se fosse na sala de aula. ’
Como demonstrado nas frases expostas acima, que retratam bem esse estímulo e esse prazer em
aprender algo novo ou olhar algo já conhecido de uma outra forma, pode-se sugerir que por meio dessa experiência
aconteceu a intencionalidade de entender o conhecimento científico que muitas vezes está presente na própria
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rotina do aprendiz, mas não é notado. Portanto, como a proposta deste artigo foi de apresentar um recorte do que
teria sido a Oficina Genetikar e a descrição da construção da mesma, apresentando algunsresultados que
demonstrassem a aprendizagem significativa por parte desses alunos, entende-se aqui que a Figura 1, o Quadro 1
e a transcrição dessas falas cumprem esse papel.
Quadro 1 – Construção e Contextualização da Oficina Genetikar

5–Considerações
A riqueza de dados não pode ser descrita em sua totalidade, em razão do formato deste artigo. No
entanto, pelos depoimentos os alunos revelaram que as obras de ficção científica despertaram mais insights do que
eles mesmos podiam imaginar. Essa percepção foi confirmada já que os alunos da disciplina Biologia III em seus
trabalhos finais, foram “Cri-Cri”, isto é, criativos e críticos aos principais temas sobre genética partilhados na sala
de aula e nos momentos oferecidos na Oficina. Os trabalhos foram voltados para as vivências com os temas artísticos
e práticas no laboratório agregando maior compreensão sobre genética e elementos diferenciados como: jogos,
criação de música, edição de entrevistas que trouxeram o passado para discutir com o presente, séries substanciais
contemporâneas da ficção científica conectando os conceitos tratados ao longo do bimestre na disciplina criando
condições para que pudéssemos assumir que ampliamos o processo relacional entre os sujeitos envolvidos
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avançando passos no quesito interesse em buscar conhecimentos alicerçados no contexto cultural proposto. E,
assim, a Oficina aconteceu à luz da TAS desde o momento em quefoi planejada, até sua aplicação e avaliação.
Durante todo o percurso os alunos eram confrontados com seus conhecimentos prévios, e, direcionados, quando
necessário, a construírem um conhecimento mais próximo possível do conhecimento científico. Chegou-se a tal
conclusão pela observação das falas dos participantes e na qualidade dos trabalhos finais apresentados, marcando
forte presença a disposição para aprender, o material didático utilizado e oconteúdo potencialmente significativo.
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Resumo: O presente artigo apresenta a análise de uma estratégia avaliativa envolvendo o tema astrobiologia como forma de
contemplar a interdisciplinaridade no ensino de ciências. A estratégia foi realizada junto aos alunos do terceiro período do Ensino
Médio Técnico em Controle Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. O trabalho teve
como aporte teórico a Teoria da Aprendizagem Significativa e a estratégia aqui exposta é uma das variadas atividades
desenvolvidas por meio das Unidades de Ensino Potencialmente Significativa – UEPS. O desafio serviu como uma situação nova
para que os estudantes pudessem externalizar os conceitos aprendidos sobre o tema desenvolvido ao longo das aulas. A análise
dos dados coletados foi realizada por meio da Análise Textual Discursiva (ATD) obtendo como produto um metatexto descritivo.
Os resultados apontam que o uso do desafio pode auxiliar o professor, a evidenciar a relacionabilidadeque os alunos constroem
entre conteúdos de forma criativa de um tema trabalhado.
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Avaliação, Aprendizagem significativa, interdisciplinaridade.
Abstract: This article presents an analysis of an evaluative strategy involving the topic astrobiology as a way to contemplate
interdisciplinarity in science teaching. The strategy was carried out with the students of the third period of the Technical High
School in Environmental Control of a Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio de Janeiro. The work has as
theoretical contribution the Theory of Meaningful Learning, and the strategy presented here is one of the many activities
developed within thePotentially Meaningful Teaching Units - PMTUS. The challenge served as a new situation so that students
could outsource concepts on the theme developed throughout the class. The analysis of the data collected by the strategy was
performed through the Discursive Textual Analysis (DTA) obtaining as a product a descriptive metatext. The results show that the
use of the challenge can help the teacher, who uses an interdisciplinary approach, to show the relationship that the students
construct between the contents of a theme.
Keywords: Science Education, Evaluation, Meaningful learning, interdisciplinarity.

1–Introdução
A produção do conhecimento científico modelou a forma especializada com a qual os sujeitos do mundo
se relacionam, aprendem, e consomem a natureza. Essa forma de compreender a realidade viabilizou variados
benefícios em retroalimentação, como o progresso científico-tecnológico-social. Entretanto, essa mesma lógica
“provocou a fragmentação do nosso pensamento, a unilateralidade de nossa visão” (MORAES, 2005, p. 43). Com as
mudanças de concepção na estruturação do conhecimento, houve mudanças dentro no contexto escolar:
Os sistemas de ensino, respondendo às mudanças sociais, à crescente diversificação
cultural da sociedade, ao impacto tecnológico e às transformações no mercado de
trabalho vêm propondo reformulações no ensino de Ciências e criando ramificações das
disciplinas tradicionais: Física, Química e Biologia (KRASILCHIK, 1988, p. 55).
Um dos reflexos da hiperespecialização disciplinar é a ausência do contexto do objeto de estudo, o que
consequentemente retoma uma pergunta famosa entre os estudantes: “por que eu tenho que estudar isso?”. Essa
pergunta denota que para o aluno não há sentido aprender algo que não se relaciona de forma clara com o seu
cotidiano, tornando a aprendizagem sem relevância, sem significado.
Nesse sentido, dialogando com o ensino de ciências, busca-se um ensino mais agregador com a intenção
de se compreender o que se vivencia. E uma das abordagens que tende a superar essa visão fragmentada e
desconexa da realidade é a interdisciplinaridade, que permite um olhar sob o processo ensino-aprendizagem
baseado na interdependência das disciplinas.
Tal relação entre disciplinas é tão significativo que o próprio Ministério da Educação (MEC) recomenda,
por intermédio dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), a realização de ações agregadoras
que permitam aos alunos inter-relacionar os conhecimentos dispostos em disciplinas escolares. De acordo com os
PCNEM:
A tendência atual, em todos os níveis de ensino, é analisar a realidade segmentada,
sem desenvolver a compreensão dos múltiplos conhecimentos que se interpenetram e
conformam determinados fenômenos. Para essa visão segmentada contribui o enfoque
meramente disciplinar que, na nova proposta de reforma curricular, pretendemos
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superá-lo pela perspectiva interdisciplinar e pela contextualização dos conhecimentos
(BRASIL, 2000, p. 21).
Dentre as atuais propostas do ensino de ciências que tendem à interdisciplinaridade como ferramenta
contra a compartimentalização do ensino, encontra-se o estudo da Astronomia. A Astronomia não cabe como um
mero acréscimo de conteúdos a serem tratados em aula, mas oferece alternativas às formas de abordar outros
temas (GAMA e HENRIQUE, 2010).
Dentro do campo da Astronomia atual, podemos encontrar a vertente que talvez seja a mais instigante na
concepção biológica, a Astrobiologia, considerada hoje em dia por pesquisadores como adequada para o ensino de
Ciências devido à sua capacidade de dar contexto a alguns conteúdos.
A Astrobiologia cria relações entre diversas disciplinas, derrubando fronteiras tradicionais entre as áreas
do conhecimento (STALEY, 2003). Segundo a Agência Espacial Americana (NASA), esta área de pesquisa é o campo
da ciência que estuda a origem, a evolução e a distribuição da vida no universo (NASA, 2014), sendo assim
pertinente na inter-relação das disciplinas que compõem as ciências naturais.
No tocante a avaliação, é coerente esperar posturas que viabilizem a exposição da captação de significados
dos aprendizes, revelando dessa forma, possíveis evidências de aprendizagem significativa. Por conseguinte, uma
estratégia pertinente para o ato avaliativo dessa natureza, a fim de evitar uma simulação de aprendizagem
significativa, seria sugerir um desafio, em que o aprendiz é submetido a uma situação nova que dependa dos
conhecimentos possivelmente adquiridos (MOREIRA, 2011).
Nesse contexto, o objetivo do presente artigofoi investigaro uso de um desafio como uma estratégia para
solução de problemas a fim de possibilitar aexternalização dos conceitosapresentados aos alunos do Ensino Médio
sobre o tema astrobiologia. De acordo com Moreira e Masini, “a solução de problemas é, um método válido e
prático de se procurar por evidência de aprendizagem significativa” (2016, p. 24).
2–Referencial Teórico
2.1 Teoria da Aprendizagem Significativa
A corrente teórica que fundamenta esta pesquisa está alicerçada no cognitivismo, isto é, no estudo
baseado na construção das estruturas responsáveis pelo processamento de informação, linguagem, percepção e
emoções dos indivíduos (STERNBERG, 2008).
O pesquisador estadunidense David Paul Ausubel (1918-2008) é reconhecido por suas contribuições dentro
do campo da Psicologia Cognitivista e da Psicologia da Educação. Os trabalhos de maior notoriedade foram os da
década de 60 com The Psychology of Meaningful Verbal Learning (1963) e Educational Psychology: A Cognitive
View (1968). Ambos os trabalhos foram importantes para elucidar a teoria ausubeliana, a teoria da aprendizagem
significativa.
A teoria da aprendizagem significativa (TAS) éum processo no qual a nova informação adquirida se
relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo (MOREIRA, 2011; MOREIRA e MASINI,
2016; MOREIRA, 2016). A relação da nova informação com a estrutura de conhecimento do sujeito deve ocorrer de
forma substantiva e não- arbitrária, ou seja, não literal, e específica. Ausubel define essa estrutura cognitiva
relevante como subsunçor. Logo, só ocorrerá aprendizagem significativa caso o novo conhecimento se relacione de
maneira substantiva e não arbitrária com o subsunçor relevante do indivíduo.
Em outras palavras os subsunçores são os conhecimentos prévios relevantes que cada sujeito possui em
sua estrutura cognitiva. No entanto, não são conhecimentos estáticos, eles interagem com o novo conhecimento e
se modificam constantemente (MOREIRA, 2011). Quanto maior for a interação com os subsunçores existentes, mais
estabilidade cognitiva o subsunçorterá na estrutura cognitiva do indivíduo.
Nesse cenário, como se dão as diferenças e semelhanças entre aprendizagem significativa e aprendizagem
mecânica?
A aprendizagem mecânica se distancia da aprendizagem significativa por ser uma aprendizagem em “que
o novo conhecimento é armazenado na memória do aprendiz de maneira literal e arbitrária” (MOREIRA, 2016,
p.31), fazendo com que essa informação seja incorporada à estrutura cognitiva sem relacionar-se com os
subsunçores, e por sua vez ser meramente memorizada com praticamente nenhum significado. É importante
ressaltar que ambas as aprendizagens não constituem uma dicotomia, e sim, um contínuo. Infelizmente a realidade
de algumas escolas ainda privilegia a aprendizagem memorística que serve para provas, testes e é prontamente
esquecida. Na perspectiva da aprendizagem significativa os conhecimentos relevantes que o aluno possui são
considerados e de forma progressiva há a construção de um subsunçor passando por um processo de captação,
internalização, diferenciação e reconciliação de significados de modo não imediato (MOREIRA, 2011). Nesse sentido
buscam-se alternativas de ensino potencialmente significativo, e em especial, de instrumentos avaliativos desta
natureza a fim de captar evidências de aprendizagem significativa.
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2.2 O Ensino de Ciências e a Astrobiologia
De onde viemos? Há vida em outros planetas? Habitaremos outros mundos? Existem outros lugares
semelhantes à Terra? Essas e outras perguntas povoam o imaginário de muitas pessoas, e recentemente começam
a ser respondidas por um campo de pesquisa promissor: a Astrobiologia. Segundo a Agência Espacial Norte
Americana (NASA), esta área de pesquisa é o campo da ciência que estuda a origem, a evolução e a distribuição da
vida no universo (NASA, 2014), sendo fonte de grande expectativa para que as questões supracitadas sejam
respondidas em um futuro próximo (PAULINO-LIMA e LAGE, 2010).
Os assuntos concernentes ao campo astrobiologia podem ser trabalhados de forma a aproximar as
disciplinas que compõem as ciências naturais.Logo, para compreendê-la é importante ter a sua dimensão em escala
cósmica compreendendo melhor dentre outros fenômenos o Big Bang atribuído à disciplina de Física; em escala
molecular compreendendo as relações químicas entre os elementos que é atribuída a disciplina Química e por fim
questionar a origem da vida no planeta Terra atribuída a disciplina Biologia. No entanto a “astrobiologia é diferente
da biologia, que é exclusivamente centrada no estudo de todos os aspectos da vida na Terra. A Astrobiologia, ao
contrário, considera questões que transcendem nosso limite planetário” (STALEY, 2003, p. 348).
Interessante ressaltar que, ao inserir um tema que traça tantas relações entre distintos conhecimentos,
não há conhecimento pronto e acabado. Abrindo espaço para que os docentes se articulem de forma a dar vida à
realização de tal proposta, pois é um conhecimento que precisa ser tecido junto.
Quanto aos discentes, “a integração temática interdisciplinar permite o diálogo com a realidade,
possibilita a incorporação de temas de interesse dos alunos, melhora a formação geral ao oferecer um
conhecimento integrado, articulado, atualizado” (MORAES, 2005, p. 196).
No entanto, introduzir um tema dessa natureza não é uma tarefa fácil, principalmente por ser algo que vai
de encontro ao empreendimento científico/educacional da atualidade. Enquanto a aquisição de conhecimento for
vista somente para realizar provas, “passar de série”, passar no vestibular, a maioria das escolas atuais não precisa
de nenhuma mudança. Ao contrário, estão em completo êxito!

3–Metodologia
Participaram dessa pesquisa trinta e três alunos de duas turmas (TA e TB) que cursavam o terceiro período
do Ensino Médio Técnico em Controle Ambiental de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
de Janeiro. O curso de Controle Ambiental possui a duração de oito períodos(quatro anos) ao total.
O terceiro período foi escolhido pelas turmas já terem cursado disciplinas e conteúdos selecionados como
pré-requisitos necessários na articulação do tema como, a título de exemplo, átomos, moléculas, atmosfera, entre
outros conteúdos. A pesquisa foi desenvolvida nas aulas das disciplinas de Física III e Biologia III, cujos componentes
curriculares, de Biologia, versavam sobre a origem da vida e evolução, sendo estes assuntos pertinentes para a
inserção do tema integrador proposto.
A atividade, em forma de situação problema, denominada desafio cientista em açãofoi proposta para que
os alunos externalizassemos significados captados de modo a demonstrar a aplicabilidade dos conhecimentos
adquiridos em outra situação não explorada anteriormente. Este desafio compõe uma das diversas atividades de
cunho avaliativo que foi desenvolvida dentro das Unidades de Ensino Potencialmente Significativas – UEPS aplicadas
no ano de 2016 e 2017.Outras atividades foram desenvolvidas como questionário prévio e posterior; mapas
conceituais de forma individual e em grupo ao longo da aplicação; jogos e debates. Nesse artigo foi elucidado
somente o desafio como uma situação problema dentro da perspectiva da Aprendizagem Significativa.
Os dados descritivos foram analisados de acordo com a metodologia da Análise Textual Discursiva - ATD
(MORAES e GALIAZZI, 2007). A ATD propõe-se a "descrever e interpretar alguns dos sentidos que a leitura de um
conjunto de textos pode suscitar" (MORAES e GALIAZZI, 2007, p. 14). Este tipo de análise pode ser feita a partir de
textos já existentes ou de textos produzidos especificamente para a pesquisa, esses textos são chamados de corpus.
O corpus deste trabalho foram as respostas dos discentes relativas ao desafio cientista em ação. A ATD é dividida
três etapas metodológicas (Figura 1) que são: a unitarização, categorização e a produção de metatexto.
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Figura 1. Estrutura Metodológica da ATD.

4–Apresentação e Discussão dos Dados
Distanciando-se de avaliações de cunho behaviorista, e propondo avaliações por um viés construtivista,
foi apresentado o desafio cientista em ação. Neste desafio os alunos foram convidados a resolver uma situaçãoproblema que exigia os conhecimentos trabalhados ao longo do desenvolvimento das UEPS do tema astrobiologia.
De acordo com Moreira e Masini, “a solução de problemas é, um método válido e prático de se procurar por
evidência de aprendizagem significativa” (2016, p. 24). Nesse sentido, foi proposta a seguinte situação-problema:

O nosso sistema solar está com os dias contados, no entanto, já possuímos tecnologia suficiente para alcançar
outros sistemas planetários. De última hora ligaram para você - o melhor cientista de todos os tempos - para
que pudesse dizer para qual outro PLANETA toda a HUMANIDADE iria. E você RESPONDE que... JUSTIFICANDO que...

Pode-se notar que essa situação-problema encoraja o aluno a tomar uma atitude frente a uma
eventualidade. Neste caso é necessário o seu envolvimento para responder e justificar qual seria o planeta elegido
como possibilidade para abrigar toda a humanidade. Importante destacar que para desenvolver a argumentação os
alunos poderiam utilizar nomes fictícios para denominar nomes para planetas, sistemas solares, estrelas e etc. As
justificativas dos alunos das duas turmas foram organizadas em categorias emergentes quepode ser consultadas no
Quadro 1.
Quadro 1. Critérios adotados pelos alunos para procurar por um planeta habitável.

Zona Habitável

CATEGORIA

SIGNIFICADO

O planeta deve estar em uma região
do sistema planetário em que a
radiação emitida pela estrela
permita a existência de água líquida
na superfície.

FREQ.
(N)

Total: 28

TA: 14

Oxigênio

TB: 14

O planeta deve possuir o gás oxigênio
ou ser construído um sistema para
gerá-lo de forma a possibilitar a
sobrevivência dos seres vivos.

EXEMPLOS
“Se ligassem pra mim indicaria o planeta OILA, já
que o mesmo está próximo à zona habitável,
sistema solar vizinho”. TA1
“Esse planeta tem todos os requisitos para ser
habitável, pois está na zona habitável,
temperatura suficiente para que tenha água no
estado liquido, solido e gasoso [...]”. TB1

Total: 12

“Infelizmente teríamos que desenvolver um
sistema para o nosso oxigênio.” TB3

TA: 01

“[...] possui água líquida e oxigênio com
diversidade de plantas.” TB12

TB: 11
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É necessário que o planeta retenha
parte do calor em sua atmosfera.

Total: 11

“[...] além de uma atmosfera que nos protegerá e
nos manterá aquecidos pelo efeito estufa.” TA19

TA: 01

“Este planeta realiza o efeito estufa que é
essencial para manter temperaturas que nós
suportamos na superfície.” TB8

TB: 10

Albedo

Temperatura

Atmosfera

Total: 09
TA: 07

“A atmosfera se encontra em 1 atm e o planeta
possui um solo arenoso.” TA16

TB: 02

“O planeta tem maior abundância de nitrogênio e
oxigênio na atmosfera, pode ser possível à
habitação humana no futuro os seres
humanos.”TB6

O planeta deve possuir atmosfera
semelhante a da Terra.

A temperatura do planeta tem que
ser compatível com o
desenvolvimento da vida.

O planeta deve possuir uma taxa de
energia refletida adequada para uma
temperatura global de superfície
semelhante a da Terra.

Total: 8

“[...] condições de temperatura e pressão ideais
para que haja vida.” TA18

TB: 04

“[...] para a manutenção de vida com temperatura
que os seres humanos aguentam na superfície.”
TB8

Total: 7

“Além disso, ele possui oxigênio em sua atmosfera
e capacidade de efeito estufa e albedo.” TB4

TA: 0

“Possuindo condições ideais como água nos três
estados físicos, albedo e efeito estufa.” TB14

TA: 04

TB: 07
Total

33 alunos

Nota: Uma única fala discente pode contemplar mais de uma categoria.

4.1Metatexto: para onde toda humanidade iria?
As respostas justificadas por meio do desafio colocado forneceram algumas evidências no que tange aos
significados captados. Por exemplo, para escolher um novo planeta apto a abrigar a humanidade os alunos tiveram
que justificar, com base no que foi estudado, os critérios necessários para a sua seleção em específico. Importante
ponderar que ao mencionar o conceito o aluno trás relações que permeiam a Física, a Química e a Biologia,
abordando assim a interdisciplinaridade. Para falar sobre zona habitável, por exemplo, o aluno relaciona os estados
físicos da matéria com a intensidade luminosa da estrela, do suposto sistema solar criado, para que possa ser
considerada a possibilidade de vida em outro planeta.
O critério de maior frequência foi à zona habitável, com 14 alunos tanto da TA quanto da TB. Nessa
categoria era descrito que o planeta tinha que estar a uma distância relativa da sua estrela a ponto de possuir água
no estado líquido. Alguns alunos deram mais especificidade ao falar de zona habitável como nesta fala: “está a
uma distância do seu sol relativamente parecida com a Terra, porém este planeta está mais próximo ao sol, em
contrapartida o sol desse sistema libera menos calor” TA13. Pode-se identificar que o aluno compreende o
conceito zona habitável por conseguir construir uma relação não genérica entre a posição do planeta e a quantidade
de energia emitida pela estrela do sistema planetário em questão.
O segundo critério de maior frequência foi oxigênio, porém não foi um critério com unanimidade nas duas
turmas. A TB teve 11 citações enquanto na TA só houve uma. O gás oxigênio foi mencionado para falar sobre a
composição atmosférica desejada para o planeta, de forma a buscar semelhança nas condições encontradas na
Terra. O oxigênio também estava atrelado ao desenvolvimento de plantas, como exposto: “Há vegetação que
produz oxigênio.” TB2.
O terceiro critério mais votado na busca por um planeta para albergar a humanidade foi o efeito estufa,
com a frequência de 11 alunos na TB, e na TA somente de um aluno. O efeito estufa é extremamente necessário
no que diz respeito à manutenção da temperatura superficial do planeta como defendido pelo aluno: “este planeta
realiza o efeito estufa que é essencial para manter temperaturas que nós suportamos na superfície” TB8. O
critério efeito estufa se relaciona com o sexto e o quinto critério que são albedo e temperatura, os três estão
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intrinsecamente unidos. A temperatura superficial de um planeta está relacionada com a quantidade de radiação
que é refletida e a quantidade de radiação que é mantida na atmosfera, resultando em uma temperatura média
global.
O quarto critério mais aludido foi atmosfera, sete vezes na TA e duas vezes na TB. Os alunos que
mencionaram esse critério descreviam a composição atmosférica do planeta hipotético como essencial para
estabelecer vida.
As respostas do desafio também se constituem evidências de aprendizagem significativa em razão da
externalização dos conhecimentos, adquiridos ao longo da implementação das UEPS, de forma autônoma, interrelacionável, criativa e pertinente aos tópicos mais relevantes do assunto abordado.
5–Considerações Finais
Um fator a se considerar neste trabalho foi a motivação dos alunos frente ao desafio, essa relação pode
ter acontecido pelo papel ativo delegado a eles de forma a sentir a autoridade simbólica na escolha de um planeta.
A estratégia em forma de desafio, como situação problema, foi extremamente válida por evidenciar as relações
que os alunos teceramentre o que entenderam a respeito do tema com muita criatividade. No tocante a criatividade
destaca-se a extrapolação de cenários para avaliar a possibilidadede vida em outros planetas segundo os critérios
dialogados em sala de aula. Importante ponderar que essa estratégia avaliativa não foi a única que os alunos foram
submetidos, no entanto, o desafio possibilitou o diagnóstico de alguns conceitos trabalhados, servindo como uma
“bússola” de aprendizageme dessa maneira fornecendo coordenadas para reorientar as práticas planejadas. Desta
forma, a TAS esteve presente desde o planejamento das UEPS até as práticas avaliativas. Além disso, o estudo
indiretamente contribuiu para a reflexão da importância do tempo do docente com relação ao preparo do material
a ser proposto, bem como das alterações do material frente ao feedback avaliativo. Falar sobre avaliação é falar
sobre a percepção mais aguçada do docente em redescobrir formas mais eficazes de expor a captação de
significados pelos alunos.
6 – Referências
BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Bases legais. Brasília: MEC, 2000.
GAMA. L. D.; HENRIQUE, A. B. Astronomia na sala de aula: por quê? Revista Latino Americana de Educação em
Astronomia, n.9, p. 6-15. 2010.
KRASILCHIK, M. Ensino de ciências e a formação do cidadão. Em aberto, v. 7, 1988.
MORAES, M. C. O Paradigma Educacional Emergente. Campinas, Papirus, 2005.
MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise textual discursiva. Ijuí: Unijuí, 2007.
MOREIRA, M. A.; MASINI, E. F. S. Aprendizagem significativa: A teoria de David Ausubel. São Paulo: Centauro,
2016.
MOREIRA, M, A. Aprendizagem Significativa: a teoria e textos complementares. São Paulo: Editora Livraria da
Física, 2011.
MOREIRA, M. A. Subsídios teóricos para o professor pesquisador em ensino de ciências: A Teoria da aprendizagem
significativa. Porto Alegre: 2ªed. 2016.
MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise textual discursiva. Ijuí: Unijuí, 2007.
NASA.
NasaAstrobiologyInstitute
–
NAI.
AboutAstrobiology.
Set.
2014.
Disponível
em:
<https://astrobiology.nasa.gov/about-astrobiology/>. Acesso em: Mar. 2018.
STALEY, J. T. Astrobiology, the transcendent science: the promise of astrobiology as an integrative approach for
science and engineering education and research. Curr. Opin. Biotechnol. 14, 347–354, 2003.
STERNBERG, R. J. Psicologia Cognitiva. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

59

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

CORAL021- DISCUTINDO O ENSINO DE NÚMEROS COMPLEXOS COM PROFESSORES E ESTUDANTES DE
MATEMÁTICA
CASSIANO SCOTT PUHL
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul/ Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e
Matemática/ c.s.puhl@hotmail.com
ISOLDA GIANNI DE LIMA
Universidade de Caxias do Sul/Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática
iglima1@ucs.br
LAURETE ZANOL SAUER
Universidade de Caxias do Sul/Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática
lzsauer@ucs.br
Resumo: Este artigo apresenta uma estratégia didáticaaplicada a professores e estudantes de Matemática, com o objetivo de
propiciar a aprendizagem significativa de números complexos, por meio de um objeto virtual de aprendizagem (OA). A estratégia
didática contempla um estudo sobre a abordagem geométrica de números complexos, utilizando o software Geogebra, e uma
abordagem algébrica, com base na História da Matemática. Fundamentaram a pesquisa princípios da aprendizagem significativa,
os quais consideram o estudante em interação, utilizando subsunçores enquanto âncoras de novos conhecimentos. A estratégia
didática foi aplicada no VII Congresso Internacional de Educação Matemática, 2017, Canoas-RS, para professores e acadêmicos
de várias localidades do Brasil. Os resultados da avaliação, com base em respostas a um questionário de avaliação da estratégia,
respondido por sete, de 10 participantes, evidenciam que a estratégia didática possui potencial para ser aplicada no Ensino Médio,
superando o ensinoconsiderado tradicional, para a promoção da ação cognitiva dos participantes.
Palavras-chave: Números Complexos. Aprendizagem Significativa. Aprendizagem Ativa. Estratégia Didática.
Abstract: This article presents a didactic strategy applied to teachers and students of Mathematics, whose objective is to
propitiate complex numbers meaningful learning, through a virtual object of learning (LO). The didactic strategy contemplates a
study on geometric approach of complex numbers, using Geogebra software; and an algebraic approach based on the History of
Mathematics. Principles of meaningful learning grounded this research, as they consider that the student interacts as an active
subject, using subsumes to anchor new knowledge. The didactic strategy was applied at the VII International Congress of
Mathematical Education, 2017, in Canoas-RS, with the participation of teachers and students from various locations in Brazil. The
results of the evaluation, made of an inquiry with 7 from ten participants, emphasize that the didactic strategy has the potential
to be applied in High School, surpassing a traditional education and to promote participants’ cognitive action.
Keywords: Complex numbers. Meaningful Learning. Active Learning. Didactic Strategy.

1–Introdução
A escola, instituição inerente ao desenvolvimento social, é desafiada constantemente pelo contexto
dinâmico em que se insere. Como papel social e, mais ainda, como prática tradicional, num passado recente cabia
à escola promover acesso à informaçãoe ao conhecimento, propostos como objetos de ensino. Atualmente, é
imperativorepensar esse papel, pois todo o conteúdo está na web e é de fácil acesso aos estudantes. A escola tem,
então, outra função social, ade promover o desenvolvimento da criatividade, da criticidade e da autonomia dos
estudantes (BRASIL, 2017).
Nessa perspectiva, de adequar-se e visando um futuro inovador, a escola precisa de novas estratégias
didáticas que superem a transmissão e propiciem a interação dos estudantesna construção do conhecimento,
utilizando-se de diferentes recursos didáticos. Desse modo, é pertinenteuma orientação por teorias cognitivas, que
propõem uma abordagem na perspectiva construtivista (LEFRANÇOIS, 2016).
Com tais pressupostos elaborou-se umaestratégia didática para o ensino de números complexos no Ensino
Médio. O tema decorreu de um mapeamento com o qual se constatou que esse estudo não ocorre em muitas escolas
brasileiras (PEREIRA, 2016; COSTA, 2016) e, quando ocorre, o conteúdo é pouco compreendido, havendo mais uma
prática de atividades que seguem modelos de resolução (NOBRE, 2013; JUNIOR, 2016; AVELAR, 2016).
Como enfrentamento a esse cenário, organizou-se um minicurso (PUHL; LIMA, 2017) para professores e
acadêmicos de Matemática com uma estratégia didática, para construir conceitos relativos a números complexos
e, com isso, investigar se, “na perspectiva dos participantes, a estratégia didática é um material potencialmente
significativo para estudantes de Ensino Médio? Quais são as suas potencialidades?”. A estratégia didática é
fundamentada na teoria de aprendizagem significativa, visando propiciar a interação entre estudante e um objeto
virtual de aprendizagem (OA), para a construção de sentido e compreensão de conceitos de números complexos,
apartir deconhecimentos prévios.
Para responder o problema, aplicou-se um questionário aos participantes do minicurso e utilizou-se a
Análise Textual Discursiva – ATD (MORAES; GALIAZZI, 2011) na elaboração de um metatexto que apresenta as
perspectivas dos participantes sobre o tema de investigação. Além disso, compartilha-secom estaestratégia
didática, atividades que podem auxiliar dar sentido e significado aos números complexos, utilizando duas
tendências da Educação Matemática: a utilização de tecnologias e da história da Matemática.
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2–Referencial teórico
O construtivismo fundamenta-se nas teorias cognitivas quepossuem três princípios: aaprendizagematual
se baseia na aprendizagemanterior; a aprendizagem envolve processamento de informações; o significado depende
de relações entre conceitos (LEFRANÇOIS, 2016). O planejamento desta estrégia propostaé fundamentada na teoria
de aprendizagem significativa, de Ausubel, que contempla esses três princípios.
Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 34) afirmam que, “[...] a essência do processo de aprendizagem
significativa é que as ideias expressas simbolicamente são relacionadas às informações previamente adquiridas
através de uma relação não arbitrária e substantiva (não literal)”. A não arbitrariedade é uma condição para a
aprendizagem significativa, pois novos conhecimentos ter como base conhecimentos e estruturas de pensamento
prévios (AUSUBEL, 2003;MASINI; MOREIRA, 2008). Os novos conhecimentos modificam os subsunçores, ancorando
novos significados que possibilitam a aprendizagem em um nível mais elevado de complexidade, de generalidade
e de especificidade (MASINI; MOREIRA, 2008).
Asubstantividaderefere-se aosignificado que o estudante atribui ao novo conhecimento. Além de
subsunçores, a substantividade requer que o estudante tenha predisposição para agregar significado ao que
aprende. Desse modo, a aprendizagem deixa de ser apenas de palavras, de regras ou de algoritmos; o que é
aprendido passa a serincorporaà estrutura cognitiva do estudante (MASINI; MOREIRA, 2008).
O alcance das condições de não arbitrariedade e desubstantividade depende principalmente do material
utilizado pelo professor e da predisposição do estudante em aprender um conteúdo. Segundo Ausubel, Novak e
Hanessian (1980, p. 525), o material utilizado em sala de aula deve ser potencialmente significativo, quer dizer,
deve constituir uma “[...] tarefa de aprendizagem que pode ser aprendida significativamente, tanto porque é
logicamente significativa como porque as ideias relevantes estão presentes na estrutura cognitiva particular de um
aprendiz”. Além da existência dos subsunçores para a ancorar novos conhecimentos, a estratégiadidática precisa
ser uma tarefa logicamente significativa, sendo queos aspectos mais gerais precisam ser abordados antes dos
específicos, sempre de maneira não arbitrária e não literal (MASINI; MOREIRA, 2008).
A predisposição em aprender implicaum esforço cognitivo para estabelecer uma interação entre o que
sabe e o novo conhecimento. Moreira (2003, p. 2) explica que é um “[...] esforço deliberado, cognitivo e afetivo,
para relacionar de maneira não arbitrária e não literal os novos conhecimentos à estrutura cognitiva”. Para Becker
(2015), a ação cognitiva é considerada a fonte da aprendizagem, pois o estudante faz um esforço para interrelacionar conhecimentos, por meio da diferenciação progressiva e da reconciliação integradora.
A diferenciação progressiva refere-se a uma organização hierárquica do conhecimento, no qual os
conceitos gerais são compreendidos antes que os mais específicos, detalhando e diferenciando osconhecimentos
(AUSUBEL, 2003). Para Ausubel (2003), essa é a sequência natural para a compreensão de novos conhecimentos.
Como consequência, ao interagir com o material, pela diferenciação progressiva, os estudantes estabelecem
relações entre conceitos, fazendo comparações de diferenças e semelhanças, sendo um processo ativo e cognitivo,
denominado por Ausubel (2003) de reconciliação integradora.
A reconciliação integradora exerce a apreensão de diferenças, semelhanças ou percepção de concepções
errôneas, do novo conhecimento em relação aos subsunçores (AUSUBEL, 2003). Assim, a estrutura cognitiva busca
juntar conhecimentos semelhantes num único conjunto de subsunçores, permitindo que novos conhecimentos
sejam nele ancorados.
Porém, há casosem que o estudante não possui os subsunçores necessários, ou esses não são estáveis e
concisos na estrutura cognitiva para a ancoragem de novos conhecimentos. Nesses casos, para promover o seu
envolvimento e propiciar a construção do significado do que vai aprender, é recomendada a utilização de um
organizador prévio.
Organizadores prévios são materiais introdutórios apresentados antes do material de
aprendizagem em si. É o caso desta introdução: trata-se de um texto inicial, com
algumas ideias gerais e um esquema conceitual, que pretende facilitar a aprendizagem
significativa das teorias de aprendizagem enfocadas nos textos. (MOREIRA, 2011, p.
11).
Os organizadores prévios buscam propiciar a (re)construção de conhecimentos não presentesou ainda
não estáveis o suficiente para que o estudante estabeleça uma relação não arbitrária e substantiva entre o
subsunçor e o novo conhecimento.
Diante desses pressupostos teóricos, cabe ao professorpropor estratégias didáticas que envolvem
desafios e a interação entre estudantes e desses com o que devem aprender, de modo a propiciar a ação cognitiva,
com atividades propostas em nível adequado de dificuldade – nem tão fácil,que impeça a ação cognitiva, e não tão
difícil, para que aconteçamos processos de diferenciação progressiva e reconciliação integradora.
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3–Materiais e métodos
Na participação do VII CIEM, em 2017, compartilhou-se com professores e acadêmicos de Matemática
uma estratégia didática para a aprendizagem de conceitos relativos a números complexos, propondo a construção
do conhecimento de forma ativa e significativa, por meio de um objeto virtual de aprendizagem (OA) denominado
“Números Complexos: interação e aprendizagem”10. O OA é fruto de uma pesquisa de mestrado (PUHL, 2016), com
o qual estudantes de Ensino Médio apresentaram indícios da construção de conceitos e operações com números
complexos. Desse modo, os participantes realizaram o minicurso com a estratégia e refletiu-se sobre ela,
considerando sua pertinência e suas potencialidades no ensino de números complexos.
A estratégia didática aplicada no minicurso foi planejada com em quatro etapas.
1°. Um jogo de Batalha Naval com vetores, em que cada equipe escolhia um vetor inicial e realizava três
operações pré-definidas, sendo que os vetores resultantes deveriam ser representados no plano
cartesiano entregue a cada grupo;
2°. A utilização de um espaço do OA, denominado “Vetores e números complexos”, cujo objetivo foi desafiálos a construíremo conceito de unidade imaginária, por meio de uma abordagem geométrica;
3°. A utilização do espaço “Problema Histórico” do OA para que os participantes ampliassem suas ideias
sobre números complexos;
4°. A elaboração de um plano de aula, para números complexos, e a avaliação da estratégia didática, em
questionáriodisponível em espaço virtual.
Com isso, tem-se a finalidade de, por meio das perspectivas dos participantes, identificar as
características que emergiram para considerar essa estratégia um material potencialmente significativo. Desse
modo, a investigação caracteriza-se comoqualitativa, pois “[...] é um meio para explorar e para entender o
significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um sistema social ou humano”. (CRESWELL, 2010, p. 26).
Os dados têm origem nas observações edeum questionário aberto, proposto aos participantes para que
expressassem suas opiniões ou percepções, composto de seis questões, das quais três, apresentadas a seguir,
serviram de base para a análise.
1. A sequência de atividades, proposta neste minicurso, tem potencial para ser aplicada no Ensino Médio?
2. Em sua opinião, o espaço “Vetores e números complexos” e o “Problema histórico” do OA caracterizamse como um ambiente interativo e reflexivo, com potencial para se promover uma aprendizagem ativa?
3. Esse espaço é para você descrever os aspectos relevantes do minicurso, e também para apresentar
sugestões que colaborem para o seu aprimoramento.
As respostas dos participantes11, foramanalisadas com a ATD (MORAES; GALIAZZI, 2011) e agrupadasem
um arquivo, constituindoo corpusda pesquisa que foi fragmentado em unidades de sentido(unitarização). As
unidades de sentido semelhantes foram organizadas e agrupadas para a criaçãode categorias, que nesta
investigação são consideradas emergentes. Por fim, elaborou-se o metatexto que consiste na análise e no
compartilhamento dos resultados, a partir da compreensão do pesquisador sobre o tema, que nesta pesquisa, são
possíveis respostas ao problema de investigação.
4– Relato com reflexões da aplicação da estratégia didática
A primeira etapada estratégia didática consistiu no jogo da Batalha Naval, que cumpriu dois papéis:
serviu comoinstrumento para verificar conhecimentos – subsunçores – dos participantes sobre vetor e, devido à
limitação de tempo do minicurso, serviu como organizador prévio para (re)construir conhecimento prévios
necessários para a compreensão da unidade imaginária por meio de uma abordagem geométrica (saber representar
um vetor no plano e realizar a multiplicação escalar entre vetores).
O jogoauxiliou os participantes com defasagens nesses conhecimentos, como possivelmente aconteceria
em uma sala de aula, epromoveu momentos de diálogo, interação,experimentação e análise,que propiciaram, para
alguns, relembrar e, para outros,aprender.Os participantes envolveram-se ativamente e, na medida do possível,
estabeleceram relações entre os conhecimentos prévios e os novos que foram desenvolvidos com o jogo.
Na segunda etapa, em duplas, os participantes acessariam o espaço “Vetores e números complexos” no
OA, mas devido a problemas deacesso à internet, restou somente o notebookpróprio do professor ministrante. A
alternativa encontrada foi, então, realizar coletivamente, no OA e com base em questionamentos e discussões,as
atividades que seriam realizadas em duplas.
O espaço “Vetores e números complexos” é constituído de aplicativos do Geogebra que buscam a
reflexão, a verificação de hipóteses e a elaboração de conclusões. Inicialmente, os participantesforamorientados
a multiplicar um vetor qualquer pelo escalar -1. Após a multiplicação, o OA solicita que se determine o ângulo

10

O objeto virtual de aprendizagem pode ser acessado em: <http://matematicacomplexa.hol.es/>

11Sete de 10 participantes responderam o questionário, sendo esses designados por P1, P2, P3..., de modo a ser mantido o anonimato, e as suas respostas são apresentadas em itálico
para diferenciar das citações de autores.
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formado entre o vetor inicial e o resultante, que é de 180 graus. Como continuidade, propôs-se um desafio: “Por
quanto se deve multiplicar um vetor para que ele gire 90 graus?”. A maioria dos participantes, sem saber a resposta
para o desafio, testaram hipóteses (multiplicaram por ½, -½, entre outros valores) e dialogando em pares
concluíram que não existe número real que, multiplicado por algum vetor, gire-o 90 graus. Para auxiliar os
participantes que apresentaram predisposição em resolver o desafio, o OA propõe a multiplicação por um operador
i, que produziu um giro de 90 graus; perceberam, então, que ao multiplicar uma segunda vez por i obtêm-se o
vetor resultando, num giro de 180 graus do vetor original, o que equivale àmultiplicação por -1. Desse modo,
analisando essa situação geométrica tem-se que 𝑖 2 = −1, ou seja, 𝑖 = √−1.
É importante observar como o conhecimento de vetores e de conjuntos numéricos pode servir de
ancoradouro para a construção do significado da unidade imaginária. Os participantesfizeram uso de subsunçores
gerais para ampliar o seu conhecimento sobre conjuntos numéricos, por meio da interação entre o conhecimento
prévio (abordado no Batalha Naval) e o novo (abordado no OA). Desse modo, o uso de conhecimentos mais gerais
(conjuntos numéricos e vetores) é utilizado para compreender conceitos mais específicos (unidade imaginária), o
que caracteriza o processo de diferenciação progressiva e, ao se aprimorar também os conhecimentos mais gerais,
processa-se simultaneamente a reconciliação integradora.
Visando ampliar o significado do conteúdo, na terceira etapa, utilizou-se outra vertente da Educação
Matemática do século XXI, a História da Matemática. Os PCNEM trazem que a “[...] utilização da História da
Matemática em sala de aula também pode ser um elemento importante no processo de atribuição de significados
aos conceitos matemáticos” (BRASIL, 2006, p. 86). Nessa perspectiva, oespaço “Problema Histórico” do AO
desafiaos participantes: “Determine dois números cuja soma é 6, e a multiplicação é 13”. Para a resolução, são
necessários conhecimentos como sistemas de equações, resolução de equação quadrática, propriedades de radicais
e números complexos.
Os participantes não encontraram dificuldades em resolver a questão, detiveram-semais a observar o
modo como o OA vai auxiliandona resolução, sugerindo dicas e informações quando há a falta de subsunçores
(Figura 1). Ao resolver uma equação quadrática que resultaem discriminante negativo, os estudantes afirmam que
o número não existe, mais por um hábito de aprendizagem mecânica. A atividade do problema histórico auxilia o
estudante a reconstruir essa ideia equivocada, pois precisa ser convencido de que esse número pode existir, com
argumentos para que ocorra o processo de reconciliação integradora.

Figura 1.Um auxilio prestado pelo OA aos participantes.
O OA, ao solicitar a verificaçãoda solução, evidencia a existência números imaginários. Em um momento
dediálogo e reflexão, os participantesobservaram que o OA utiliza conhecimentos prévios para agregar significado
às equações quadráticas, favorecendo os processos de diferenciação progressiva e reconciliação integradora.
O fechamento do minicurso deu-se com a quarta etapa, quando os participantes dialogaram sobre um
possível plano de aula, considerando o OA e as atividades realizadas com sequência didática, e, por fim,
responderam o questionário de avaliação. Os resultadossão apresentados a seguir.
5–Discussão sobre as características da estratégia didática
Este trabalho investigaa perspectiva dos participantes do minicurso para considerar a estratégia didática
como um material potencialmente significativo para estudantes de Ensino Médio, identificando assuas
potencialidades.
Os espaços “Vetores e números complexos” e “Problema histórico” do OA foram reconhecidos como
espaços que promovem um ambiente propício para aprender, com interações e reflexões. Os participantes foram
instigados a distinguir progressivamente, por experimentações e compartilhamento de conhecimentos com colegas,
de modo a compreenderem o que lhes foi proposto para ser aprendido, sendo esse um indício da ocorrência de
reconciliação integradora.
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Em relação às potencialidades da estratégia, dos relatos dos participantes, emergiram três categorias,
com as respectivas frequências relativas: faz uso de subsunçores dos estudantes para ancorar novos conhecimentos
(18,75%); a estratégia didática desafia e instiga os estudantes a interagirem e a participar ativamente do processo
de aprendizagem (25%); a estratégia didática promove a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora
(56,25%).
Na categoria “A estratégia didática faz uso de subsunçores dos estudantes para ancorar novos
conhecimentos”, as unidades de sentidos revelam que os participantes P2, P4 e P7 reconhecem a importância de
conhecimentos prévios para a compreensão de novos conhecimentos. Os subsunçores são os conhecimentos
necessários para a ancoragem de novos conhecimentos, por meio da interação – entre o conhecido e o novo – o
estudante amplia seus conhecimentos, compreendendo e não apenas memorizando (MOREIRA; MASINI, 2006). Nessa
perspectiva, Ausubel (2003) e Moreira (2011) afirmam que os subsunçores são o ponto mais importante no processo
de aprendizagem.
Entre as unidades de sentido dessa categoria apresenta-se três relatos: “Leva em consideração os
conhecimentos prévios dos alunos” (P2); “[...] acho que a ideia de ‘aproveitar’ conhecimentos dos alunos para
ensinar o conteúdo números complexos é bem interessante segundo as ideias de Ausubel” (P4); “Vetores é um
conteúdo que não foi visto por todos” (P7).O relatado de P7 ressalta os subsunçores, mas reconhece que oestudante
pode não os ter estáveis na sua estrutura cognitiva, o que, possivelmente, dificultará a compreensãodos
conhecimentos abordados e, consequentemente, o processo de aprendizagem. No entanto, o jogo de Batalha Naval
foi planejado também para servir como um organizador prévio para (re)construir o conhecimento de vetores
necessários para a execução da próxima atividade, conforme era o objetivo da primeira etapa do minicurso.
Em relação a categoria “A estratégia didática desafia e instiga os estudantes a interagirem e a participar
ativamente nos processos de ensino e de aprendizagem”, os participantes P3, P4 e P7 destacam que com a
estratégia pode-se envolver os estudantes parao desenvolvimento de novas aprendizagens. Tal indícios provemdos
seguintes relatos: “[O minicurso] Abordou o tema em questão [números complexos], despertando o interesse do
aluno pelo conteúdo” (P3) e “[O minicurso] Auxilia os alunos a ter interesse nos estudos em matemática” (P4). O
interesse, expresso nos relatos, pode ser interpretado, na teoria de Ausubel (2003),como predisposição do
estudante em aprender.
Para Ausubel (2003), a aprendizagem significativa acontecequando o estudante está disposto em
aprender, ou seja, quando tem subsunçores, mas também quando faz um esforço mental para compreender os
novos conhecimentos. Nesse aspecto, o professor possui papel fundamental, em promover a participação ativa dos
estudantes. Para isso, utilizou-se as tecnologias e a história da Matemática. O participante P3 reconheceu essas
características, ao relatar que a estratégia didática “[...] é uma proposta rica que integra álgebra, geometria,
tecnologia e desperta a atenção do aluno. Parabéns pelo trabalho!”.
E quanto a última categoria, “A estratégia didática promove a diferenciação progressiva e a reconciliação
integradora”, os participantes a reconheceramcomo adequada ao conhecimento proposto. A estratégia foi
organizada de maneira que os conceitos gerais fossem abordados antes dos específicos, diferenciando os novos
conhecimentosem termos de sentido e especificidades, em um processo da diferenciação progressiva. Na interação
com o OA e entre os participantes, explorou-se relações entreconceitos, verificando semelhanças e diferenças que
são construídas na estrutura cognitiva, por meio da reconciliação integradora.
Nesse processo, o subsunçor vai sendo aprimorado, torna-se mais estável, reorganiza-se e adquire novos
significados, por meio da diferenciação progressiva e da reconciliação integradora (MOREIRA, 2011). Masini e
Moreira (2008, p. 35) destacam que esses processos ocorrem simultaneamente, pois “à medida que aprende, o
sujeito vai, progressivamente, diferenciando sua estrutura cognitiva, mas, ao mesmo tempo, tem que ir
reconciliando diferenças reais ou aparentes e fazendo superordenações”.Entre os relatos dos participantes têmse: “A sequência didática está adequada” (P1); “A sequência didática foi muito bem estruturada” (P3);“Foi muito
produtivo [o minicurso], adorei. Parabéns!” (P6); “Acredito que a apresentação, e o conteúdo são extremamente
relevantes e bem apresentados. Ótimo trabalho e ótima atividade dinâmica” (P5); “Sim, superinteressante [o
minicurso]” (P6).
Essas foram as categorias que emergiram dos relatos dos participantes do minicurso, possíveis de serem
interpretados na teoria de aprendizagem significativa. A análise dos relatos indicaque a estratégia didática pode
ser considerada um material potencialmente significativo, com atividades que diferem das apresentadas nos livros
didática, conforme foi relatado pelo participante P2: “Achei importante esta nova abordagem pois diferencia das
que comumente são encontradas nos livros didáticos”.
Desse modo, confirma-se que a estratégia didática proposta tem potencialpara o ensino de números
complexos no Ensino Médio, como um recurso didático que considera conhecimentos prévios e o envolvimento dos
estudantes em ações cognitivas, caracterizando-se, assim, como uma possibilidade didática para promover a
aprendizagem significativa.
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5–Considerações finais
Inovar em práticas educacionais é um desafio aos professores. Nessa perspectiva, a estratégia didática
aplicada no VII CIEM configurou-se como uma proposta de aprendizagem adequada ao Ensino Médio, pois propiciou
a utilização de subsunçores para ancoragem novos conhecimentos, por meio da ação cognitiva de não arbitrariedade
e de substantividade.
O metatextoindicao alcance do objetivo de mostrar que a estratégia didática pode ser considerada um
material potencialmente significativo para a aprendizagem de números complexos, pelos participantes, que se
colocaram no papel de estudantes, reconhecendo possíveis dificuldades que aconteceriam em sala de aula, como
a falta de subsunçores (conhecimento de vetores). Esse, provavelmente, é um elemento chave na elaboração de
práticas inovadoras: pensar como o estudante de Ensino Médio compreende o conhecimento equais significados
podem ser construídos por meio dos subsunçores.
Portanto, na perspectiva dos participantes do minicurso, a estratégia didática contempla e aprimora os
subsunçores dos estudantes, promove a ação cognitiva e permite a construção de novos conhecimentos, podendo
servir como um material potencialmente significativo. Desse modo, espera-se que a estratégia seja utilizada pelos
professores participantes, e por outros, para qualificar o ensino de números complexos e que, com isso, sintamsemotivados para inovar em práticas de ensino que contemplem uma aprendizagem significativa de conceitos e de
operações matemáticas.
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CORAL024 -UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM MATEMÁTICA: USO DA
METODOLOGIA DE ANÁLISE DE EMERGÊNCIA DE CONCEITOS.
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Resumo: Este trabalho apresenta uma sequência didática e discute a Metodologia da Análise de Emergência de Conceitos, Pinheiro
(2012), durante o estudo da função polinomial do 1º grau, baseado na teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (2000). A
Metodologia da Análise de Emergência de Conceitos, ao ser aplicada, permite identificar conceitos emergentes; estes, sugerem
como as ideias estão estruturadas. Foi realizado um estudo em uma escola pública de Salvador - BA, com alunos de 1º ano do
Ensino Médio, utilizando uma metodologia baseada na resolução de problemas. Assim o aluno é estimulado a refletir sobre suas
ideias, para que possa conjecturar, experimentar e tirar suas próprias conclusões. Os recursos utilizados foram: os softwares
GeoGebra, TROPES, GEPHI, um bloco de atividades, livros e computador. A experiência foi enriquecedora, identificando
conhecimentos, ao analisar o discurso que envolveu os participantes, durante a (re)construção de modelos matemáticos. Esperase que este estudo seja a base para outros, com o propósito de dar significado às fórmulas, regras e procedimentos realizados
durante o estudo de funções.
Palavras-chave: aprendizagem significativa; análise de emergência de conceitos; função do 1º grau.
Abstract: This work presents a didactic sequence and discusses the Methodology of Emergency Analysis of Concepts, Pinheiro
(2012), during the study of the polynomial function of the first degree, based on the theory of Meaningful Learning of Ausubel
(2000). The Methodology of Emergency Analysis of Concepts, when applied, allows the identification of emerging concepts;
suggest how the ideas are structured. A study was carried out in a public school in Salvador, Bahia, with high school students,
using a methodology based on problem solving. Thus the student is stimulated to reflect on his ideas, so that he can conjecture,
experiment and draw his own conclusions. The resources used were: software GeoGebra, TROPES, GEPHI, a block of activities,
books and computer. The experience was enriching, identifying knowledge, analyzing the discourse that involved the participants,
during the (re) construction of mathematical models. It is hoped that this study will be the basis for others, in order to give
meaning to the formulas, rules and procedures performed during the study of functions.
Key words: meaningful learning; concept emergence analysis; function of the first degree.

1 – Introdução
As dificuldades encontradas pelos estudantes durante o estudo da Álgebra, especificamente da função
polinomial do 1º grau, a importância desse estudo para a prática da vida diária dos alunos e a possibilidade de
minimizar os problemas gerados pela falta desses conhecimentos no decorrer do Ensino Médio e nos cursos de
graduação, foram motivos que levaram a escolha do conteúdo a ser estudado nesta investigação. Sua importância
explica a necessidade de construção de sequências didáticas com propostas que possibilitem uma aprendizagem
significativa, onde se busque conexões com conceitos bem estruturados presentes na estrutura cognitiva, para que,
a partir deles se possa conduzir o processo de aprendizagem. Para identificar conceitos bemestruturados ou não,
determinantes para acolhimento de novas ideias, utilizou-se a proposta metodológica da Análise de Emergência de
Conceitos (AEC) 12de Pinheiro (2012).
Segundo Moreira (2011), na teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, existem duas
condições básicas para sua ocorrência que são: uma delas é que o material tenha relação com a estrutura cognitiva
do aprendiz, o que significa que ele deve ser potencialmente significativo e a outra é que o aluno se predisponha
a aprender. Se, o que mais influência na aprendizagem significativa é o que o aluno sabe, o que ele traz, além da
sua predisposição para aprender, então o professor deve ensinar de acordo. Cabe ao professor identificar o ponto
de partida. Isto, poderá ser feito através da análise realizada com a metodologia da AEC¹ de Pinheiro (2012).
2–Marco Teórico
Para David Ausubel, aprender de forma significativa é ampliar e (re)organizar ideias, relacionar conteúdos
e acessar novas ideias. No contexto de sala de aula o ensino deve levar em conta a história de vida dos sujeitos,
pois ao longo dela muitos saberes, vivências e conhecimentos foram construídos. Assim, o professor terá condições
de criar situações que favoreçam a aprendizagem significativa, condição defendida por Ausubel (2000) no momento
em que ele coloca condições básicas para sua ocorrência como: o material a ser aprendido deve ser potencialmente
significativo, isto é relacionar-se de forma lógica com as ideias bem estruturadas de conhecimentos existentes e
que o aprendiz se predisponha a aprender relacionando novas ideias com as já existentes de maneira não literal e
não arbitrária. Se a intenção do aprendiz for simplesmente de memorizar, tanto o processo de aprendizagem como
o resultado obtido serão mecânicos, sem significado. É importante considerar que a teoria de David Ausubel,
representante do cognitivismo, trata da aprendizagem cognitiva, mas reconhece a afetiva e a psicomotora. Ele
parte do pressuposto de que existe uma estrutura cognitiva; nela ocorre uma organização e integração de ideias.
Assim, a aprendizagem ocorre da seguinte forma: novas ideias são acolhidas ou não na estrutura cognitiva do

AEC – Uma proposta metodológica para análise cognitiva, Pinheiro (2012), que possibilita a identificação de
conceitos e suas relações, além de identificar o grau da dinâmica do conceito, fazendo emergir conceitos basilares e
conceitos mais voláteis.
12
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sujeito; quando elas se relacionam com ideias preexistentes, bem estruturadas, elas interagem modificando as
existentes e sendo modificadas por elas. Quando novas ideias não são recepcionadas, neste momento a
aprendizagem se dá de forma mecânica, mas como o processo é contínuo ela poderá, ao longo do tempo, torna-se
bem elaborada. A interação entre conhecimentos prévios e novos conhecimentos é o que caracteriza a
Aprendizagem Significativa. Durante o processo, novos conhecimentos adquirem significado e os conhecimentos já
existentes obtêm uma maior estabilidade cognitiva; novas aprendizagens significativas vão ocorrendo e estas ideias
que serviram como âncoras vão adquirindo muitos outros significados, capazes de cada vez mais servir de ideiaâncora para outras novas ideias.
A Metodologia da Análise de Emergência de Conceitos, ao ser aplicada, pode identificar conceitos
emergentes, e estes sugerem como as ideias estão estruturadas, como se tentará mostrar no item 4. A estruturação
da emergência de conceitos, definida a partir da Aprendizagem Significativa, se dá através da articulação entre
um analisador semântico, o TROPES13 e um analisador de redes, o GEPHI14. Essa articulação é fruto da Análise de
Emergência de Conceitos, uma proposta metodológica para análise cognitiva, que possibilita a identificação de
conceitos e suas relações, alinhando-se com uma possível aprendizagem significativa. Conforme Pinheiro (2012), o
conhecimento é um fenômeno multidimensional, onde o físico, psicológico, cerebral, mental, cultural e social
fazem parte do contexto onde ele se encontra. O conhecimento é gerado, organizado, (re)organizado e difundido
em um processo contínuo. Ele sofre influência de vários fatores que estão presentes na vida do indivíduo como o
emocional, intuitivo, sensorial e outros além de cada nova informação. Nesta representação é incorporado o sentido
de potencialização do conhecimento em torno de uma fonte geradora que impulsiona o sujeito a uma dinâmica de
troca de saberes na busca do conhecimento, denominada de Ente Cognitivo. Fazendo uma correlação entre as
considerações feitas por David Ausubel sobre as condições para ocorrência de Aprendizagem Significativa e a
Metodologia de Emergência de Conceitos de Pinheiro (2012), pode-se afirmar que o conhecimento pode ser tratado
como um campo, os saberes poderão ser comparados com os conhecimentos prévios que estão sendo
(re)significados a todo o momento e a aprendizagem, segundo Pinheiro (2012), constitui-se no trafegar nesses
saberes. O conhecimento poderá ser definido como um campo, sistema complexo mais bem estruturado onde o
sujeito o constrói a todo instante, mas cada uma dessas unidades com estruturas mais sólidas lhe dá condições de
um trafegar com mais consistência, fundamentação, propriedade.
3–Narrativa da Sequência Didática
O conteúdo sobre função polinomial do 1º grau foi planejado para ser trabalhado em etapas onde cada
uma delas tem um objetivo específico. A 1ª etapa foi elaborada para dar informações sobre a forma como o trabalho
deve ser realizado e obter informações sobre os alunos. A 2ª etapa foi reservada para: divisão dos grupos por
afinidades, apresentação detalhada da proposta de trabalho com a entrega do material e esclarecimentos sobre
todos os procedimentos e postura de cada um dos participantes. A 3ª etapa, para a realização da atividade
propriamente dita; nesta, a proposta foi desenhar uma casa durante a construção do conhecimento sobre a função
polinomial do 1º grau. Para a realização do estudo, todos os meios de pesquisa como livros, cadernos, internet,
foram considerados e valorizados. Na 4ª etapa ocorreu a socialização dos trabalhos realizados.A 5ª etapa foi
reservada para o fechamento, conclusão, considerações necessárias, generalizações.
A atividade planejada para estudar a função polinomial do 1º grau foi desenhar uma casa utilizando os
conhecimentos matemáticos que cada um dos grupos tinha. Esta construção se deu em dois momentos;
inicialmente, antes de iniciarem os estudos, e após todo o estudo ser realizado. Em cada um deles, foi aplicada a
Metodologia de Análise de Emergência de Conceitos, Pinheiro (2012); inicialmente, com o objetivo de investigar os
conhecimentos préviose, após a 3ª etapa, quando reconstruíram a casa. Os recursos disponibilizados para serem
utilizados foram: internet, um bloco de atividades elaboradas pela professora, livro texto e o software GeoGebra15;
este, desempenhando um papel muito importante,principalmente por disponibilizar duas janelas onde em uma
delas, encontramos a representação gráfica do objeto que está sendo construído, e na outra a representação
algébrica, facilitando assim o diálogo entre as duas formas de representação. Para identificar os conhecimentos
prévios foi solicitado aos grupos, que desenhassem umacasa em uma folha de papel milimétrica e durante a
construção, pensassem sobre quais conteúdos de matemática, já estudados, estavam sendo utilizados. Os alunos
deveriam escrever tudo que sabiam, justificando cada um dos traçados. O objetivo era fazer com que descrevessem
cada um dos objetos matemáticos utilizados, suas propriedades, localização, posicionamento em relação a um
referencial e todo conhecimento que tinham sobre eles. Os grupos começaram a desenhar e sentiram dificuldade

13

TROPES - Software especializado para análise semântica

14

GEPHI - – programa em código aberto para Windows, desenvolvido para análise e visualização

15

GeoGebra – Software de geometria dinâmica, que combina conceitos de geometria e álgebra
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em escrever, dar as explicações, colocá-las no papel ofício. Alguns elementos da Geometria foram citados e
ocorreu, por parte de todos, nos grupos, uma preocupação muito grande em relação à localização do desenho, no
plano cartesiano. Isto, provavelmente, ocorreu devido ao fato de estarem desenhando em um papel milimétrico;
assim,supoe-se que fizeram alguma relação com construção de gráficos.As dificuldades em relação às explicações
eram visíveis; os alunos solicitaram que a atividade fosse entregue no próximo encontro. Ficou acordado que eles
deveriam entregar o que tinham feito até o momento, e que na próxima aula seria devolvido o material, para
finalizarem a atividade. Como o objetivo era identificar os conhecimentos prévio, eles não deveriam fazer a
atividade pesquisando em livros ou cadernos. O estudo deveria se iniciar tendo como ponto de partida as ideias
mais bem estruturadas, fundamentadas e, no caso de estarem enganados em relação a elas, teriam que desconstruílas com a mediação da professora. Este é um momento muito importante, onde se deve ter o máximo de cuidado
para que variáveis que possam ser evitadas não interfiram no resultado, embora seja sabido que não se está
trabalhando com certezas, e sim, com indícios. Os desenhos estavam sendo realizados sem maiores problemas mas
as explicações sobre eles não estavam ocorrendo, era necessária uma interferência para ajudá-los a pensar.Dando
continuidade as atividades, os alunos receberam o que tinham construído na aula anterior para finalizarem. Diante
das dificuldades em redigir sobre as ideias e conclusões tiradas, a professora entregou para cada um dos grupos,
algumas questões com o propósito de iniciar um diálogo, de forma que pudessem organizar as ideias e realizar os
registros, como estava sendo solicitado. Como uma das grandes dificuldades era aplicar a linguagem matemática
adequadamente, houve o cuidado de orientá-los em relação ao que fazer, sem dizer como, evitando falar sobre os
objetos traçados. Todos os passos percorridos foram registrados e entregues para a professora; desta forma, podese aplicar a metodologia de Análise de Emergência de Conceitos, Pinheiro (2012). O objetivo era investigar os
conceitos que mais emergiram durante a 1ª etapa, e assim, através dele (s), elaborar as novas atividades. Todas
as atividades e os textos foram digitados no bloco de notas, salvo em um arquivo do tipo “txt” para ser utilizado
no TROPES e este realizar a análise semântica. O TROPES, a partir da análise semântica realizada, constrói universos
de referência com esferas que tem como órbita um conceito central escolhido, referencial. A superfície esférica
referenciada em cada um dos gráficos é proporcional ao número de vezes que a palavra escolhida foi citada no
material utilizado para análise e a distância entre a esfera que representa o conceito central escolhido e as demais
esferas é proporcional ao número de relações existentes entre elas no material analisado. Com base na análise
semântica realizada, poderão ser escolhidos termos que farão emergir conceitos determinantes para a ocorrência
de significados com as conexões necessárias durante o processo de construção do conhecimento significativo. O
TROPES, além de identificar estes termos, dá a frequência com que cada um dos termos escolhidos foi conectado.
Com estes dados foi construído um arquivo para ser utilizado do GEPHI. Este arquivo, planilha, é construído de
forma que os vértices e suas ligações já tinham sido previamente definidos. Nele, consta o número de vértices
(nós) e número de ligações (edges). O arquivo, salvo no formato net, gera as redes no GEPHI. Por meio da
metodologia de Análise de Emergência de Conceitos, Pinheiro (2012), foram identificados pontos importantes a
serem considerados como: as ideias de ponto, reta, localização de pontos no plano e plano cartesiano. Com base
nos elementos mais citados, nos conceitos que mais emergiram, identificados após a análise semântica, foram
elaboradas as demais etapas da sequência didática. Os alunos, na grande maioria, não tiveram problema em
trabalhar com localização de pontos no plano, lembraram que utilizam o plano cartesiano para traçar gráficos, mas
a linguagem matemática precisava ser utilizada adequadamente, e para isso, deveria ser trabalhada. Retas,
segmentos de retas e semirretas, eram nomeados de linhas. Quando eram solicitados para diferenciá-los, ficava
claro que eles tinham a ideia, estavam pensando corretamente, mas não se expressavam de maneira correta. Como
estava sendo utilizado o laboratório de informática, optou-se por dar uma aula, utilizando o software GeoGebra⁴,
sobre localização de pontos no plano, posicionamentos e representações de retas. A aula foi conduzida de forma
que eles puderam explorar as potencialidades que o GeoGebra⁴ oferece, no sentido de pensar em possibilidades e
experimentar. Os alunos, na sua grande maioria, já tinham uma certa habilidade em trabalhar com o programa; os
que ainda tinham alguma dificuldade, ficaram livres para perguntar, sentar com outros colegas, discutir, pensar.
Para esta aula a ideia era proporcionar um ambiente rico em discussões, e assim, tirar dúvidas, elaborar novas
ideias, experimentar e concluir. Durante a aula, os alunos foram solicitados a usarem o programa, realizando
atividades para responderem a questões que surgiam. Após algumas explicações, eles iniciaram o estudo marcando
pontos no plano cartesiano com base na ideia da casa que foi desenhada anteriormente, quando utilizaram o papel
milimétrico (Figura 1).
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Figura 1. Localização de pontos no plano. Arquivo da professora (P)⁶
Durante a realização desta atividade os alunos tiveram a oportunidade de reconhecer a importância de
um eixo referencial; trabalharam com coordenadas de pontos com suas representações, fixaram a ideia de plano,
retas, segmentos de retas e semirretas, perceberam que o conjunto dos números reais é representado
geometricamente por uma reta, que ele é denso, e ao explorarem os pontos existentes em cada um dos quadrantes
fizeram várias descobertas importantes como: (A)16 – Professora, encontrei pontos especiais. (P)17 – O que você
chama de especiais? Você está se referindo a quais pontos?(A)⁵ – Tem x e y iguais!(P)⁶ – Ah! Você se refere a pontos
que têm coordenadas com valores iguais! É isto?(A)⁵ – É, eu achei (2,2), (3,3), (4,4).(P)⁶ – Quem poderia me dar
exemplo de mais pontos com coordenadas que têm o mesmo valor numérico?(B) 18 – É fácil, é só repetir o
número.(P)⁶ – Bem, eu quero a representação geométrica. Onde estão todos estes pontos?(C) 19 – Todos? Neste
momento, surgiu a oportunidade de estimular os processos mentais decorrentes da percepção dos alunos sobre
posicionamento dos pontos que estavam dispostos ao longo da reta que poderia ser traçada. Estas informações
teriam que ser compreendidas para serem processadas. Pode-se perceber a importância da linguagem para que o
aluno possa tomar a decisão correta e assim resolver o problema que estava sendo colocado. (P)⁶ – Vocês
encontraram e representaram no plano, os pontos (2,2), (3,3), (4,4), e (1,1). Será que não encontram nenhum
ponto que tenha coordenada x=2,5 ey=2,5?(A)⁵ – Tem sim. (P)⁶ – Poderiam representar alguns, no plano cartesiano,
onde já têm pontos representados?(C)⁸ – Achei um monte, professora. (P)⁶ – Quais? Poderia citar alguns?(C)⁸ –
Coloquei x e y como 2.6, 2.7, 2.8, e 2.9.(P)⁶ – Poderiam me dizer as coordenadas do ponto mais próximo de
(3,3)?(A)⁵ – É (2.9, 2.9). (P)⁶ – Você está me dizendo que é o ponto cujas coordenadas são (2.9, 2.9)? Será?(B)⁷ –
Acho que sim. (P)⁶ – Poderia ser o ponto cujas coordenadas são (2.99, 2.99)? Será? Este foi um momento riquíssimo
de discussões e eles encontraram a 1ª bissetriz e 2ª bissetriz. Todas as dúvidas que surgiam se tornavam incentivos,
propósitos para iniciarem uma pesquisa e refletirem. Os alunos estavam sendo estimulados a utilizarem o livro e
textos, para fazerem conjecturas e experimentos. As dúvidas eram tiradas sempre após questionamentos e
reflexões. Durante osexperimentos, uma aluna descobriu que para cada ponto diferente, a notação e sua
representação também era diferente. Os pontos estavam sendo representados por letras maiúsculas do nosso
alfabeto e ela perguntou: (B)⁷ – Professora, se temos infinitos pontos no plano, o que faço para representar os
pontos quando chegar na letra Z?(P)⁶ – Maravilha! Vamos tentar descobrir?(A)⁵ – A senhora não sabe? (P)⁶ – Nós
aqui, estamos estudando, pensando, experimentando, descobrindo, ... O que vocês sugerem para que possamos
descobrir o que acontece?(B)⁷ – Vou botar um monte!(P)⁶ – Precisamos pensar em possibilidades de testar nossas
ideias. Isto, o GeoGebra⁴ lhe possibilita.(B)⁷ – Aparece número!(P)⁶ – Se estamos nos referindo a outros pontos,
temos que nomeá-los de forma diferente.(C)⁸ – É sempre assim? E quando acabarem os números?(A)⁵ – Número não
acaba, acaba professora?(B)⁷ – Aí acaba? Vamos ver?(A)⁵ – Mas letra acaba. (B)⁷ – Letra acaba e número não acaba.
Era necessário incentivar os alunos a investigarem suas ideias e dúvidas, utilizando o GeoGebra⁴. Muitas
questões estavam surgindo e a primeira atitude dos alunos era perguntar, aguardando respostas prontas por parte
da professora. Para que os alunos possam conquistar a autonomia tão necessária para a construção do conhecimento
sobre qualquer objeto a ser estudado, eles precisam ser estimulados, embora sempre com o cuidado de não os
deixar sozinhos sem perspectiva de solução para o problema que por acaso apareça, para não desistirem. Diante
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(A) – Representa fala dos alunos do Grupo A

17

(P) –Fala da professora

18

(B) – Representa fala dos alunos do grupo B

19

(C ) – Representa fala dos alunos do grupo C
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dos diversos questionamentos surgiu a oportunidade de comentar sobre a possibilidade de desenhar partindo de
retas. Os alunos traçaram algumas retas e logo uma questão importantíssima surgiu. (B)⁷ – Professora, como faço
para deixar um segmento?(P)⁶ – O que você tem no seu desenho?(B)⁷ – Uma reta, mas só quero um pedacinho. (P)⁶
– Você quer delimitar a reta? (A)⁵ – O que é isso? Os alunos nesse momento já estavam familiarizados com o
GeoGebra⁴, aparentemente motivados e muitos conhecimentos que seriam necessários para dar continuidade ao
trabalho já tinham sido revisados de alguma forma.Um dos papéis do professor é ajudar o aluno a pensar, descobrir,
aprender fazendo, explorando. O fazer pensar é um ponto importantíssimo quando se tem como objetivo procurar
ideias existentes na estrutura cognitiva do sujeito para ancorar novas ideias. Um ponto importante a ser observado
é em relação a forma como as atividades estavam sendo apresentadas e solicitadas aos alunos. A possibilidade de
optar, escolher entre os desenhos apresentados, a utilização de um software para ajudá-los a pensar, experimentar
e decidir, a opção de utilizar as redes sociais, Figura 2, ajudando na interação e socialização, foram elementos
facilitadores durante o processo de construção do conhecimento que envolvia cada uma das atividades propostas.

Figura 2. Print enviado por um aluno via WhatsApp. Arquivo da professora (P)⁶
Assim que os alunos receberam a atividade apresentada, leram e optaram pela casa com mais detalhes.
Os grupos estavam decididos a desenhar a casa com mais detalhes. Surgia uma boa oportunidade para tentar
descobrir como iriam desenhar utilizando o GeoGebra⁴ e todos os conhecimentos que tinham até o momento.
Estavam animados por estarem desenhando e trabalhando no laboratório de informática. Naquele momento não
estavam pensando nas dificuldades que poderiam encontrar fazendo a opção pela casa com mais detalhes. A
facilidade que normalmente é tão desejada, não era momento de disputa e nem objeto de desejo. Foi dado início
a um diálogo em torno dos conteúdos: (P)⁶ – Quais as ideias que tiveram? Quais as possibilidades que pensaram?
(C)⁸ – Posso fazer os quadradinhos!(P)⁶ – Onde estão visualizando quadrados? (B)⁷ – Só tem dois quadrados. (P)⁶ – O
que vocês entendem por quadrados?(A)⁵ – Uma figura com quatro lados iguais. Neste momento houve a necessidade
de explorar propriedades de quadriláteros. A primeira ideia foi desenhar um losango que não fosse quadrado para
que eles percebessem que o simples fato de ter um quadrilátero com as medidas dos quatro lados iguais não era
suficiente para afirmar que se tratava da representação de um quadrado. A proposta era trabalhar inicialmente
com a representação gráfica da função polinomial do 1º grau, a reta, e posteriormente delimitar o conjunto
domínio. O aluno pensou em polígonos e a ideia é sempre aproveitar, dentro das possibilidades, o pensamento dos
alunos. Assim, o trabalho teria que ser realizado tomando outro direcionamento. O aluno pensou inicialmente em
polígonos; logo, precisaram pesquisar sobre os lados dos polígonos. Leram sobre segmentos de retas e traçaram um
segmento determinado por dois pontos; identificaram dois pontos que faziam parte do segmento e encontraram a
equação da reta que contém o segmento traçado inicialmente. Iniciaram o desenho, e depois de um certo tempo
perceberam que a casa escolhida não poderia ser traçada utilizando retas. Tinham curvas que não representam
funções polinomiais do 1º grau. Diante da impossibilidade, fizeram a escolha de desenhar a casa mais simples. Este
foi um momento importante para reconhecerem a representação de uma função e não simplesmente a
representação de uma função polinomial do 1º grau. Durante a realização da atividade tiveram inúmeras dúvidas e
a grande maioria era em decorrência da falta dos conhecimentos prévios, bem estruturados, necessários para
resolver equações, principalmente quando se tratava de coeficientes representados na forma decimal ou
fracionária. Diante dos problemas graves que estavam ocorrendo, era necessário reuni-los em uma outra sala, fora
do laboratório, para dar uma aula com base na proposta que estava sendo coloca para eles, mas explorando,
principalmente, resolução de sistema de equações.Para iniciar a aula, eles imaginaram o desenho de uma casa e,
sem o uso do software, iniciamos sua construção. A proposta era utilizar a atividade para explorar os conteúdos
que eles estavam tendo muita dificuldade, mas não de forma isolada. Eles seriam tratados no decorrer do processo.
A atividade, neste momento, teve como objetivo observar o caminho percorrido pelos alunos depois de todas as
orientações que tiveram, isto é, indícios de certos pensamentos e observar ações que, no decorrer do processo de
resolução do problema, fossem registrados e representados algebricamente ou geometricamente. Todos os
registros foram utilizados para análise. Esta, através da metodologia de Análise de Emergência de Conceitos de
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Pinheiro (2012), é utilizada para identificar os conceitos que mais emergiram. Após a entrega das atividades, os
alunos se auto avaliaram e a professora finalizou o processo, dando um feedback aos grupos sobre os objetivos
propostos, os alcançados e a metodologia utilizada para o estudo.Após a finalização do estudo, todas as observações
e conclusões descritas por cada um dos grupos, foram digitadas no bloco de notas, salvas em um arquivo do tipo
“txt” para serem analisadas pelo TROPES³ e preparadas para serem utilizadas pelo GEPHI⁴ e assim, comparando os
dois mapas de rede traçados, poder comparar as ideias iniciais, antes do estudo ser realizado e a forma como elas
estavam sendo articuladas após o estudo.
4 – Apresentação e Discussão dos Dados
Analisando as duas redes em relação às conexões, percebe-se claramente que as ideias foram se
reestruturando, se reorganizando durante o estudo, Figura 3.
Antes de ser iniciado o estudo, os conceitos que mais emergiram, de acordo com a Figura 3, foram:
Retas, Equação, Pedações de retas (segmentos de retas) e Ponto. Retas e Pontos, sem conexões. Após o estudo, as
relações foram ampliadas. É possível visualizar comparando as redes. Linhas, fazendo referências a retas,
conectada com ponto, proporcionalidade, segmento de retas e semirretas. Ponto, foi muito citado e muitas
referências foram feitas, partindo da ideia de ponto. As ideias relacionadas foram: linhas (retas), (linhas – retas
que representam funções do 1º grau), conjunto (pontos), função (função constante e função polinomial do 1º grau).

Figura 3 – Conexões entre as ideias existentes. Arquivo da professora (P)⁶.
5 – Considerações Finais
Com base nos conceitos que mais emergiram ao longo do processo de aplicação da sequência, os
conteúdos eram escolhidos para serem trabalhados. Quanto à forma, os meios, estes deveriam envolver situaçõesproblema que fizessem parte da realidade dos alunos. Trabalhar conteúdos de Matemática com suporte
tecnológico, desenhando, foi uma proposta bem aceita por todos os envolvidos.O conhecimento é uma construção
que se dá ao longo de um processo e podemos ter bons indícios, após as atividades realizadas, que as ideias ficaram
mais bem elaboradas. Um conhecimento bem estruturado “hoje” foi resultado de um processo anterior que
envolveu ideias. Assim, utilizar a Metodologia de Emergência de Conceitos antes de iniciar o processo e após a
realização de atividades, na finalização, é uma forma para se obter evidências de uma Aprendizagem Significativa,
além de ser importante para qualquer análise sobre os resultados que envolvem aprendizagem.
6–Referências
AUSUBEL, David P. Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva. 1 ed., 2000.
MOREIRA, Marco Antônio. Teorias da Aprendizagem. 2.ed. São Paulo: EPU, 2011
PNHEIRO, Marcus Túlio de Freitas. O conhecimento enquanto campo: O ente cognitivo e a emergência de
conceitos. Tese. Doutorado em Educação – UFBa – Faculdade de Educação, 2012, 220p.

71

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

CORAL025 - O ESTUDO DO ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO: O ENSINO ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA UEPS
CRISTIANE HAMMEL
Universidade Estatual do Centro-Oeste (UNICENTRO)/ Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática
(PPGEN) / cris.hammel@yahoo.com

RICARDO YOSHIMITSU MIYAHARA
Universidade Estatual do Centro-Oeste (UNICENTRO)/ Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática
(PPGEN) /ricardomiyahara@yahoo.com.br

SANDRO APARECIDO DOS SANTOS
Universidade Estatual do Centro-Oeste (UNICENTRO)/ Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática
(PPGEN) /profsandrosantos1966@gmail.com
Resumo: O presente trabalho relata o planejamento, a organização e a aplicação de uma Unidade de Ensino Potencialmente
Significativa (UEPS) no ensino de Física, especificamente o estudo das radiações, através do tema gerador - espectro
eletromagnético. O objetivo foi verificar de maneira qualitativa a eficácia da proposição/aplicação de uma sequência didática e
se esta viabiliza de maneira adequada uma aprendizagem significativa. O texto aborda os conceitos de aprendizagem significativa
crítica e UEPS. Um ensaio epistemológico é realizado e o relato da sequência dos passos adotados, a fim de contextualizar o
cenário proposto e salientar o ensino de Física. Por fim, é apresentada uma análise das atividades realizadas baseada na realidade
do efetivo aprendizado das Ciências no que tange a disciplina de Física, como ferramenta auxiliadora num contexto pós-moderno
da educação brasileira.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa crítica; UEPS; Ensino de Física.
Abstract: The present work reports on the planning, organization and application of a Potentially Meaningful Teaching Unit
(PMTU) in Physics teaching, specifically the study of radiation, through the generator theme - electromagnetic spectrum. The
objective was to qualitatively verify the effectiveness of the proposition / application of a didactic sequence and whether this
adequately enables meaningful learning. The text will address the concepts of critical learning and LIFO. An epistemological
essay is carried out and the report of the sequence of the steps adopted, in order to contextualize the proposed scenario and
emphasize the teaching of Physics. Finally, an analysis of the activities carried out based on the reality of the actual learning of
the Sciences in what concerns the discipline of Physics is presented as an auxiliary tool in a postmodern context of Brazilian
education.
Keywords: Meaningful critical learning; PMTU; Teaching Physics.

1–Introdução
O cenário que se apresenta no final da segunda década do século XXI no ambiente escolar é desafiador.
A revolução tecnológica trouxe para dentro da sala de aula não só infinitas possibilidades como também muitos
desafios. Baseados nessa perspectiva os professores têm buscado metodologias diferenciadas no intuito de cativar
a atenção desse aluno imerso no universo virtual e proporcioná-lo uma aprendizagem com significado, pautada na
realidade, baseada no seu cotidiano, nas suas necessidades e interesses.
Nesse sentido o professor vai encontrar suporte teórico e conceitual na aprendizagem significativa
subversiva e/ou crítica (Moreira, 2000) que deriva das ideias desenvolvidas por Neil Postman e Charles Weingartner
(1969) em seu livro Teaching as a subversive activity e também em algumas reflexões de Postman em livros mais
recentes (Technopoly, 1993 e The End of Education, 1996) e que servem como base epistemológica para o
desenvolvimento e construção das Unidades de Ensino Potencialmente Significativas.
A UEPS é uma sequência didática prática que pode ser utilizada na abordagem de qualquer conteúdo,
em qualquer disciplina ou contexto escolar por qualquer público, sua aplicação demonstra-se flexível e eficiente.
Sendo assim, o objetivo desse trabalho é contribuir para um novo olhar no ensino das ciências, especificamente da
Física a partir do desenvolvimento de atividades que culminam na aprendizagem significativa crítica dos alunos
através da aplicação e desenvolvimento de uma unidade de ensino potencialmente significativa sobre o espectro
eletromagnético.
2–Marco Teórico
Tendo em vista a latente necessidade de rever a maneira de “dar aula”, este trabalho busca suporte
teórico na teoria da aprendizagem significativa crítica descrita por Moreira (2010) o qual destaca que
aprendizagem significativa crítica é aquela perspectiva que permite ao sujeito fazer
parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela. Trata-se de uma perspectiva
antropológica em relação às atividades de seu grupo social que permite ao indivíduo
participar de tais atividades mas, ao mesmo tempo, reconhecer quando a realidade
está se afastando tanto que não está mais sendo captada pelo grupo. (MOREIRA, 2010,
p. 7)
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A lista de exercícios, o texto do livro didático, o vídeo, são ferramentas que por si só não promovem nos
alunos de hoje aprendizagem de nenhuma forma. Estes instrumentos podem e devem ser utilizados pelo professor
desde que estejam relacionados à realidade do aluno, que derivem dele ou para ele sejam pensados. Que os
conhecimentos recebidos hoje interfiram no seu cotidiano agora ou futuramente, que baseados nessas informações
possam mudar, alterar o seu redor. Ao elaborar uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativas, Moreira e
Masini apontam que a aprendizagem deve ser significativa e crítica, de modo que na
[...] aprendizagem significativa crítica o aprendiz é a pessoa que deve captar
criticamente os significados dos conteúdos da matéria de ensino. Quer dizer, deve
apresentar uma intencionalidade para captar e internalizar significados aceitos no
contexto da matéria de ensino, porém não como se fossem únicos e definitivos [...]
(MOREIRA, MASINI, 2015, p. 53)
Assim, ao observar a ocorrência de evidência da aprendizagem significativa, o critério que mais
influenciará é o aluno disponibilizar-se a aprender, é colocar-se à disposição para adquirir um novo saber, ser ativo,
questionador e problematizador dos conteúdos trabalhados na escola.
Pode-se utilizar a UEPS como um método cujo objetivo é potencializar a aprendizagem significativa
crítica, disposto e organizado em oito passos, que estão resumidos a seguir (vide figura 1).O ensino baseado na
grade curricular não atende mais às necessidades dos estudantes. Apresentar um conteúdo ao aluno, dizer que ele
é importante e na melhor das hipóteses mostrar-lhe uma aplicação prática desse conteúdo, já não provoca nele os
efeitos observados a uma ou duas gerações. Com o mundo na ponta dos dedos, a apenas um “clik” de distância,
nosso aluno quer participar!
Sendo assim, considera-se
O material a aprender tem de possuir significado lógico, é claro, ser assimilável
significativamente por quem tiver subsunçores adequados, mas se o aluno não possuir
estes, o material não será potencialmente significativo para aquele aluno, podendo sêlo para outro que disponha dos subsunçores adequados. Mas mais, ainda que o material
seja potencialmente significativo para o aluno, este tem de estar psicologicamente
motivado para levar a cabo o processo de assimilação significativa, que não é
necessariamente fácil. (VALADARES, 2011, p. 37)
Ensinar e aprender são funções às quais o impacto da revolução tecnológica ainda não foi devidamente
administrado, processado ou absorvido.

Figura 1: Síntese das etapas da UEPS1
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A tecnologia chegou à escola sim! Lá se encontra na TV, no projetor, no computador, na impressora e
nas mãos dos alunos, o celular. Logo, é urgente rever a prática pedagógica na sala de aula e utilizar além dessa
tecnologia métodos ativos em que o aluno sinta-se autor da própria aprendizagem, construtor dos saberes
relevantes para seu cotidiano e o futuro.
O que se recomenda é um ensino investigativo alicerçado no pensamento crítico, sem
prejuízo de o professor ir ajudando os alunos a ultrapassar as dificuldades conceituais,
através de intervenções [...] de modo a que a aprendizagem do aluno se vá
aproximando cada vez mais das aprendizagens altamente significativas e por
descoberta autônoma, caminhando assim para o ideal da produção de conhecimento
científico ou da produção artística, que são formas altamente originais e criativas de
produção de novos significados (VALADARES, 2011, p. 39).
Quando o professor opta por elaborar uma sequência didática acerca de determinado conteúdo levando
em consideração o conhecimento prévio do aluno e vislumbrando uma aprendizagem significativa crítica tem-se
que considerar, segundo Valadares (2011), que o conhecimento não é recebido passivamente nem pelos sentidos
nem por meio de comunicação; o conhecimento é construído ativamente pelo sujeito que o possui.Essa ideia é
reafirmada por Demo (1994, p.12):
O conhecimento é o meio pelo qual as pessoas têm a oportunidade de ter uma educação
de qualidade, que é aquela voltada para a construção do saber, que, por sua vez, “é
produzido, de modo geral, no sistema educacional, o que permite uma aproximação
entre educação e conhecimento, ainda que este seja apenas meio”
Sendo assim, o tempo em sala de aula é extremamente precioso. E cabe ao professor que naquele
momento é responsável por aquele intervalo de tempo em que os alunos estão sob sua gestão, aproveitá-los da
melhor maneira possível. Apresentar-lhes ao universo do desconhecido ou conhecido mais ainda não relacionável
conhecimento.
Partindo destes princípios, a sequência didática baseada na UEPS contribuirá na construção desse tão
almejado conhecimento ativo, ou seja, um conhecimento que parte do comum, relaciona-se com o científico, eles
interagem e geram esse novo, aplicável e ativo conhecimento.Na relação de troca, a unidade de ensino
potencialmente significativa será o meio onde isso acontece, será a facilitadora de maneira que
promove-se uma relação aberta na qual o conhecimento é construído pela interação
professor aluno, como uma prática transformadora [...] contempla uma mudança de
foco do ensinar para o aprender, promovendo uma aprendizagem conjunta entre
ensinante e aprendente” (EYNG; ENS; JUNQUEIRA; 2003, p. 70).
Nesse contexto, o presente trabalho relata a elaboração, estruturação, desenvolvimento e avaliação de
uma UEPS sobre o estudo do espectro eletromagnético na disciplina de Física, realizado com uma turma da quarta
série do Ensino Médio Integrado – Técnico em Administração do Colégio Estadual Adonis Morski do município de Boa
Ventura de São Roque no interior paranaense.
3–Aplicação da UEPS
3.1 Primeiro passo – Definição de conceitos
Esta sequência didática poderia iniciar-se com o levantamento prévio sobre o assunto a ser estudado
com os alunos. Neste levantamento, eles poderiam elencar conceitos, coisas ou fatos que julgam ter algum tipo de
relação ao tema/conteúdo que iniciamos nesse momento.
No entanto, por se tratar de um tema não tão comum, no primeiro momento a professora optou por em
convidar os alunos a se dirigirem ao laboratório de informática do colégio onde deveriam pesquisar sobre “espectro
eletromagnético” e anotar na forma de texto, lista ou mesmo com desenhos ou imagens tudo o que encontrassem
sobre o assunto, tomando o cuidado de pesquisar em fontes confiáveis essas informações e sempre sob a orientação
e supervisão da professora.
Para Portilho e Almeida (2008, p. 478) “o ensino com pesquisa aponta caminhos para inovar o processo
pedagógico. O docente dentro desta perspectiva, passa a utilizar um tempo maior para trabalhos coletivos,
individuais e atividades criativas”. Para essa pesquisa prévia os alunos utilizaram uma hora aula, mas poderiam
complementar sua pesquisa em casa se considerassem necessário.
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3.2 Segundo passo – investigação de conhecimentos prévios
No quadro, a professora desenhou uma faixa representando o espectro eletromagnético e convidou os
alunos para completá-la. No início, meio tímidos eles falavam “escreva lá professora”, mas depois os alunos mesmos
vinham e acrescentavam informações ao nosso espectro eletromagnético. Nas colocações dos alunos a professora
aproveitou para inserir algumas ideias, como por exemplo, ondas de rádio “acrescentem celular, TV”, ondas
ultravioletas, “acrescentem raios UVA, UVB” e aos poucos os alunos começaram a perceber que “dentro do
espectro” existe muito mais dos que nossos olhos podem ver ou do que podemos imaginar – comentário de uma
aluna.
Para Ausubel (2003), os conhecimentos prévios que os alunos trazem para a sala de aula são explicações
funcionais para os objetos e fenômenos, e várias vezes pouco elaborados, esses conhecimentos precisam ser
identificados e considerados pelo professor.
3.3 Terceiro passo – Situações problema introdutórias
No terceiro encontro com os alunos a professora iniciou a aula fazendo uma retomada da pesquisa
realizada por eles. Levantou palavras chave como frequência, comprimento de onda, velocidade de propagação.
Nesse momento conceituou-se espectro eletromagnético como o intervalo completo de todas as possíveis
frequências da radiação eletromagnética que se estende desde as ondas de baixa frequência (ondas de rádio), até
as de maior frequência (radiação gama). Falou-se da constância da velocidade de propagação das ondas
eletromagnéticas no vácuo e da sua mudança de velocidade ao interagir com o meio material. Utilizando o exemplo
das faixas de frequência de estações de rádio conhecidas dos alunos, calculamos juntos o comprimento de onda de
cada uma delas. Falamos da diferença entre rádios AM e FM e outras curiosidades que foram surgindo durante a
aula. Moreira (2011a) considera que o maior objetivo dessa interação envolvendo professor, estudante e materiais
educativos é promover o compartilhamento de significados.
Feito isto, a professora escreveu no quadro os sete tipos de radiações eletromagnéticas e pediu que a
turma se organizasse em sete grupos, depois distribuiu entre as equipes temas para que os mesmos preparassem
apresentações na forma de seminários. Os temas distribuídos foram: ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho,
luz visível, ultravioleta, raios X, raios gama. Os alunos tiveram duas aulas para pesquisar, dividir as tarefas e
preparar a apresentação que aconteceria nas próximas aulas para os colegas da turma. A professora estabeleceu a
ordem das apresentações e os critérios que seriam observados que são: (a) organização entre os membros da equipe
e dos conteúdos apresentados, de forma que acontecessem de maneira coerente; (b) clareza e objetividade durante
a apresentação; (c) distribuição regular dos temas abordados pela equipe e (d) criatividade na hora de abordar e
apresentar os conteúdos.
A professora esclareceu que os alunos poderiam utilizar vários recursos didáticos, tais como quadro e
giz, cartazes, apresentação de slides, vídeos e até mesmo realização de experimentos simples na forma de
demonstrações. A respeito dessa busca de informações independente da ação docente, Ausubel (2003) sugere como
um comportamento que vai depender do estudante, de sua intencionalidade para aprender.
3.4 Quarto passo – Diferenciação progressiva
O trabalho de diferenciação progressiva foi realizado durante as apresentações dos trabalhos pelas
equipes. Nessa etapa tomou-se o cuidado de estabelecer um ambiente colaborativo entre os alunos que faziam a
apresentação e o restante da turma. Sempre que necessário eram feitas colocações, perguntas e observações tanto
da professora quanto dos colegas com o intuito de que as dúvidas fossem minimizadas e o aprendizado fosse
privilegiado. Para a realização desse passo foram utilizadas três horas aula.
Segundo Martinez (2007), a criatividade se expressa na produção de algo que é considerado ao mesmo
tempo novo e valioso em um determinado campo da ação humana.
Durante a exposição e apresentação de cada tema, a professora observou que as equipes de maneira
geral contextualizaram suas apresentações, relatando as descobertas, a aplicações práticas e científicas de cada
uma, as equipes expunham e explicavam o funcionamento de equipamentos, aparelhos e instrumentos, e as
interações realizadas com outras áreas do conhecimento, como Química, História, Matemática e Biologia no que
refere-se os aspectos da saúde e ambientais.
Na visão de Moreira (2011b), o ensino centrado no aluno e atividades colaborativas implica outro tipo de
avaliação. Ao verificar que não existe sentido a abordagem da avaliação dicotômica, do tipo certo ou errado, sim
ou não, comportamentalista, aprender ou não aprender.
A aprendizagem significativa é progressiva, os significados vão sendo captados e internalizados
paulatinamente (Moreira, Masini, 2009). Pode-se observar que houve uma grande interação entre os alunos, essa
interação e o compartilhamento de ideias é torna a escola um espaço capaz de privilegiar a construção e
apropriação de conhecimentos científicos.
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3.5 Quinto passo – Complexidade
Após completar o ciclo das apresentações, os alunos receberam uma lista de questões. O questionário
era constituído de questões fechadas que envolviam conceitos e informações sobre todas as apresentações a fim
de verificar o quanto os alunos assimilaram sobre o tema da própria apresentação e sobre a apresentação dos
colegas.
Para Moreira (2010), na elaboração do novo conhecimento, as ligações cruzadas que representam
ligações entre conceitos, em diferentes segmentos ou domínios do conhecimento, muitas vezes, evidencia saltos
criativos por parte do estudante. Segundo Ausubel (2003), a presença de ligações cruzadas e consequente aparência
ramificada, denotam uma estrutura cognitiva pobre e mapas repletos de ligações cruzadas indicam uma estrutura
rica.
A sequência de atividades propostas e desenvolvidas durante a realização da UEPS foi baseada na
estrutura que está orientada para a descoberta (Ausubel, 2003) de uma relação de meio e fim, na busca da solução
do problema. Esse tipo de abordagem, Ausubel (2003) conceitua como aprendizagem por descoberta. Deve-se
considerar que a aprendizagem por descoberta envolve transformação, síntese, formulação de hipótese,
argumentação, rearranjo, recombinação e integração.
3.6 Sexto passo – Reconciliação integrativa
O sexto passo iniciou-se com a retomada do questionário. A professora fez a correção de todas as
questões. Essa retomada mostrou-se bastante pertinente a fim de que os alunos sanassem possíveis dúvidas e
reestruturassem corretamente cada significado.
Feito isto a professora indagou os alunos com o seguinte questionamento: como foi para vocês alunos,
saírem da posição de receptores do conhecimento, uma posição passiva e menos comprometida para autores do
conhecimento para si e transmissores do conhecimento para os colegas?Foi bastante interessante constatar que o
fato de estudarem e prepararem o que deveria ser apresentado, os alunos identificaram-se como ativos e
responsáveis no processo da própria aprendizagem.
Miras (2006) destaca que estimular os alunos a perguntarem, ao invés de dar-lhes respostas prontas que
devem ser memorizadas é muito melhor do que apresentar soluções muitas vezes sem significado. Diante do
exposto, e dos questionamentos, predisposição e organização das equipes para estudo do tema espectro
eletromagnético, a professora, ao propor aos alunos o estudo de conceitos e conteúdos próprios do estudo da
eletrodinâmica vislumbra uma aprendizagem mais contextualizada corroborando para sua real singularidade e
significância.
Segundo Ausubel (2003), o produto fenomenológico, fruto de uma aprendizagem por compreensão e
idiossincrática, ou seja, os significados não estão nos objetos, nos materiais, nos signos, mas nos sujeitos, no aluno,
no professor. Destaca-se que é ilusória a ideia que a aprendizagem significativa é a aprendizagem correta ou a que
mais sensibiliza, visto que a partir de atribuição de significados, que estruturam-se na compreensão, através do
compartilhamento de ideias.
3.7 Sétimo passo – Avaliação
A avaliação desta UEPS aconteceu de maneira somatória e diversificada. Somaram-se as notas dos mapas
construídos pelos alunos, a apresentação dos seminários, a resolução da lista de questões, as observações e
considerações a partir da pesquisa sobre espectro eletromagnético, e para fechar a professora propôs um desafio
aos alunos. Retornando às equipes que apresentaram os trabalhos eles agora deveriam gravar um vídeo, de no
mínimo dois e no máximo dez minutos sobre seu respectivo tema. No vídeo eles deveriam explicar do que se trata
a faixa de radiação correspondente, se existe aplicabilidade científica e/ou tecnológica, benefícios e malefícios
da sua utilização.
O resultado foi surpreendente, excelentes vídeos foram produzidos pelos alunos e depois foram
apresentados aos colegas, verificou-se enriquecimento nesse quesito, visto que, no final da unidade de ensino
potencialmente significativa, os alunos possuíam uma gama maior de informações, definições e conhecimentos
significativos.
3.8 Oitavo passo – Efetividade
A verificação de êxito na implementação da UEPS aconteceu através da avaliação de desempenho dos
alunos baseada na análise da progressiva evolução de um determinado campo conceitual, no caso espectro
eletromagnético, enfatizando evidências contínuas e não apenas em comportamentos finais. As vantagens e
potencialidades descritas pelos alunos mostram que
[...] a UEPS, mesmo que sensivelmente, alcançou seu objetivo de possibilitar a turma
uma aprendizagem que não fosse memorística, sem significado, onde o aluno tem a
sensação de ser o centro do ensino, com valorização de seus conhecimentos prévios e
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a possibilidade de negociação constante de significados referentes aos conhecimentos
científicos entre os pares e com o professor. (BRUM, 2014, p. 71).
Ao analisarmos o desenvolvimento da referida unidade de ensino potencialmente significativa, verificase que a mesma contemplou várias e diversificadas atividades na pretensão de atender as necessidades particulares
de cada aluno.
4–Considerações Finais
Durante o desenvolvimento e aplicação da unidade de ensino o foco deteve-se em avaliar se o uso de
uma UEPS no ensino de Física, gerada e avaliada sob a perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica,
contribui com o aluno no empoderamento de conhecimentos ativos. Percebeu-se que muitos alunos conseguiram
trabalhar e interagir de maneira não arbitrária e substanciosa os novos conceitos com seus conhecimentos prévios.
Na construção e apropriação dos saberes sobre espectro eletromagnético os alunos realizaram atividades
diversificadas e foram levados a refletir, sintetizar, organizar, comparar, e exerceram uma função mais ativa no
processo de aprendizagem, levando em consideração a importante participação da professora que dirigiu a atenção
valorizando o conhecimento prévio.
No decorrer da aplicação da UEPS, percebeu-se que tanto os aspectos metodológicos escolhidos como os
pressupostos teóricos da Teoria da Aprendizagem Significativa somaram para que a construção dos conceitos e sua
assimilação ocorressem de modo satisfatório. Observamos que os textos, as situações-problema, os seminários, a
elaboração, gravação e apresentação do vídeo contribuíram para os alunos organizassem e reorganizassem suas
ideias.
Analisando ainda a efetividade da utilização e a pertinência da UEPS com o tema espectro
eletromagnético desse trabalho de pesquisa é possível averiguar algumas questões que acreditamos serem
essenciais no planejamento do professor de Física, sendo assim, deve-se considerar que os conhecimentos prévios
geralmente não são coerentes do ponto de vista científico, no entanto são bastante prováveis em relação a fatos
cotidianos.
Finalmente, considera-se que os alunos hoje merecem um olhar diferenciado, devem ser vistos e
considerados protagonistas de sua própria aprendizagem com valorização aos seus conhecimentos prévios. Em
relação aos professores de Física, eles precisam e devem compreender que o ensino deve passar a ser centrado no
aluno, privilegiando a negociação de significados, as atividades propostas devem ser colaborativas valorizando o
aprender a aprender, sempre em detrimento ao treinamento comportamentalista. Sendo assim, as práticas em sala
de aula necessitam ser melhoradas e toda mudança requer uma dose de sacrifício.
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Resumo: Apesar das contribuições tecnológicas e dos recursos multimídias, disponibilizados na escola para serem incorporados
ao processo educativo, o livro didáticocontinua sendoprivilegiado na ação docente. Preocupados com a aprendizagem significativa
dos alunos sobre os poliedros platônicos e sua importância para a compreensão da geometria espacial, essa pesquisa busca analisar
a potencialidade significativa dos livros didáticos do 6º e/ou 7º ano do Ensino Fundamental,no que se refere a abordagem desse
tema. A metodologia adotada diz respeito a um estudo de caso, pois requer descrever,examinar e explicar um fenômeno singular,
baseado nos princípios programáticos ausubelianos da diferenciação progressiva e da reconciliação integradora. Para a analisar
os LD propomostrês critérios: o roteamento dos conceitos estruturantespara o estudo dos poliedros platônicos, o acionamento de
possíveis subsunçores ea organização e interação hierárquica entre conceitos.Após análise, pôde-se observar que os livros, em
grande parte, abordamesse conteúdo de forma definida, ao invés de explorar articulações progressivas entre possíveis
subsunçores e os novos conceitos. Além disso, não favorecemos processos de diferenciações, recombinações e retificações entre
conceitos, sendo assim,potencializam mais a aprendizagem mecânica do que a aprendizagemsignificativa.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Poliedros Platônicos, Livro Didático.
Abstract: Despite the technological contributions and multimedia resources available to be incorporated to the educational
process at school, the textbook continues being privileged by the teaching action. Concerned with the meaningful learning of
students about platonic polyhedrons and its importance to the understanding of spatial geometry, this research aims to analyze
the Meaningful potentiality of textbooks of the 6th and / or 7th grade of elementary school, regarding to the approach of this
theme. The methodology adopted refers to an educational, descriptive and evaluative case study, based on the ausubelian
programmatic principles of the progressive differentiation and integrative reconciliation. To analyse the LD, we propose three
criteria: the routing of structuring concepts for the study of platonic polyhedrons, the activation of possible subsumptions, the
organization and hierarchical interaction between concepts. After analysis, was possible to observe that books, in most cases,
address this content in a defined way, instead of exploring the progressive articulation among possible subsumptions and the new
concepts. Moreover, they do not favor the processes of differentiation, recombination and rectification among concepts and,
finally, they potentiate more the mechanical learning than the meaningful one.
Keywords: Meaningful Learning. Platonic Polyhedrons. Textbook.

1–Introdução
O livro didático, dentre os recursos educacionais, possui a intenção de orientar os professores na
elaboração de suas aulas, pois fornecem sugestões de estratégias de ensino, atividades extras, nas quais os alunos
podempraticar seus conhecimentos matemáticos. Com tanta praticidade, não é de se admirar que a maioria dos
professores privilegiem seu uso em detrimento de outros recursos.
Desta maneira, faz-se necessário um olhar mais crítico acerca daabordagem dos conteúdos
matemáticosnesses livros e, no caso específico, como apresentam e organizam o tema dospoliedros platônicos, por
serem objetos importantes para a compreensão geométrica dos alunos, principalmente sobre os aspectos
relacionados a geometria espacial.
De acordo com Moreira (2011), grande parte dos professores, devendo-se incluir aqui principalmente os
de matemática, segue a organização lógica, linear e não psicológica dos conteúdos, adotando o que propõe boa
parte dos livros didáticos, desconsiderando as rupturas e conflitos que caracterizam toda complexidade do ato de
conhecer.
Esse tipo de estruturação contrapõe-se, inclusive, com a proposta de alguns documentos oficiais de
educação, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998), a Base Curricular Comum para o
Estado de Pernambuco – BCCPE (PERNAMBUCO, 2008) e os Parâmetros Curriculares de Matemática para o Estado
de Pernambuco – PCMPE (2012),apoiando-se no modelo de currículoem espiral, indicado inicialmente por Bruner
(1976), no qual o aprendiz deve ser oportunizado a rever os conteúdos, entretanto de uma maneira mais complexa
e em vários modos de representação.
Além disso, conforme Ausubel (1968, apud MOREIRA e MASSINI, 2011) cada componente curricular possui
uma estrutura articulada e hierarquicamente organizada de conceitos que constitui seu sistema de informação,
devendo esses conceitos ser identificados pelos professores e ensinados aos alunos. Assim, do ponto de vista do
ensino, parte-se do pressuposto de que o professor é conhecedor de tais estruturas conceituais e, por sua vez, no
ato deste, explore as conexões e as filiações entre as ideias pertencentes a um dado conteúdo, ainda que o livro
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didático não o faça. Porém, na prática, isso parece nem sempre ocorrer, uma vez que eles parecem seguir a risca
a proposta do livro didático.
Logo, levando-se em consideração o argumento de Moreira (2006) de que algumas estratégias e recursos
didáticos podem ter níveis diferentes na sua potencialidade significativa e, dependendo da forma de comosão
usados podem favorecera aprendizagem significativa, levanta-se o seguinte questionamento: os livros do Ensino
Fundamental (E.F.) aprovados pelo Programa Nacionais do Livro Didático-PLND (BRASIL, 2015), apresentam o
conteúdo dos Poliedros Platônicos de modo a favorecer mais a aprendizagem mecânica ou a significativa?
Como objetivo geral, buscou-se observar como se dá a abordagem do conteúdo sobre poliedros platônicos
nos livros didáticos de 6º e/ou 7º ano do Ensino Fundamental, sobre o conteúdo dos poliedros platônicos. Mais
especificamente, pretende-se averiguar de que forma exploram o sistema de informação de conceitos estruturantes
sobre esses sólidos e, a partir deste sistema, como acionam o resgate de possíveis subsunçores (considerando a
“espiralidade” do currículo) e o favorecimento de articulações hierárquicas na perspectiva de diferenciar e integrar
os conceitos.
2–Marco Teórico
2.1 A Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS)
A TAS, defendida por Ausubel (2002), busca explicar como se dá o processo de desenvolvimento e
armazenamento de informações na mente humana no âmbito pedagógico. Segundo ele, podemos relacionar uma
nova informação a um conhecimento prévio, já existente na nossa mente, chamado de subsunçor. Por isso é
considerado o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem significativa.
Além da existência de subsunçores na mente do aprendiz, Ausubel (ibid.) acredita que a potencialidade
significativa do material utilizado e a predisposição dos alunos para a aprendizagem, influenciam na interação
entre o subsunçor e o novo conhecimento, assimilando-o e se modificando em função da ancoragem.
Retomando a ideiaausubelianade que há, em cada matéria de ensino, um sistema de informação com
uma articulação hierárquica de conceitos, Moreira (2011) destaca, quecabe ao professor mapear todos os conceitos,
para selecionar os mais relevantes e os conceitos secundários, para reconhecer quais são as ideias mais gerais,
estruturantes, específicas e proposições-chave.
Em contrapartida, Ausubel (ibid.) acredita que a aprendizagem mecânica não estabelece interação entreo
conhecimento prévio e a nova informação, apenas há uma simples associação de um conceito com o outro. Por este
motivo, na aprendizagem mecânica o todo do conhecimento adquirido pode serfacilmente esquecido, não havendo
retenção de informação.
Assim, a estrutura cognitivaé constituída de subsunçores inter-relacionados e hierarquicamente organizados,
na qual se destacam dois processos: a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora. Segundo Moreira
(op. cit.) na diferenciação, se estabelece diferenças entre conceitos antigos e recém adquiridos, entretanto, é
necessário que se estabeleça a reconciliação, apontando as semelhanças pois, ambos os processos devem ser
simultâneos e necessários para a construção cognitiva na aprendizagem.
2.2 Exploração de Conceitos dos Poliedros Platônicos.
Em nosso cotidiano é possível encontrar representações de sólidos geométricos quando nos deparamos com
certos objetos, como por exemplo uma bola, um dado, uma lata de refrigerante, um chapéu de bruxa, que
lembram, respectivamente uma esfera, um cubo, um cilindro e um cone.Segundo Lopes (2009),eles podem ser
classificados em poliedros, caso tenham apenas superfícies planas, ou corpos redondos, se tiverem superfícies
planas e curvas. Dentro do grupo dos poliedros, há os que não são regulares e os que são regulares, dentre os quais
os sólidos platônicos são os mais estudados.
Pertencente a planos distintos, são os polígonos que limitam uma figura poliédrica e, conforme Lima et
al. (2006),cada polígono tem dois a dois apenas uma aresta em comum. Sendo assim, os polígonos se tornam as
faces dos poliedros e os lados somados aos vértices seriam as arestas e os vértices dos poliedros, conforme a figura
01. Contudo, coloca-se que todo poliedro limita uma região do espaço, sendo essa chamada de interior desse
poliedro.
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Segundo Reis (2011), muitos anos da vida de Platão foram voltados para o estudo da geometria,
principalmente sobre os poliedros regulares, sendo um dos primeiros a provar a existência de apenas cinco poliedros
regulares: tetraedro, hexaedro, octaedro, icosaedro e o dodecaedro, que em sua homenagem receberam o nome
de “Poliedros de Platão”.
Em acréscimo, coloca também, que a existência de apenas cinco poliedros regulares é baseada nas
relações que existem entre suas faces, arestas e vértices e no teorema de Euler, em que diz que o número de
vértice somado com o número de faces e subtraído pelo número de arestas será sempre igual a

V  A  F  2 , apresentadas no quadro 1.

2 , ou seja,

Quadro 1: Síntese comparativa das caracterísitcas e propriedades dos Poliedros Platônicos
Tetraedro

Vértices
Arestas
Faces
triângulos
equiláteros

Hexaedro

-

Vértices
Arestas
Faces
quadrados
regulares

Octaedro

-

Vértices
Arestas
Faces
triângulos
equiláteros

Icosaedro

-

Vértices
Arestas
Faces
triângulos
equiláteros

Dodecaedro

-

Vértices
Arestas
Faces
pentágonos
regulares

-

12–30 +20=2
Fonte: Própria (2017)

3– Metodologia
Trata-se de um estudo de caso qualitativo, que, de acordo com Oliveira (2011, p. 28) pode ser definido
como sendo um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para
compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação.
Especificamente, é umtipo de estudo de caso descritivo avaliativo, pois, segundo Serrano (1998), há uma
preocupação emproporuma explicação, um juízo, envolvendo redução, categorização e interpretação de dados,
acerca da forma em que se abordam os Poliedros de Platão, em 10 (dez) livros do 6º/7º ano do E. F., indicados
pelo Guia de Livros Didáticos do Programa Nacional de Livros Didáticos - PNLD (BRASIL, 2015).
Este Programa tem como intuito avaliar livros didáticosauxiliando os professores da rede municipal,
estadual e federal de ensino na escolha deste material.
Para facilitar as análises os Livros Didáticos (LD) foram codificados: L1 = Descobrindo E Aplicando A
Matemática, 6º Ano - Alceu Dos Santos Mazzieiro, Paulo Antônio Fonseca Machado – 2015.L2 = Descobrindo E
Aplicando A Matemática, 7º Ano- Alceu Dos Santos Mazzieiro, Paulo Antônio Fonseca Machado- 2015.L3 = Projeto
Araribá, 6º – Matemática- Mara Regina Garcia Gay- 2014.L4= Projeto Araribá, 7º ano – Matemática- Mara Regina
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Garcia Gay- 2014.L5 = Praticando Matemática (Edição Renovada), 7º ano - Álvaro Andrini, Maria José Vasconcellos2012.L6 = Matemática - Compreensão E Prática, 6º ano- Ênio Silveira- 2015.L7 = Matemática - Compreensão E
Prática, 7º ano- Ênio Silveira- 2015.L8 = Projeto Teláris, 6º – Matemática- Luiz Roberto Dante- 2015.L9 = Projeto
Teláris, 7º ano– Matemática- Luiz Roberto Dante- 2015.L10 = Matemática Bianchini, 6º ano- Edwaldo Bianchini2015.
3.1

Critérios

(Cn )

Adotados para a Análise dos Livros Didáticos

- C1: Exploração de ideias mais gerais que sejam familiares aos alunos de maneira a que possam servir de
possíveis subsunçores (ideias-âncoras) para as novas aprendizagens.
Nesse critério, toma-se como premissa o pressuposto discutido na fundamentação teórica, no qual
Ausubel (2002) assinala que se fosse possível isolar o fator que mais influencia a aprendizagem, seria o subsunçor
do aprendiz. Assim, os livros devem explorar ideias como de figura tridimensional, superfície plana regulares,
equilátero, equiângulo e convexidade, como possíveis subsunçores para o conceito de Poliedros Platônicos.
- C2: Articulação Hierárquica entre possíveis subsunçores e os novos conhecimentos, utilizando como
princípios programáticosa diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, conforme defende Moreira
(2011)ao afirmar que os conteúdos gerais e específicos devem ser trabalhados na perspectiva de diferenciação e
integração.
Alguns exemplares de diferenciaçõesque podem ser analisadas nos LD:
- Comparação entrepoliedros regulares (Platônicos), que tem suas faces formadas por polígonos
regulares, e os poliedros irregulares, onde suas faces são polígonos distintos;
- Atentar para o fato de que o vértice, em uma figura planaé o ponto de encontro dos segmentos de
retas que formam oslados do polígono, entretanto, nas figuras espaciais, os vértices poliédricos reúnem arestas,
estas constituem a união de duas faces do poliedro;
-Destacar que dentre os poliedros de Platão o tetraedro é formado por quatro faces triangulares, em
que cada três delas possui um vértice em comum; enquanto que o hexaedro é composto por seis faces
quadrangulares, com três delas encontrando-se em cada vértice.
- O octaedro é constituído por oito faces triangulares, em que cada vértice se encontra quatro faces
deste sólido. Já o dodecaedro, que é composto por doze faces pentagonais, cada três dessas faces encontram-se
em um determinado vértice, se distinguindo do icosaedro por ser composto por vinte faces triangulares,
encontrando-se cada cinco dessas faces em um único vértice.
Possíveis Reconciliações que podem ser analisadas quando exploradas pelos LD:
- Os poliedros de Platão são equiângulos, equiláteros e convexos e em todas as suas faces há polígonos
regulares;
- Nos poliedros platônicos há o mesmo número de arestas por vértices;
- As faces nos Tetraedros, nos Octaedrose nos Icosaedros são formadaspor triângulos regulares;
- Chamar a atenção, ainda que não se use a fórmula, que em todos os poliedros platônicos é verificado
uma relação, na qual o número de vértices adicionado ao número de faces, corresponde ao número de arestas mais
dois, ou seja

V  A F  2

(PrincípiodeEuler).

- C3:Constituição de um Sistema de Informação Conceitual sobre os Poliedros de Platão. Segundo Moreira
(2011), é relevante mapear os conteúdos a serem exploradospontuando as ideias mais gerais (possivelmente
familiares aos alunos), mais inclusivas, os conceitos estruturantes e específicos, favorecendouma análise do que
seria maisprioritário e do que seria secundário a ser ensinado, para promover a aprendizagem significativa.
Registra-se como sistema de informação conceitual as seguintes ideias gerais: sólidos geométricos,
sólidos regulares, poliedros. Conceitos estruturantes: polígonos regulares e congruentes (triângulo equilátero,
quadrado, pentágono regular), polígonos convexos, faces, arestas, vértices. Conceitos específicos: Poliedros de
Platão, tetraedro, hexaedro (cubo), octaedro; dodecaedro; icosaedro.
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4–Apresentação e Discussão dos Dados
Diante dos critérios pontuados na metodologia desta pesquisa, pôde-se analisaros dez LD propostos de
modo a averiguar a potencialidade significativa de cada um deles. Desta maneira, buscando consolidar e organizar
os dados obtidos, apresentamos os gráficos 1, 2 e 3 referentes aos três critérios adotados para análise:

Fonte:Própria (2018)
Mediante os dados consolidados no gráfico 1, observa-se que a maioria dos LD não explora as ideias mais
gerais que poderiam servir de subsunçores para a ancoragem do conceito de poliedros platônicos. Apesar de alguns
livros trazerem estas ideias, não é perceptível a iniciativa para acioná-los como subsunçores.

Fonte:Própria (2018)
Nota-se que 50% dos livros analisados apresentam articulação parcialmente hierarquizada, explorando a
ocorrência da diferenciação progressiva, mas não a reconciliação integradora entre possíveis subsunçores e os
Poliedros de Platão. Enquanto que a outra metade não estabelece nenhum tipo de articulação Hierárquica entre
esses conceitos.
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Fonte:Própria (2018)
Percebe-se que nenhum dos livros analisados apresentaram uma seleção criteriosa que envolva um
sistema de informação de conceitos satisfatório acerca dos poliedros de platão e, mesmo os que foram classificados
como uma seleção razoável. negligenciaram alguns conceitosconsiderados estruturantes para esse sistema.
5–Considerações Finais
De acordo com as análises realizadas, percebeu-se que grande parte dos livros apreciados não apresenta
uma seleção criteriosa de conceitos que demarque uma possível compreensão adequada dos sólidos Platônicos.
Além disso, iniciam a abordagem com conceitos mais gerais e inclusivos, que podem até servir de subsunçores,
como o conceito de sólidos, figuras tridimensionais, mas rapidamente passam para as especificidades, sem fazer
uma ponte cognitiva com os novos conceitos.
Ademais, por não explorarem os conceitos estruturantes, não estabelecemuma relação entre os tipos de
poliedros, pois ainda que busquem promover, na rama conceitual apresentada, algumas articulações hierárquicas,
acabam destacando mais as diferenciações progressivas entre eles, chamando atenção para os detalhes e as
especificidades, do que as reconciliações integradoras, apontando semelhanças e promovendo recombinações e
aproximações.
Mediante tais comentários pode-se dizer que as abordagens destes livros, apesar de explorarem os
recursos de planificação e analogias com objetos do cotidiano (caixa de sapato, dado, etc) incentivam mais a
aprendizagem mecânica do que a significativa, pois privilegiam a memorização dos nomes, em detrimento da
compreensão do conceito. Quando muito, fazem uma simples associação da representação do objeto ao nome do
Poliedro Platônico, transformando os alunos. Para isso o professor deve defender uma aprendizagem significativa,
reestruturando seu ensino e desenvolvendo metodologias importantesem meros repetidores.
Entretanto, no caso de os livros não parecerem “adequados”, os professores devem e podem elaborar seus
próprios textos de apoio ao planejar suas aulas, assim, em meio de suas pesquisas, eles podem descobrir
importantes informações sobre o conteúdo trabalho, que não estavam nos livros didáticos.
Além disso, chama-se atenção para que o PNLD faça uma análise mais criteriosa ao aprovarem essas
obras, de modo, inclusive a rever os critérios adotados para avaliação dos livros por ele indicados, se é que está se
apostando numa aprendizagem significativa. Bem como sugerir capacitações continuadas para que os professores
possam discutir sobre as formas, os processos e os princípios programáticos facilitadores dessa aprendizagem de
modo a que possam aplicar esses princípios em suas práticas de ensino de matemática como um todo.
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Resumo: A teoria da Aprendizagem Significativa Crítica apresenta vários princípios que se compreendidos pelo professor e
utilizados na organização e execução do ensino promove condições para que o sujeito desenvolva progressivamente sua
compreensão, mas sobretudo sua capacidade crítica. Nesta discussão buscaremos relacionar esta teoria com uma metodologia de
ensino. O objetivo é discutir em que medida a metodologia da indagação contribui para uma aprendizagem significativa crítica.
Palavras-Chave: Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica. Metodologia da Indagação. Calor e temperatura
Abstract:The Critical meaningful learning Theory (TASC) presents several principles that, if understood by the teacher and used
for teaching organization, promotes conditions for students to progressively develop their understanding and critical capacity. In
this position article, this theory is linked to inquiry-based science education teaching methodologies to discuss the extent to
which inquiry methodology contributes to meaningful critical learning.
Keywords: Critical meaningful learning Theory, inquiry-based science education, heat and temperature

1.INTRODUÇÃO
O ato pedagógico de ensinar compreende essencialmente saberes não só da área de conhecimento que o
docente irá “ensinar”. Envolve uma série de entendimentos, e, um dos pilares é saber como as pessoas aprendem,
pois é com base nessa compreensão que se pode estruturar e conduzir um projeto de ensino. Somado a isso, os
tempos atuais exigem que a formação do indivíduo perpasse por uma dimensão significativa e crítica (MOREIRA,
2010;2011;MOREIRA e MASSONI, 2016), na qual o objetivo seria desenvolver progressivamente a compreensão
duradoura dos estudantes acerca dos fenômenos estudados, mas também promover a formação de um cidadão
crítico e participativo nas questões atuais.
Nesse sentido, busca-se nesta discussão fazer uma aproximação entre a teoria da Aprendizagem
Significativa Crítica com o uso da metodologia da indagação, compreendendo a relação entre a compreensão de
como se aprende e uma didática fundamentada nesses pressupostos. Nesse movimento, compreendemos que as
etapas didáticas da metodologia da indagação em diversas perspectivas teóricas possuem uma relação significativa
com os princípios de MOREIRA que tem como finalidade uma aprendizagem significativa crítica.
Em suma, a discussão deste artigo compreende que o professor deve se questionar sobre como pode
favorecer a ocorrência de uma aprendizagem significativa crítica em uma área do conhecimento. Nesse sentido,
deve refletir sobre quais caminhos deve percorrer para auxiliar o estudante a aprender. Nessa perspectiva, pode
fazer uso de uma maneira de conduzir o ensino, ou seja, pensar e utilizar uma metodologia que com suas etapas,
estratégias e recursos possa favorecer a ocorrência da aprendizagem
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 - O movimento interno da aprendizagem e o ato de aprender
Dewey ao estabelecer fases da investigação para aprendizagem destaca as sucessivas “Etapas temporais
envolvidas no pensamento”. Isso, em certa medida, faz-nos perceber que o movimento da investigação para
aprender, ou seja, as fases didáticas estão intimamente relacionadas às etapas mentais do sujeito no processo de
aprendizagem. Além disso, destaca-se uma consistência entre a sequência de operações e as inter-relações
sequenciais entre aprendizagem receptiva e por descoberta (AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1978). A seguir,
apresenta-se as etapas temporais do pensamento, que são:
(1)Um estado de dúvida, perplexidade cognitiva, frustação ou consciência da
dificuldade;
(2)Uma tentativa de identificar o problema, incluindo uma designação um tanto não
específica dos fins procurados, das lacunas a serem preenchidas, ou o alvo a ser
alcançado, como definido pela situação que propõe o problema;
(3)Relacionar estas proposições de colocação do problema a estrutura cognitiva, dessa
forma ativando as ideias de fundo relevantes e soluções de problemas previamente
alcançadas, o que por sua vez é organizado (transformado) sob a forma de proposições
de soluções de problemas ou hipóteses;
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(4) Comprovação sucessiva das hipóteses e reformulação do problema, se necessário;
(5) Incorporação da solução bem sucedida na estrutura cognitiva (compreendê-la) e
sua posterior aplicação ao problema a mão e a outros espécimes do mesmo problema
(AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1978).
Podemos compreender que o processo inicia-se pelo estado de dúvida, da perplexidade cognitiva, da
consciência da dificuldade que instiga o aprendiz a identificar o contexto do problema, o conhecido e desconhecido.
Nesse movimento, faz interagir esta pergunta com seus conhecimentos prévios que ao se relacionarem possibilitam
uma transformação ou organização de uma possível explicação que demanda ação do sujeito para comprovar suas
hipóteses ou se necessário refazer a perguntas ou fazer outras associadas a questão inicial. Quando o aprendiz
encontra uma solução adequada a sua questão incorpora em sua estrutura cognitiva, ou seja, tem uma compreensão
mais ampla, ao possibilitá-lo a aplicar a solução ao problema diversas vezes ou mesmo aplicá-lo em problemas
semelhantes.
Freire (1996) e Freire e Faundez (1998), fazem menção a um movimento interno do ato de aprender, ou
seja, como se concebe as ações que perpassamos ao construirmos conhecimentos. O conhecimento inicia-se pela
curiosidade, pela tentativa de responder um conflito cognitivo que surge por meio de uma indagação a respeito de
uma problemática da realidade. Nessa tentativa de compreender cognitivamente uma realidade que o instiga, o
sujeito deve fazer perguntas essenciais sobre sua cotidianidade.
Esse processo exige intensa participação cognitiva, corporal e afetiva do sujeito nesta construção,
pois no movimento interno de aprender, há além da interação cognitiva, uma gama de relações imbricadas nesse
percurso no qual pode se destacar que a aprendizagem é idiossincrática, ou seja, o aprender é individual, mas
envolve relações com o objeto do conhecimento, interações entre o sujeito que aprende com o sujeito professor,
entre as aprendizagens, além de considerar o contexto cultural e social no qual ocorre o evento educativo
(MOREIRA, 2010; 2011; MOREIRA e MASANI, 2016; NOVAK, 2011; NOVAK e GOWIN, 1999).
Durante todo esse processo do ato de aprender há uma intensa troca de significados entre o sujeito mais
experiente, que em certa medida já possui algum domínio em uma área de ensino e o aprendiz que também já
possui explicações e/ou concepções prévias sobre alguns fenômenos. Isso porque os significados são compartilhados
considerando sua natureza idiossincrática (MOREIRA, 2010; 2011; MOREIRA e MASSONI, 2016).
Convém destacar ainda, o papel de interação entre as ideias prévias e da relevância do novo
conhecimento, que proporciona uma interação cognitiva que favorece a compreensão do estudante, a atribuição
de novos sentidos e a capacidade de transferência desse conhecimento. Isso implica intencionalidade do sujeito
que aprende, pois é este que atribui a relevância necessária ao conhecimento. (RODRÍGUEZ PALMERO et al., 2008,
p. 28 citado por MOREIRA, 2000).
A partir da aprendizagem significativa e, à medida que neste processo o sujeito desenvolve sua reflexão,
capacidade de pensar, discutir, elaborar, sintetizar informações e relacioná-las com as problemáticas da realidade,
além de expressá-las e comunicá-las, o sujeito toma consciência de si e do seu papel no mundo o que o motiva a
não só a ação de conhecer, mas também de transformar a realidade. E, nesse sentido, o ato de aprender, de
compreender a realidade, de adquirir conceitos que explicam esta realidade, que possibilitam um encorajamento
para tomada de decisões que promovem mudanças. E aí que a aprendizagem toma uma dimensão não só
significativa, mas também crítica.
Isso implica que o sujeito, em certa medida, poderá ter desenvolvido uma aprendizagem significativa
crítica, pois ao mesmo tempo que compreende algo é, também, capaz de não somente fazer a crítica necessária,
mas sobretudo ter condições autônomas de encontrar meios para intervir nesta realidade possibilitando ao sujeito
indagar, agir, refletir, criticar, intervir e não aceitar passivamente o que lhe é proposto ou imposto.
2.2 - Implicações do ato e do movimento interno de aprender para o ensino
A natureza do processo de ensino visa essencialmente a aprendizagem. Nesse sentido, o ensino constituise como atividade meio com a finalidade de favorecer não só a ocorrência da aprendizagem significativa, mas
também sua dimensão crítica (MOREIRA, 2010). No ato de ensinar, deve-se promover as condições necessárias para
que os estudantes aprendam. Isso implica opções teóricas, metodologias e recursos que possam atender aos
objetivos de aprendizagem e de forma mais ampla concepções psicológicas e epistemológicas da aprendizagem
(AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1978; MOREIRA, 2010; LEMOS, 2011).
Nesse sentido, cabe nos perguntarmos: Se ensinar é um meio para a aprendizagem significativa crítica,
que opções metodológicas são mais adequadas para sua ocorrência em sala de aula? Umas das primeiras tentativas
de responder a esta questão é a compreensão de que se o foco é a aprendizagem do sujeito, então, nosso ensino
deve ser centrado em fazer com que os estudantes aprendam, ou seja, um ensino centrado no aluno.
Todavia, para que haja um ensino centrado no estudante o docente deve ter uma postura não somente de
mediador, mas de elaborador, construtor e colaborador. O ensino nesta perspectiva deve ser muito mais
colaborativo, numa relação mais horizontal que vertical. Isso requer que as atividades promovidas possibilitem aos
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sujeitos interagir coletivamente para aprender, para compartilhar ideias, o que exige papel ativo nas discussões,
negociação de significados, apresentações orais, elaboração de críticas tanto para fazê-las, mas também para
recebê-las (MOREIRA, 2010). Nesse sentido, o perfil pedagógico docente deve ser se um sujeito autônomo com
liberdade intelectual para promover um ensino que favoreça uma aprendizagem significativa e crítica.
Com base na compreensão, de como se aprende e com vista a facilitação de uma aprendizagem
significativa crítica, Moreira destaca alguns princípios, ideias ou estratégias. Cada princípio apresentado a seguir,
converte-se em um tipo de aprendizagem necessária para sobrevivência nos dias atuais, caracterizado por “tempos
de mudanças rápidas e drásticas, a aprendizagem deve ser não só significativa, mas também subversiva” (MOREIRA,
2010). Os princípios destacados por Moreira, são:
1. Aprender que aprendemos a partir do que já sabemos. (Princípio do conhecimento
prévio.)
2. Aprender/ensinar perguntas ao invés de respostas. (Princípio da interação social e
do questionamento.)
3. Aprender a partir de distintos materiais educativos. (Princípio da não centralidade
do livro de texto.)
4. Aprender que somos preceptores e representadores do mundo. (Princípio do
aprendiz como preceptor/representador.)
5. Aprender que a linguagem está totalmente implicada em qualquer e em todas as
tentativas humanas de perceber a realidade. (Princípio do conhecimento como
linguagem.)
6. Aprender que o significado está nas pessoas, não nas palavras. (Princípio da
consciência semântica.)
7. Aprender que o ser humano aprende corrigindo seus erros. (Princípio da
aprendizagem pelo erro.)
8. Aprender a desaprender, a não usar conceitos e estratégias irrelevantes para a
sobrevivência. (Princípio da desaprendizagem.)
9. Aprender que as perguntas são instrumentos de percepção e que definições e
metáforas são instrumentos para pensar. (Princípio da incerteza do conhecimento.)
10. Aprender a partir de distintas estratégias de ensino. (Princípio da não utilização
do quadro-de-giz.)
11. Aprender que simplesmente repetir a narrativa de outra pessoa não estimula a
compreensão. (Princípio do abandono da narrativa.)

2.3 - A associação dos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica a uma metodologia
de ensino.
Embora a compreensão destes princípios e a utilização dos mesmos no ambiente educativo sejam
essenciais para aprendizagem significativa crítica, nos ocorre pensar em uma maneira de conduzir o ensino de
forma a garantir que estas formas de aprender sejam implementadas em sala de aula. É nesse sentido que,
buscamos pensar em uma didática, que tenha uma aproximação com a compreensão do ato de aprender
significativamente e de maneira crítica.
Dentro deste enfoque teórico proposto por Marco Antonio Moreira, o professor deve proporcionar um
ambiente de diálogo e interação que possibilite aos estudantes expressarem suas indagações, seus conhecimentos
prévios, as percepções e os significados pessoais que construíram, utilizem diversos materiais e múltiplas
estratégias para aprender, entre outros elementos importantes.
A figura 1 destaca que a passagem entre a aprendizagem significativa, na qual uma das condições para
sua ocorrência é o ensino potencialmente significativo (AUSUBEL, NOVAK, HANSIAN, 1978; AUSUBEL, 2003;
MOREIRA, 2010;2011) para uma dimensão crítica de Moreira (2011) só se efetiva por meio de um ensino dialógico e
colaborativo. Nessa perspectiva, o estudante deve ser ativo no processo de aprendizagem. Dessa forma, é
necessário que o professor implemente uma metodologia adequada a essa compreensão, e que proporcione ao
aprendiz consciência do seu papel no ato de aprender, bem como dê condições para uma participação mais efetiva
durante as atividades de ensino.
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Figura 1. Passagem desde a Aprendizagem Mecânica até a aprendizagem significativa crítica. Elaborada
pelo autor principal da pesquisa.

Uma metodologia de ensino cuja tem elementos os quais estão muito próximos dos princípios da Teoria da
Aprendizagem Significativa Crítica é a metodologia da indagação que surgiu justamente com a finalidade de se
opor a um ensino meramente transmissivo, no qual o estudante seja sujeito de sua aprendizagem e tenha uma
participação efetiva na construção do seu conhecimento.
A metodologia da indagação possui inúmeros enfoques (PCN’s, 1997; ZABALA, 1998;HARLEN, 2006, 2010,
2013;BYBBE et al, 2006; BYBEE, 2015). Ademais, a maioria constitui uma perspectiva que tem como eixo central
um ensino permeado pela experimentação, questionamento, pela pergunta, pela busca de resposta a problemas
levantados pelo professor ou estudantes, pela curiosidade ao favorecer aos sujeitos aprender a questionar, a
refletir, a compreender um fenômeno, a resolver problemas, desenvolver a imaginação e sua capacidade criativa,
analítica e de síntese, a autonomia, a iniciativa, o pensamento crítico, estabelecer parcerias e cooperação para
resolver problemas, estabelecer diálogo.
O “inquiry” refere-se a um processo que envolve: fazer observações, perguntas, estudar por meio de livros
e outras fontes de informação com base no que se conhece, planejar e desenvolver investigações para rever seus
conhecimentos iniciais à luz das evidencias experimentais, usar ferramentas para coletar dados, analisar e
interpretar dados, propor respostas e explicações, além de fazer previsões e comunicar resultados (NRC, 1996). De
acordo com o NRC (1996) há nessa metodologia uma ênfase no questionamento, na análise de dados e no
pensamento crítico.
Para John Dewey, a investigação está em nossas vidas, e, no viver diário as pessoas agem nas diversas
situações em que necessitam mobilizar alguns recursos como de uma investigação. Por isso, destaca a importância
da experiência para o pensamento e a relação entre ambas, além deapresentar uma estrutura de fases para
investigação. Para ele, são características indispensáveis do pensamento reflexivo: (1) definir um problema, (2)
observar condições associadas ao problema, (3) formular hipótese para resolver o problema, (4) elaborar e valorar
as várias soluções e (5) testar as ideias para ver quais são as melhores soluções para o problema (BYBBE ET AL,
2006).
Já na perspectiva de Harlen (2006; 2010; 2013),podemos encontrar distintas fases ou etapas, que embora
se assemelhem as de Dewey, ampliam as ações que os sujeitos devem realizar, como: (1) Levantar questões
(problematizar) e planejar o estudo, ao referir-se a maneira em que se estabelecerá as etapas, ou seja, ao desenho
da investigação; (2) Observar e obter dados, referindo ao momento de busca dos dados para investigação; (3)
Analisar, interpretar e explicar, que implica o processo para chegar as conclusões da pesquisa; e (4) comunicar,
argumentar e avaliar, diz respeito ao processo de comunicação, reflexão e aplicação.
3. DISCUSSÃO
Numa perspectiva Freiriana, o conhecimento inicia-se pelas perguntas essenciais, aquelas que surgem da
cotidianidade do sujeito aprendiz. Na mesma perspectiva, a metodologia da indagação não apresenta respostas
prontas. Leva o aluno a pensar, a buscar por si próprio, a encontrar elementos capazes de responder as questões
levantadas ou solucionar os problemas enfrentados. Para Harlen (2006, 2010, 2013) o ensino baseado na indagação
promove uma maior compreensão conceitual que outras formas menos ativas de aprendizagem.
Em Moreira (2011) e Moreira e Massoni (2016), também percebemos o mesmo movimento interno para
aprendizagem. Por esta razão, é que um dos primeiros princípios para aprendizagem significativa crítica é o da
interação social e do questionamento, em que devemos proporcionar um ambiente de interação dialógica em que
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possamos ensinar nossos estudantes a questionar, a indagar numa relação que implica diálogo, linguagem, troca de
significados, percepção e representação dos fenômenos, entre outros.
Tanto os princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa como a metodologia da indagação, destacam
como ênfase uma nova postura do professor, do aluno, da relação deste com a matéria de ensino, ou seja, com o
objeto do conhecimento. Isso implica que os estudantes desenvolvam habilidades, como: questionamento,
observação, medição, formulação de hipóteses, previsões, planejamento de investigações, interpretação de dados,
obtenção de conclusões, comunicação de resultados, reflexão pessoal sobre o uso de procedimentos.
Quadro 1. Relação entre teoria da aprendizagem e metodologia de ensino
BASE PSICOLOGICA PARA O ATO DE
BASE METODOLÓGICA PARA O ATO DE ENSINAR
APRENDER
Movimento do
Etapas do pensamento
Princípios da teoria
ato de aprender
Etapas didáticas comuns a
Dewey (AUSUBEL,
da aprendizagem
(FREIRE E
algumas metodologias da
NOVAK E HANESIAN,
significativa crítica
FAUNDEZ, 1998;
indagação
1978)
(MOREIRA, 2009)
FREIRE,1996)

INDAGAÇÃO

(1) Um estado de dúvida,
perplexidade cognitiva,
frustação ou consciência
da dificuldade.
(2) Uma tentativa de
identificar o problema,
incluindo uma designação
um tanto não específica
dos fins procurados, das
lacunas a serem
preenchidas, ou o alvo a
ser alcançado, como
definido pela situação que
propõe o problema.
(3) Relacionar estas
proposições de colocação
do problema a estrutura
cognitiva, dessa forma
ativando as ideias de
fundo relevantes e
soluções de problemas
previamente alcançadas, o
que por sua vez é
organizado (transformado)
sob a forma de
proposições de soluções
de problemas ou
hipóteses.

AÇÃO

(4) Comprovação
sucessiva das hipóteses e
reformulação do
problema, se necessário.

Princípio da Interação
social e do
questionamento:
ensinar perguntas ao
invés de respostas
prontas.

Princípio do
conhecimento prévio.
Princípio do Aprendiz
como preceptor/
representador.
Princípio da consciência
semântica;

Princípio da não
centralidade do livro
texto: utilizar distintos
materiais de ensino.
Princípio da não
utilização do quadro e
giz: Utilizar distintas
estratégias de ensino.
Princípio da
aprendizagem pelo erro.
Princípio da
Desaprendizagem.
Princípio da Incerteza
do conhecimento
Princípio do
conhecimento como
linguagem.
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Favorecer a expressão de perguntas
e a elaboração delas.
Encorajar a construção de ligações
entre, por exemplo, modelos e
conceitos explicativos e as questões
subjacentes a eles

Levantar hipóteses sobre como se
poderia explicar os eventos e a
relação entre eles.
Fazer previsões com base nas
hipóteses levantas.
Convidar para analisar casos da
História
das
Ciências
que
exemplifiquem as relações entre as
hipóteses e as questões teóricas e
epistemológicas que estão na base
delas

Planejar a investigação.
Favorecer o
reconhecimento de múltiplas
possibilidades de procedimentos e
da pluralidade de formas para
encontrar a solução de uma
questão ou problema.
Fazer uso da observação
e da medição para buscar e
organizar os dados.
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(5) Incorporação da
solução bem sucedida na
estrutura cognitiva
(compreendê-la) e sua
posterior aplicação ao
problema a mão e a outros
espécimes do mesmo
problema (AUSUBEL, 1978,
p. 478).

Princípio do Aprendiz
como preceptor/
representador.
Princípio da Incerteza
do conhecimento.

Realizar a interpretação
dos dados para obter conclusões
válidas com base nas provas
encontradas.
Interrogar as provas,
discutir o que consideramos
“evidências”, questionar as
observações, compreender o papel
dos conclusões coletivas e dos
acordos intersubjetivos;
Favorecer a “incerteza”
mediante o questionamento dos
dados e instrumentos científicos.
Comunicar e informar
quais procedimentos e conclusões
foram obtidas, bem como refletir
sobre estes processos.

Legenda: Quadro elaborado com base em Dewey (Ausubel, Novak e Hanesian1978), Freire E Faundez (1998); Freire
(1996); Harlen (2006,2011); Bybbe et al (2006); Bybbe (2015); Moreira (2010; 2011); e Moreira e Massoni (2016).
Com base nos referencias, tanto da teoria da aprendizagem significativa crítica como da metodologia da
indagação, buscou-se realizar uma aproximação mais especifica de forma que possamos pôr em execução em sala
de aula com vistas à aprendizagem significativa crítica. Ao buscar, não somente discutir uma didática que atenda
os pressupostos de uma aprendizagem significativa crítica, mas implementá-la, apresenta-se a seguir as etapas de
estratégias didáticas mais adequadas aos princípios que Moreira (2010;2011) propõe. Ao mesmo tempo que podemos
considerá-las como etapas de uma metodologia, podemos compreendê-las como ações do ato de aprender ou como
aprendizagem necessárias a educação contemporânea.
Têm-se como finalidade educativa que nossos estudantes recebam uma aprendizagem significativa
crítica, é necessária que se promova as condições para que se efetive nosso objetivo. Para tanto, é imprescindível
pensarmos e adotarmos metodologias que tenham condições de promover um ambiente educativo que propicie
esta aprendizagem. É, nesse sentido, que ao longo desta discussão buscou-se encontrar na metodologia da
indagação elementos que estejam associados a esta compreensão de como se aprende.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse estudo, discutiu-se o pensamento educacional de Moreira e sua relação com uma metodologia
adequada ao enfoque dado pelo autor a aprendizagem e ao ensino. É evidente a partir dos referencias teóricos
estudados, identificou-se que a metodologia da indagação possui elementos que são condizentes com os princípios
estabelecidos pelo autor para que haja uma Aprendizagem Significativa Crítica.
É possível estabelecer aproximações de forma que o uso desta metodologia promova condições no
ambiente educativo com a finalidadedos aprendizes reterem o conhecimento com compreensão e de forma crítica.
Ademais, a utilização desta metodologia implica uma mudança não só na postura do professor. Exige uma mudança
de paradigma, na forma como ele compreende como os alunos aprendem e como se deve ensinar. Neste sentido,
muda-se a postura do professor, sua maneira de compreender o ensino e a aprendizagem, sua autonomia na
construção de um marco teórico e metodológico, na elaboração de seu plano de ensino e, consequentemente na
maneira de conduzir o processo educativo, muito mais que um mediador, mas como colaborador que favorece as
formas como os estudantes lidam com o objeto do conhecimento, com os recursos utilizados em sala, com a
avaliação e auto avaliação da aprendizagem, entre outros.
Esta aparente relação leva-nos a concluir que em certa medida a metodologia da indagação encontra
embasamento na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica e ao ser utilizada em sala de aula pode promover
condições para que os alunos aprendam com significado e criticidade.
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Resumo: Este estudo apresenta um modelo didático desenhado a partir dos fundamentos da Teoria da Aprendizagem Significativa
Crítica e associadoà metodologia da indagação. Foi realizado por meio de uma abordagem qualitativa com objetivo descritivoexplicativo e visa verificar em que medida a proposta elaborada promove condições para uma aprendizagem significativa crítica.
Os dados preliminares evidenciam, ao final da aplicação do estudo, que o planejamento didáticopossui elementos coerentes com
o enfoque teórico e metodológico adotados nesta investigação e proporcionam condições para um ambiente educativo que se
possa implementar os princípios que favoreçam a aprendizagem significativa crítica de conceitos, procedimentos e atitudes
científicas nas séries iniciais.
Palavras-Chave: Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC). Metodologia da Indagação. Calor e temperatura.
Abstract:In this study, a didactic model base on the Critical meaningful learning Theory (TASC) and inquiry-based science
education is presented. It was carried out through a qualitative approach with a descriptive-explanatory purpose and aims to
verify to what extent the elaborated proposal promotes conditions for a critical learning. Preliminary results reported that the
didactic proposal is coherent with the theoretical and methodological framework, and that it promotes conditions for educational
environments implementing meaningful and critical learning of scientific concepts, procedures and attitudes.
Keywords:Critical meaningful learning Theory, inquiry-based science education, heat and temperature

1. INTRODUÇÃO
O ensino de ciências no Brasil é tradicionalmente livresco e descontextualizado, fazendo com que os
estudantes somente decorem a matéria, sem que de fato haja compreensão dos conceitos, dos conhecimentos de
como podem e devem aplicá-los, com pouca ou nenhuma relação com as experiências dos estudantes, o que faz
com que o ensino se torne difícil e desestimulante (UNESCO, 2005). Assim, a finalidade do ensino é a transmissão
do conhecimento no qual o estudante deve memorizar o conteúdo e reproduzi-lo fielmente nos testes e provas
(MOREIRA, 2015).
Por esta razão, os indivíduos devem ter uma nova aprendizagem, não mecânica, mas significativa e crítica.
Não basta somente compreender algo, é essencial ter uma atitude crítica frente ao conhecimento. Isso implica
perceber o quanto estamos passivos diante do conhecimento, da cultura, das manifestações ideológicas e políticas.
Para tanto, é necessário uma aprendizagem que desenvolva o pensamento crítico (MOREIRA, 2010; 2011).
Nesse sentido, ensinar e aprender exige uma ruptura com o modelo clássico de ensino que promove uma
aprendizagem “memorística” e implementar uma nova experiência educativa, um novo fazer didático (MOREIRA,
2010; 2011). Por esta razão, buscamos investigar em que medida uma sequência didática fundamentada na Teoria
da Aprendizagem Significativa Crítica e na metodologia da indagação promove condições para uma aprendizagem
significativa crítica.
A partir do referencial teórico adotado elaborou-se e implementou-se uma sequência de estudos
referente aos conceitos de calor e temperatura, mas que priorizasse o papel ativo do aluno, com atividades que
não estivessem centradas no livro texto eutilizando diversas estratégias. Nesse artigo, apresentar-se-á uma
discussão em torno das possibilidades e dificuldades na execução da proposta desenhada, além de um mapa
conceitual dos conceitos eas indagações científicas que direcionaram a construção do desenho didático da
intervenção.
2. MARCO TEÓRICO PARA ELABORAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
A natureza do processo de ensino visa, essencialmente, a aprendizagem. Nesse sentido, o ensino
constitui-se como atividade meio, com a finalidade de favorecer não só a ocorrência da aprendizagem significativa
(AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1978), mas também sua dimensão crítica (MOREIRA, 2011). No ato de ensinar, devese promover as condições necessárias para que os estudantes aprendam. Isso implica opções teóricas, metodologias
e recursos que possam atender aos objetivos de aprendizagem e de forma mais ampla concepções psicológicas e
epistemológicas da aprendizagem (MOREIRA e MASSONI, 2016).
Para Moreira (2009, 2010, 2011, 2015) o ensino atual ainda tem como resultado a aprendizagem mecânica
que não se constitui numa aprendizagem duradoura. E, em certa medida, implica a formação de pessoas passivas,
que possuem dificuldade de interação social, dóceis, dogmáticas, intolerantes, autoritárias, inflexíveis e
conservadoras.
Para superação dessa perspectiva de ensino o enfoque da Aprendizagem Significativa Crítica propõe à
superação de um saber transmitido a um saber construído coletivamente, pois pressupõe o abandono da narrativa,
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o ensino centrado no aluno, o professor como mediador, a participação ativa do sujeito, a interação coletiva dos
atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, aprender a ser crítico/a e aceitar a crítica e fazer uso de
diversas estratégias e recursos que possibilitem a discussão, o diálogo e a negociação de significados entre si
(MOREIRA, 2010; 2011).
Com vista à facilitação de um ambiente que se promova uma aprendizagem significativa crítica, Moreira
destaca alguns princípios, ideias ou estratégias. Cada princípio apresentado a seguir se converte em um tipo de
aprendizagem necessária para sobrevivência nos dias atuais caracterizado por “tempos de mudanças rápidas e
drásticas, a aprendizagem deve ser não só significativa, mas também subversiva” (MOREIRA, 2011; MOREIRA e
MASSONI, 2016). Os princípios destacados por Moreira, são:
1. Aprender que aprendemos a partir do que já sabemos. (Princípio do conhecimento prévio.)
2. Aprender/ensinar perguntas ao invés de respostas. (Princípio da interação social e do
questionamento.)
3. Aprender a partir de distintos materiais educativos. (Princípio da não centralidade do livro de
texto.)
4. Aprender que somos perceptores e representadores do mundo. (Princípio do aprendiz como
perceptor/representador.)
5. Aprender que a linguagem está totalmente implicada em qualquer e em todas as tentativas
humanas de perceber a realidade. (Princípio do conhecimento como linguagem.)
6. Aprender que o significado está nas pessoas, não nas palavras. (Princípio da consciência
semântica.)
7. Aprender que o ser humano aprende corrigindo seus erros. (Princípio da aprendizagem pelo erro.)
8. Aprender a desaprender, a não usar conceitos e estratégias irrelevantes para a sobrevivência.
(Princípio da desaprendizagem.)
9. Aprender que as perguntas são instrumentos de percepção e que definições e metáforas são
instrumentos para pensar. (Princípio da incerteza do conhecimento.)
10. Aprender a partir de distintas estratégias de ensino. (Princípio da não utilização do quadro-degiz.)
11. Aprender que simplesmente repetir a narrativa de outra pessoa não estimula a compreensão.
(Princípio do abandono da narrativa.)
Assim, ocorre-nos pensar em uma maneira de se conduzir o ensino que facilite a aprendizagem significativa
crítica. Nesse sentindo, uma metodologia de ensino que tem características coerentes com a aprendizagem
significativa crítica é a metodologia da indagação que surgiu justamente com a finalidade de se opor a um ensino
transmissivo.
A metodologia da indagação possui inúmeros enfoques teóricos, como: ensino por investigação, ensino por
pesquisa, entre outros (PCN’s, 1997; ZABALA, 1998; HARLEN, 2006; 2010; 2013; BYBBE ET AL, 2006; MARTÍ, 2012;
BYBBE, 2015; CARVALHO, 2016). No geral, essa perspectiva metodológica tem como eixo central um ensino
permeado pela experimentação, pelo questionamento, pela pergunta, pela busca de respostas a problemas
levantados pelo professor ou estudantes, pela curiosidade favorecendo aos sujeitos aprender a questionar, a
refletir, a compreender um fenômeno, a resolver problemas, desenvolver a imaginação e sua capacidade criativa,
analítica e de síntese, a autonomia, a iniciativa, o pensamento crítico, estabelecer diálogos, parceriase cooperação
para resolver problemas (NRC, 1996).
De acordo com o National Research Council (1996), o “inquiry” refere-se a um processo que envolve: fazer
observações, perguntas, estudar por meio de livros e outras fontes de informação com base no que se tem
conhecimento, planejar e desenvolver investigações para rever seus conhecimentos iniciais à luz das evidências
experimentais, usar ferramentas para coletar dados, analisar e interpretar dados, propor respostas e explicações,
além de fazer previsões e comunicar resultados.Para Harlen(2006; 2010; 2013), o ensino baseado na indagação
também possibilita maior compreensão conceitual que outras formas menos ativas de aprendizagem
Bybbe e Taylor et al (2006) apresenta uma estrutura para investigação e destaca as características
indispensáveis do pensamento reflexivo proposto por John Dewey: (1) definir um problema, (2) observar condições
associadas ao problema, (3) formular hipótese para resolver o problema, (4) elaborar e valorar as diversas soluções
e (5) testar as ideias para ver quais são as melhores soluções para o problema.
Com base nesses fundamentos teóricos, optou-se por desenhar um modelo didático que pudesse relacionar
os princípios para uma aprendizagem significativa crítica com a etapas atribuídas a metodologia da indagação.
Nesse sentido, utilizamos as etapas temporais do pensamento destacadas por Ausubel, Novak e Hanesian (1978) eo
movimento doato de aprender (indagação, ação e reflexão) discutidas por Freire e Faundez (1998) e Freire (1996).
O quadro 1 apresenta as etapas de estudo.
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Quadro 1. Relação entre as etapas temporais do pensamento e as etapas da sequência didática.
Movimento do ato
de aprender
Indagação

Etapas temporais do pensamento:
Processo psicológico
(1) Um estado de dúvida;
(2) identificar o problema,

Ação

(3) relacionar estas proposições de colocação do
problema à estrutura cognitiva e soluções de
problemas previamente alcançadas;
(4) Comprovação sucessiva das hipóteses e
reformulação do problema, se necessário;

Reflexão

(5) Incorporação da solução bem-sucedida na
estrutura cognitiva (compreendê-la) e sua posterior
aplicação ao problema à mão e a outros tipos do
mesmo problema.

Etapas de estudo dos conceitos de
calor e temperatura
(1). Apresentação da situação
problema e Discussão da indagação
científica

(2). Emissão de hipóteses

(3). Desenho Experimental, (4)
realização do experimento, coleta e
organização de dados e análise
(5). Conclusão e (6) consolidação do
conhecimento.

Legenda:Elaborado pelo autor com base em Ausubel, Novak eHanesian(1978) para aplicação da sequência didática.
Para cada sessão de estudo utilizou-se um ciclo do movimento do ato de aprender (FREIRE e FAUNDEZ,
1998; FREIRE, 1996) associadas as etapas temporais do pensamento (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1978). A seguir,
de forma mais expansiva as sequências de atividades envolvidas na sequência de estudo:
Indagação: (1) Apresentação à situação problema pelo professor, levantamento de outros problemas pelos
estudantes, análise do conhecido e do desconhecido para resolução do problema que pode ser teórico ou
experimental até a situação problema culminar com a indagação científica;
Ação: (2) Os estudantes deverão observar os detalhes da situação proposta e levantar hipóteses que visem
responder o problema apresentado sobre o fenômeno; (3) propor (aluno ou professor) um desenho experimental
para validar suas hipóteses ou não; (4) realizar o estudo ou experimento com auxílio do professor, (5) Coletar e
organizar os dados - conversar sobre os dados apresentados, recolher e organizar os dados do experimento realizado
em fichas, tabelas, textos coletivos ou individuais; analisar, elaborar e explicar oralmente, desenhar e/ou escrever
as conclusões e
Reflexão: os estudantes com auxílio do professor irão comparar as hipóteses iniciais com os dados recolhidos e
aplicar os conhecimentos adquiridos a outras situações por meio de uma (6) atividade integradora e de
consolidação.
3. METODOLOGIA
Esta pesquisa foi realizada por meio de uma abordagem qualitativa, ou seja, interpretativa com objetivo
descritivo-explicativo e adotou-se como procedimento o estudo de caso por se dar com um grupo específico e único.
(SAMPIERI, 2006; MOREIRA, 2011a). O universo da pesquisa foi constituído de 18 estudantes do 3º ano (08 a 12 anos)
do ensino fundamental de uma escola da rede municipal de Boa Vista-RR/Brasil. A unidade de análise deste estudo
foram as possibilidades e dificuldades de implementação da sequência didática relacionadas aos princípios
facilitadores da Aprendizagem Significativa Crítica, discutidas com base nas observações do caderno de campo, nas
análises dos portfólios, e nas gravações audiovisuais realizadas.
O quadro abaixo apresenta o cronograma das aulas, as indagações científicas, os conceitos estudados e a
quantidade de aulas.
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Quadro 2. Sequência das sessões de estudo da sequência didática elaborada
Conceitos científicos
estudados

Indagação cientifica

Atividade
principal

Nº de aulas
1h por sessão

Agosto/
Setembro
2017

Mudanças de estado,
Fusão/Solidificação

Que efeitos o calor produz nas
substâncias e objetos?
Por que uma substância se derrete
e quais fatores influenciam?

Atividade
experimental

05

Setembro
2017
Outubro
2017

Mudanças de estado:
Evaporação/Condensação
Materiais isolantes e
condutores de calor

Outubro/
Novembro
2017

Equilíbrio Térmico
/Energia Térmica

Mês

Abril/2018

Mudanças de estado:
Solidificação/Fusão

Por que uma substância se evapora
e quais fatores influenciam?
Que materiais conduzem melhor o
calor?
O que ocorre quando misturamos
duas substâncias (líquido-líquido)
que estão em diferentes
temperaturas?
Por que uma substância se solidifica
e quais fatores influenciam?

Atividade
experimental
Atividade
experimental

05
02

Atividade
experimental

03

Atividade
experimental

03

O mapa conceitual 01 foi elaborado com vistas a atender tanto as necessidades de aprendizagem como as
especificidades do ensino do calor e da temperatura para as aulas de ciências da natureza nas séries iniciais, em
especial para crianças de 08 a 09.
Figura 1. Mapa conceitual do conceito de calor e temperatura para os terceiro e quarto ano das séries iniciais.

Antes da aplicação das sessões de estudo, foi realizada a aplicação dos Instrumentos de coleta de dados
por meio de mapas mentais, desenhos e entrevistas que visou diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos
quanto ao tema que foi desenvolvido. Além disso, no início de cada sessão de estudo a própria atividade inicial
também se constituía em diagnóstico do conhecimento científico que seria discutida na lição.Cabe ressaltar que
durante a aplicação da sequência didática houveram duas avaliações formativas e uma avaliação final utilizando
os mesmo instrumentos do diagnóstico inicial.
Em seguida, com base nas evidências das ideias prévias apresentadas pelos estudantes optou-se utilizar
um organizador prévio para introduzir palavras novas que seriam utilizadas durante a intervenção, pois muitas
palavras não eram de conhecimento dos participantes. Ademais, os resultados apresentados no diagnóstico
revelaram pouca familiaridade, estabilidade e pouca capacidade inclusiva para os conceitos a serem estudados.
Por esta razão, iniciou-se a intervenção com uma visita a um planetário digital para a exibição de um vídeo. Buscouse relacionar o que eles apresentaram no diagnóstico com as novas ideias que seriam discutidas no documentário
para servir de ponte cognitiva para o que eles iriam estudar.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A sequência didática implementada com os sujeitos desta pesquisa proporcionou uma nova maneira de
estudar ciências, pois os estudantes estavam familiarizados com aulas utilizando somente o livro didático e aulas
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expositivas dos professores. Como as atividades foram realizadas em grupos, na qual deveriam analisar indagações
científicas e realizar experimentos pôde-se perceber maior motivação para as atividades desta natureza, inclusive
os próprios estudantes sempre perguntavam quando novas aulas ocorreriam.
Para Moreira (2009, 2010, 2011, 2015) este tipo ensino livresco tem como resultado a aprendizagem
mecânica, sem compreensão na qual o estudante decora a matéria com a finalidade de reproduzi-la no teste ou
prova, mas que não possui uma compreensão a longo prazo. O que se espera é um ambiente educativo com a
utilização de diversas estratégias metodológicas e uso de materiais. Ademais, que o ensino seja dialógico, em que
os sujeitos interajam, em que o aluno pergunte, questione, explique (MOREIRA, 2010; 2011). Uma pedagogia
voltada para a pergunta, para o diálogo e não para a resposta pronta. Nesse sentido, deve-se ensinar a perguntar
(FREIRE E FAUNDEZ, 2002; MOREIRA, 2010;2011).
A seguir destaca-se alguns aspectos importantes quando analisou-se a implementação desta sequência
didática:
a) Os estudantes tiveram oportunidade de compreender qual conhecimento prévio tinham a respeito do que iam
estudar a medida que analisavam a situação problema, bem como relacionar essas ideias aos novos conhecimentos
que iriam aprender. Isso implica aprender a parti do que sabemos como destaca Ausubel (2003) e Moreira (2000;
2006; 2011).
b) A metodologia da indagação possibilitou interação entre os participantes, pois deveriam analisar as situações
problemas em grupo, apresentar as hipóteses, discutir sobre as possibilidades de elaborarem um desenho
experimental, prever os materiais necessários, entre outros.
C) O uso do questionamento também despertou os estudantes para pensarem sobre aspectos do cotidiano em uma
perspectiva científica. A sequência desenhada possibilitou que os próprios estudantes elaborassem suas perguntas
durante as sessões de estudo. Todavia, percebeu-se quea metodologia promove condições para elaborarem suas
próprias questões. Cabe ressaltar que Moreira (2010; 2011) destaca que a interação social e o uso do
questionamento são um dos princípios essenciais para uma aprendizagem significativa crítica. Nesse sentido, a
metodologia utilizada nesta pesquisa possibilitou condições para que as crianças pudessem interagir, questionar,
experimentar, refletir.
D) Com as atividades experimentais evidenciou-se inicialmente a dificuldade dos estudantes em observar
atentamente as causas e efeitos, recolher os dados e organizá-los nas tabelas, analisá-los, concluir e expressar o
conhecimento. Para Martí (2012) há uma necessidade de “aprender a investigar e investigar para compreender”,
ou seja, os estudantes ao longo de um estudo tem a possibilidade de aprender não somente os conceitos, mas os
procedimentos e atitudes científicas necessárias a investigação. E a medida que estão familiarizados podem
investigar com maior facilidade e possibilidades de compreensão. Entretanto, os experimentos foram essenciais
para superar as dificuldades de compreensão das mudanças de estados físicos, principalmente relacionadas a
vaporização-condensação.
e) Quanto a análise das indagações científicas notou-se que a metodologia da indagação possibilitouaos estudantes
a percepção de que os significados são pessoais, que as ideias podem ter diversas perspectivas, pois a medida que
cada um expunha seus conhecimentos e depois comparava-se com os resultados dos experimentos chegava-se a
uma nova percepção da ideia prévia, o que despertou uma nova atitude frente as explicações científicas, como por
exemplo: não aceitar passivamente o conhecimento, respeito pelas evidências, incerteza do conhecimento
mediante o questionamento dos dados e instrumentos científicos, apreço pelas discussões em grupo e respeito
pelas diversas perspectivas apresentadas em grupo.Para Moreira (2011) o significado está nas pessoas e não nas
palavras. São os indivíduos com base nas suas experiências que atribuem significado as palavras. Ao desenvolver a
consciência semântica o estudante poderá ter uma aprendizagem significativa crítica, pois terá maior percepção
durante o episódio de ensino em que compartilha significados com o professor e poderá ter uma análise mais
profunda a respeito da causalidade simples, das respostas ditas como certas ou erradas, das decisões que
apresentam somente sim ou não.
f) O estudo das indagações científicas também possibilitou aprender uma linguagem específica do conhecimento
científico. Em muitos experimentos realizados os alunos souberam explicar que houve uma mudança de estado
físico, porém inicialmente não sabiam como nomear esses fenômenos. Moreira (2011) enfatiza em sua teoria que
tudo o que chamamos de conhecimento é linguagem e ela está presente em todas as nossas tentativas de perceber
a realidade. Para compreender um conhecimento ou um conteúdo é indispensável conhecer a linguagem da área
que se vai aprender. E, para que ocorra uma Aprendizagem significativa crítica é fundamental perceber a linguagem
do conhecimento.
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apresentados apontamque enfoque teórico e metodológico utilizado como fundamentos
para elaboração da proposta didática contribui para uma nova postura, tanto do professor, como do estudante na
relação com o conhecimento. Postura esta, tão necessária na contemporaneidade em que se espera que os
cidadãos tenham uma participação ativa e responsável nas questões científicas, ambientais, sociais, políticas,
entre outras.
Percebeu-se durante as sessões que os estudantes demonstram maior nível de participação e motivação
para o estudo do que nas aulas utilizando somete o livro didático. Além disso, a sequência de indagações desenhada
a partir dos referenciais adotados possui um enorme potencial de promover no ambiente da sala de aula a vivência
dos princípios que favorecem a aprendizagem Significativa crítica, pois em cada etapa didática há participação
ativa dos estudantes na compreensão do problema, na elaboração das hipóteses, na proposta de estudo, na
realização do estudo ou experimento, na coleta e organização dos dados, na análise e expressão do conhecimento
adquirido.
Com isso, pode-se concluir que esta proposta apresenta indícios de promover aprendizagem significativa,
pois os alunos mobilizam durante todo estudo seus conhecimentos prévios e a relação com as novas ideias que vão
surgindo. Contudo, percebe-se um movimento para além da compreensão, pois há um intenso processo de reflexão,
interação social e uso do questionamento.
A adoção desse referencial teórico e metodológico desde as séries iniciais apresenta condições de romper
com os modelos tradicionais de aula e possibilitaa formação de cidadãos com capacidade de pensar, problematizar,
questionar sobre o que aprende, pesquisar, selecionar, comunicar.
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Resumo: Este trabalho descreve e analisa dados decorrentes de um estudo que envolveu os cursos de Licenciaturas em Física,
ofertados por instituições públicas de Santa Catarina. Com base nos saberes docentes e em documentos legais foram definidas
dimensões e categorias de análise para a pesquisa. Projetos pedagógicos e planos de ensino de disciplinas pedagógicas de Física
e estágios supervisionados foram submetidos à análise documental. Foram aplicados questionários e entrevistas com docentes
formadores e licenciandos de seis instituições. A aprendizagem significativa não foi objeto de análise da pesquisa, mas emergiu
nos dados das entrevistas aplicadas com doze licenciandos, vinculada a componentes do Pedagogical Content Knowledge
(PCK),utilizado como categoria de análise nas dimensões pedagógica e prática. Apresentam-se resultados derivados da pesquisa
com os seguintes objetivos: a) classificar a presença da aprendizagem significativa em implícita e explícita e b) relacionar a
aprendizagem significativa com o PCK. Como resultado, setenta e cinco por cento dos licenciandos mencionou ideias ligadas a
aprendizagem significativa, construídas nas disciplinas pedagógicas de Física e/ou utilizadas nas práticas de ensino. Tais ideias
fazem parte de conhecimentos sobre compreensão dos alunos, conhecimento do currículo, avaliação da aprendizagem e
estratégias instrucionais para o ensino, todos componentes do PCK.
Palavras-chave: Conhecimento pedagógico de conteúdo, saberes docentes, licenciatura em Física, aprendizagem significativa.
Abstract: This paper describes and analyzes data from a study that involved the undergraduate courses in Physics offered by
public institutions of Santa Catarina. Based on the teaching knowledge and legal documents, dimensions and categories of analysis
were defined for the research. Pedagogical projects and plans of teaching of pedagogical disciplines of Physics and supervised
stages were submitted to documentary analysis. Questionnaires and interviews with teachers trainers and trainee graduates of
six institutions were applied. Meaningful learning was not the object of research analysis, but it emerged in the data of the
interviews applied with twelve graduates, linked to Pedagogical Content Knowledge (PCK) components, used as a category of
analysis in pedagogical and practical dimensions. We present results derived from the research with the following objectives: a)
to classify the presence of meaningful learningin implicit and explicit and b) to relate meaningful learning with PCK. As a result,
seventy-five percent of the graduates mentioned ideas related to meaningful learning, built in the pedagogical disciplines of
Physics and/or used in teaching practices. Such ideas are part of knowledge about student understanding, curriculum knowledge,
learning assessment, and instructional strategies for teaching, all components of the PCK.
Keywords: Pedagogical Knowledge of content, teaching knowledge, degree in Physics, meaningful learning.

1 – Introdução
A docência em Física requer saberes da área de educação, saberes de Física e conhecimento pedagógico
de conteúdo. Este último é que caracteriza o profissional de área e o diferencia por exemplo do Físico e do docente
de outra área específica. Defende-se que a licenciatura deve propiciar a construção dos saberes docentes, de modo
que os licenciandos disponham de aportes para o exercício profissional.
Com o objetivo de evidenciar indicativos de ocorrência de relações entre os conhecimentos teórico-pedagógicos
na construção dos saberes de licenciandos em Física, realizou-se uma investigação que focou nas práticas e nas
disciplinas pedagógicas de Física.
A escolha das disciplinas pedagógicas de Física foi justificada pelo fato de que elas podem integrar de modo efetivo
os conhecimentos específicos com os pedagógicos, além de terem relação direta com o contexto da profissão, uma
vez que várias temáticas destas disciplinas são decorrentes de desenvolvimentos da área de pesquisa em Ensino de
Física.
Já os estágios supervisionados e as práticas como componente curricular são elementos obrigatórios dos
currículos de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores – DCNFP. A prática
como componente curricular tornou-se exigência nas DCNFP de 2002 (BRASIL, 2002a; BRASIL, 2002b), com o
propósito de articular os saberes teóricos com a prática desde o início da formação.
Foram definidas dimensões e análise para a pesquisa com base nos componentes do currículo oficial
(BRASIL, 2002a; BRASIL, 2002b; BRASIL, 2002c) e em aportes teóricos sobre os saberes docentes. A dimensão
curricular visou identificar a distribuição dos saberes teóricos e práticos nos cursos. A dimensão pedagógica para
análise das disciplinas pedagógicas de Física e a dimensão prática com foco nas práticas de ensino realizadas nas
práticas como componente curricular e estágios supervisionados.
O estudo envolveu os cursos de Licenciatura em Física, ofertados pelas instituições públicas de ensino
superior de Santa Catarina (SC):Instituto Federal Catarinense (IFC): Campus Concórdia e Rio do Sul; Instituto
Federal de Santa Catarina (IFSC): Campus Araranguá e Jaraguá do Sul; Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC) e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Na etapa inicial foram explorados os Projetos Pedagógicos dos Cursos e planos de ensino de disciplinas
para concluintes em 2016. Na sequência foram aplicados questionários e entrevistas com dois grupos de sujeitos:
docentes formadores e licenciandos estagiários.
A aprendizagem significativa não foi objeto do estudo, no entanto emergiu nas entrevistas realizadas com
os licenciandos. Assim, apresentam-se neste trabalho alguns resultados decorrentes da pesquisa com os seguintes
objetivos: a) classificar a presença da aprendizagem significativa em implícita e explícita e b) relacionar a
aprendizagem significativa com o conhecimento pedagógico de conteúdo.
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2 – Construção dos saberes docentes
Desde a década de 1970 vários autores têm caracterizado o conhecimento docente, em direção à
profissionalização do ensino. Entre eles temos Shulman (1986, 1987), Carvalho e Gil-Pérez (2011, 2014) e Porlán
Ariza e Rivero García (1998) que buscaram definir um repertório mínimo de conhecimentos ou saberes necessários
à docência.
Shulman (1986) sugere que o conhecimento profissional docente é composto por três categorias:
conhecimento do conteúdo da matéria, conhecimento pedagógico de conteúdo e conhecimento curricular.
O conhecimento do conteúdo (SHULMAN, 1986) envolve a compreensão pelo professor dos conteúdos e da estrutura
dos diferentes assuntos de uma disciplina. Permite ao docente identificar (e justificar) porque determinados
assuntos são centrais e outros periféricos. Busca entender a organização dos princípios fundamentais de uma área,
seus processos de produção, representação e validação epistemológica. Observa-se convergência com a
aprendizagem significativa (AUSUBEL et al. 1980), na qual o papel do professor é identificar a estrutura da matéria
de ensino, localizando conceitos unificadores e abrangentes e, depois, os específicos, para conseguir identificar
quais são os pré-requisitos que o estudante precisa ter em sua estrutura cognitiva para que ocorra uma
aprendizagem significativa.
O conhecimento curricular (SHULMAN, 1986) é o conhecimento dos programas e materiais instrucionais
pertinentes e disponíveis à instrução de um assunto em um nível de ensino. O conhecimento pedagógico de
conteúdo – PCK (abreviatura do termo Pedagogical Content Knowledge) (SHULMAN, 1986, 1987) é definido como o
conhecimento do assunto para o seu ensino. Envolve a compreensão, representação, demonstração, transformação
e formulação de um tópico para ensiná-lo, torná-lo compreensível aos alunos. Esta categoria engloba o
conhecimento das concepções dos estudantese sua influência na aprendizagem.
Carvalho e Gil-Pérez (2011), em texto publicado originalmente em 1992, fundamentam-se na ideia de
aprendizagem como construção de conhecimentos e na necessidade de transformar o pensamento espontâneo do
professor. Apresentam entre os pontos essenciais para a formação docente: conhecer a matéria a ser ensinada,
adquirir conhecimentos sobre aprendizagem e aprendizagem de Ciências, saber preparar atividades, saber dirigir
a atividade dos alunos e saber avaliar.
Em texto mais recente os autores (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2014) distinguem três áreas de saberes
necessários à uma sólida formação teórica: saberes conceituais e metodológicos da área; saberes integradores relativos ao ensino da área e saberes pedagógicos, que reúne os saberes relacionados ao ensino dos conteúdos
escolares provenientes da Didática Geral, da Psicologia da Aprendizagem e demais questões relacionados à
profissão (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2014).
Porlán Ariza e Rivero García (1998), argumentam que o conhecimento docente é constituído de saberes
disciplinares básicos, saberes metadisciplinares e experiência profissional.
Os saberes disciplinares básicos são relativos às áreas curriculares, ao ensino, à aprendizagem e ao estudo dos
sistemas educativos. Este campo de saberes é similar aos saberes teóricos propostos por Carvalho e Gil-Pérez
(2014). A experiência profissional (PORLÁN ARIZA e RIVERO GARCÍA, 1998) é fonte fenomenológica e está
relacionada à prática docente, não explicitada nas propostas de Carvalho e Gil-Pérez (2011, 2014).
Os autores argumentam que os saberes metadisciplinares envolvem as teorias gerais e as cosmovisões, de
forma semelhante aos saberes metodológicos da área e ao pensamento docente espontâneo (CARVALHO e GILPÉREZ, 2011, 2014). Observa-se outras similaridades entre as propostas dos autores citados. O conhecimento do
conteúdo (SHULMAN, 1986, 1987), por exemplo, é comparável aos saberes teóricos da área (CARVALHO e GILPÉREZ, 2014) e aos saberes disciplinares de Porlán Ariza e Rivero García (1998). Pode-se ainda dizer que o
conhecimento pedagógico geral (SHULMAN, 1987) é semelhante aos saberes pedagógicos de Carvalho e Gil-Pérez
(2014), e aos saberes disciplinares de Porlán Ariza e Rivero García (1998).
Para analisar os currículos das Licenciaturas em Física de Santa Catarina utilizou-se Carvalho e Gil-Pérez (2014)
para identificar a formação teórica. As ideias sobre os saberes fenomenológicos de Porlán Ariza e Rivero García
(1998) e o PCK (SHULMAN, 1987) para analisar as práticas de ensino. Para investigar a integração entre os saberes
pedagógicos e específicos utilizou-se o PCK (SHULMAN, 1986, 1987).
Defende-se que as disciplinas pedagógicas de Física e as práticas de ensino realizadas nas práticas como
componente curricular e estágios contribuem na construção do PCK.O estudo realizado é condizente ao que Helms
e Stokes (2013) chamam de conhecimento profissional de um tópico. Só que como o problema de pesquisa foi
genérico, não tratou-se de um tópico específico. Foi identificado na pesquisa o PCK profissional para o ensino de
Física, de modo diferente de outros trabalhos que fazem a análise do desenvolvimento do PCK específico de um
tópico por sujeito de pesquisa(HALIM,et al. 2014; MONTENEGRO e FERNANDEZ, 2015; MELO et al.,2017).
Entende-se que o PCK integra o conhecimento do conteúdo, o pedagógico e do contexto, da forma como
Park e Oliver (2008) apresentam. Os autores identificam componentes do PCK para professores de Ciências, que
foram adaptados e utilizados na pesquisa como subcategorias de análise, como será comentado na próxima sessão.
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Para Park e Oliver (2008), o PCK se desenvolve numa relação dinâmica de aquisição e uso de conhecimentos sobre
um tópico ou assunto particular, reflexão e novas aplicações. Assim as disciplinas pedagógicas de Física que contém
prática como componente curricular propiciam o seu desenvolvimento porque oportunizam a aquisição de
conhecimentos próprios da Didática da Física e sua mobilização nas práticas de ensino.
A aprendizagem significativa emergiu nas entrevistas, justamente em questões cuja análise foi feita usando o
conhecimento pedagógico de conteúdo.
3 – Metodologia
O conhecimento pedagógico de conteúdo foi utilizado como categoria de análise, nas dimensões
pedagógica e prática, sendo que suas subcategorias foram adaptadas dos componentes do PCK de Park e Oliver
(2008), conforme apresenta-se no quadro 1. Na dimensão pedagógica para identificar a contribuição das disciplinas
na construção do PCK e na dimensão prática para analisar a utilização de saberes teóricos construídos no curso nas
práticas de ensino.
Foram elaborados e aplicados dois questionários eletrônicos com o uso da plataforma do SurveyMonkey
(https://pt.surveymonkey.com/).O questionário 1 foi encaminhado a 44 formadores, com retorno de 23
questionários completos. O questionário 2 foi enviado a 97 licenciandos, com um retorno de 43 questionários
completos. Como a maior parte das questões foram do tipo likert, a análise foi realizada pela média ponderada
das afirmativas.
Obteve-se nos questionários indicativos de articulação entre os conhecimentos científicos e pedagógicos.
Os formadores e licenciandos responderam positivamente com relação à presença de tópicos (componentes do PCK)
nas disciplinas pedagógicas de Física, sendo os formadores em alto grau. Já os licenciandos consideraram que as
disciplinas contribuem na apreensão de conhecimentos ligados aos componentes do PCK, com médias próximas de
muito pouco, para dois componentes “conhecimentos sobre a compreensão dos alunos” e “conhecimento da
avaliação da aprendizagem”. Por este motivo, os mesmos foram objeto de questionamento nas entrevistas aos
licenciandos, em cujas respostas foi mencionada a aprendizagem significativa.
Quadro 1. Categoria saberes pedagógicos de conteúdo e suas respectivas subcategorias.
SABERES PEDAGÓGICOS DE CONTEÚDO
Subcategoria

Critérios de análise

Orientações para o ensino

Orientações gerais com relação a instrução. Crenças sobre natureza da ciência. Conhecimento
sobre aprendizagem em ciências. Objetivos do professor com o Ensino de Física.

Conhecimento sobre
compreensão dos alunos

Conhecimento sobre concepções alternativas, dificuldades de aprendizagem, níveis de
desenvolvimento, interesses e necessidades dos estudantes.

Conhecimento do Currículo

Conhecimento de materiais para o ensino dos assuntos. Conhecimento sobre o currículo de Física
(conceitos fundamentais e periféricos) e currículo horizontal (assuntos de outras áreas).

Conhecimento das estratégias
instrucionais para o ensino

Conhecimento de estratégias que são utilizadas no Ensino de Física, bem como estratégias que
se aplicam ao ensino de temas específicos dentro de um domínio da Física.

Conhecimento da avaliação
da aprendizagem

Estudos relativos à avaliação da aprendizagem em Física. Também discussões acerca de métodos
específicos para avaliação da aprendizagem em Física.

Eficácia do professor

Crença do professor sobre sua capacidade de ensinar tópicos com êxito.

Fonte: adaptado de Park e Oliver (2008).
Foram realizadas 23 entrevistas, sendo 11 com formadores e12 com licenciandos. As mesmas foram
realizadas para esclarecer questões que geraram dúvidas em sua interpretação e outras informações não obtidas
por meio dos questionários.
Na transcrição das entrevistas, utilizou-se para cada entrevistado um código – (D/L-X-U/IF). A primeira
letra (D ou L) identificou se o entrevistado era docente formador (D) ou licenciando (L) e o número (X) a sequência
de entrevistados. A última notação identificou o contexto do arguido, sendo U relativo a Universidade e IF a
Instituto Federal.
Para auxiliar na análise qualitativa dos dados das entrevistas foi utilizado o software WebQDA
(https://www.webqda.net/). Para este trabalho, utilizou-se a ferramenta pesquisa texto do WebQDA que foi
aplicada no projeto, utilizando os seguintes termos: aprendizagem significativa, mapas conceituais, conhecimentos
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prévios, subsunçores. Para classificar a presença em implícita e explícita, consideramos a presença implícita
quando o termo aprendizagem significativa foi citado.
4 – Apresentação e Discussão dos Dados
Não encontramos nenhum resultado na busca nos arquivos de entrevista aos docentes formadores, apenas na
entrevista dos licenciandos. Os resultados foram obtidos nas respostas às seguintes questões da entrevista:
P: De que forma as disciplinas pedagógicas de Física permitem que você se informe sobre a aprendizagem
de Física dos alunos do Ensino Médio?
P: De que forma as disciplinas pedagógicas de Física permitem que você construa conhecimentos sobre a
avaliação da aprendizagem dos estudantes?
P: Comente sobre os conhecimentos e habilidades construídos no curso, que você utilizou nas práticas como
componente curricular.
P: Comente como foi o seu estágio supervisionado.
Foram encontrados indicativos de presença da aprendizagem significativa nas respostas de 9/12 dos licenciandos,
sendo que 6/12 utilizaram explicitamente o termo e, 3/12 citaram termos ligados à aprendizagem significativa.
Ao analisar as respostas, foi possível identificar que 2/12 dos entrevistados mencionou a teoria nas respostas às
duas primeiras perguntas, o que indica que o tema é tratado nas disciplinas pedagógicas de Física. Observou-se
que outros arguidos (2/12) mencionaram a aprendizagem significativa (ou termos a ela relacionados) nas duas
últimas questões, indicando a mobilização de conhecimentos sobre aprendizagem significativa nas práticas de
ensino. Outros entrevistados (5/12) citaram a teoria em questões relativas às disciplinas pedagógicas de Física e
às práticas de ensino.
O quadro 2 reúne os resultados. A frequência com que a aprendizagem significativa, ou termos a ela ligados foi
mencionado pelo entrevistado, disposta na última coluna (quadro 2) reforça que a aprendizagem significativa é um
tema presente nas licenciaturas analisadas.
Nos excertos abaixo, exemplos de menção explícita ao uso da aprendizagem significativa:
L6IF: […] Então, a gente trabalha com o Moreira, né que é aprendizagem significativa do David Ausubel.
L10IF: Na disciplina de Metodologia I. Da aprendizagem significativa. Foram temas que me marcaram no
curso. Foi bom, deu resultado. […] A teoria do Ausubel.
L2IF: Uma teoria que eu uso muito é a de Ausubel, eu gosto bastante. Então eu sempre procuro preparar as
minhas aulas com base em... pelos fundamentos teóricos dele.
L15IF: […] na elaboração do minicurso se leva muito em conta a parte do que o aluno precisa saber. E isso
a gente acaba tendo métodos de como ensinar isso pra ele. Por exemplo, gosto muito da abordagem do...
esqueci o nome dele, da aprendizagem significativa. […] eu sempre tento levar as coisas que eu ensino pro
mais interessante possível pro aluno. Porque se ele não se interessa ele não vai ter vontade de aprender.
Nos fragmentos de L6IF e L10IF fica evidente o estudo da teoria em disciplinas pedagógicas de Física. Os
dois últimos extratos indicam apropriação de saberes já que estes licenciandos mencionam que utilizam a
aprendizagem significativa como base teórica na elaboração das práticas de ensino. No caso de L15IF percebe-se
que o mesmo entende a necessidade de o aluno querer aprender, compatível com as ideias de Ausubel, et al. (1980)
e Novak (1981) de que para que ocorra a aprendizagem significativa o aprendiz tem que estar pré-disposto a
aprender.
Quadro 2. Presença da aprendizagem significativa nas licenciaturas em Física de SC.
LICENCIANDO

INDICATIVOS

FORMA DE
PRESENÇA

DISCIPLINAS
PEDAGÓGICAS DE
FÍSICA

PRÁTICAS DE
ENSINO

FREQUÊNCIA

L4IF

Mapas conceituais, conhecimentos
prévios

Explícita

X

X

8

L5IF

Ausubel, subsunçores

Explícita

X

X

5

L6IF

Moreira, Ausubel, mapas
conceituais

Explícita

X

---

4

L13U

Mapas conceituais

Implícita

X

X

3

L15IF

Aprendizagem significativa

Explícita

X

X

3

L8IF

Conhecimentos prévios

Implícita

---

X

2
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L10IF

Ausubel, aprendizagem
significativa

Explícita

X

X

2

L2IF

Ausubel

Explícita

---

X

1

Implícita

X

---

1

L3U
Conhecimentos prévios
Fonte: os autores (2018).

Ausubel, et al. (1980) e Novak (1981), também argumentam que o aluno deve ter algum conhecimento
relevante em sua estrutura cognitiva, ou seja, conhecimentos prévios para que os novos conhecimentos possam ser
ancorados. A necessidade de conhecimentos prévios foi citada na transcrição seguinte:
L3U: […] todos os professores de todas as disciplinas pedagógicas, eles discutem muitos aspectos interessantes.
[...] Em todas as disciplinas que a gente tem. Inclusive às vezes. Por exemplo, tô fazendo a disciplina de Evolução
dos Conceitos da Física. Poderia ser uma disciplina só de conteúdo, né? Mas a gente também discute esta questão
que os alunos têm conhecimento prévio.
Embora L3U não cite de forma explícita a aprendizagem significativa, apresenta um aspecto importante
do curso, que é a discussão de questões ligadas ao ensino de Física em várias disciplinas do curso. No trecho acima,
os conhecimentos prévios dos estudantes são mencionados no estudo da evolução histórica de conceitos, que
contribui no “conhecimento sobre compressão dos alunos”, um dos componentes do PCK.
Pelo fragmento abaixo, o licenciando mencionou que identificou os conhecimentos prévios dos alunos, no início da
intervenção, por meio da elaboração de textos individuais:
L8IF: […] Eu me realizei nos dois estágios. [...] Inicialmente eu coloquei um texto prévio e um texto pós intervenção,
né? Um texto prévio, eles tiveram que escrever o que eles entendiam sobre óptica. E eles escreveram pouca coisa,
sabe? Porque eles nem tinham começado estudar, né. E depois eles comentaram... eles colocaram bastante coisas,
bastante conceitos que eu achei que não iam aparecer.
Percebe-se que o arguido considerou importante identificar os conhecimentos dos estudantes para fazer
o planejamento didático. Além disso utilizou ao final da intervenção a elaboração de texto como estratégia de
avaliação que pode identificar se a aprendizagem foi significativa, uma vez que não exigiu a repetição de
informações que caracterizam a aprendizagem mecânica.
O uso de mapas conceituais, foi referido por dois licenciandos de forma explícita, conforme exemplificado
nos extratos de um deles:
L4IF: Inclusive fui muito influenciada pelos mapas conceituais e pela avaliação. A avaliação inclusiva foi
de certa forma uma ideia que eu busquei e... e relacionei isso, tentei relacionar, pelo menos, no meu
relatório de estágio com a aprendizagem significativa.
L4IF: […] aí eles tinham que apresentar um mapa conceitual sobre aquele assunto, apresentar o seminário
utilizando a forma de apresentação escolhida. [...] Aí pra tudo isso acontecer eu ensinei eles a fazer mapas
conceituais, na primeira parte do estágio.
O licenciando acima referiu-se aos mapas conceituais quando questionado sobre os conhecimentos aprendidos no
curso. Pelo segundo excerto, no estágio ensinou os estudantes a construírem mapas, e posteriormente, solicitou
que os mesmos o utilizassem na apresentação de seminários. Fica evidenciado pelo recorte seguinte que o
licenciando percebe que os mapas conceituais permitem visualizar a relação entre diferentes conceitos de Mecânica
estudados em momentos diferentes no Ensino Médio:
L4IF: [...] eu quis fazer uma sequência do que eu tinha feito no estágio I. Que era pra que eles escrevessem
sobre força e movimento, pra que eles entendessem que a Cinemática que eles viam na primeira etapa do
Ensino Médio, vamos dizer assim. […] Assim, vai introduzindo essa questão e tudo vai culminar nas leis de
Newton. E eu queria que eles percebessem que isso não tá desconexo, né? Tá totalmente interligado.
Pelo depoimento do licenciando o seu objetivo era que os estudantes percebessem a relação entre conceitos que
estudaram em Cinemática e Dinâmica. Ao propor o uso dos mapas com este objetivo, fica evidente que o licenciando
identificou os conceitos abrangentes e específicos de Mecânica, compatível com um dos papéis do professor na
perspectiva de Ausubel e colaboradores (1980).
Na visão de Shulman (1986) esta identificação é necessária para a compreensão do conteúdo para o ensino,
compatível também com o conhecimento do currículo, um dos componentes do PCK. Para Park e Oliver (2008) o
“conhecimento do currículo” é necessário para que o professor identifique os conceitos fundamentais e periféricos
de uma área, para então poder selecionar o que é relevante e modificar o que for necessário.
Percebe-se a utilização dos mapas conceituais como estratégia didática e como instrumento de avaliação, o que
revela a incorporação da teoria em outros dois componentes do PCK: “conhecimento de estratégias instrucionais
para o ensino” e “conhecimento sobre avaliação da aprendizagem”.
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5 – Considerações Finais
Evidenciou-se que a aprendizagem significativa é um assunto tratado nas disciplinas pedagógicas de Física
dos cursos Licenciatura em Física de SC, como um resultado derivado da pequisa. A utilização da aprendizagem
significativa ou conceitos ligados a ela nas práticas de ensino, mostra que vários licenciandos apropriam-se destes
conhecimentos.
Foi possível identificar algumas relações entre a aprendizagem significativa e componentes do
conhecimento pedagógico de conteúdo. Por exemplo com o “conhecimento do currículo” que prevê o entendimento
dos conceitos da área e relações ente eles para tomar decisões com relação ao ensino. Também no componente
“conhecimento da compreensão dos alunos” que supõe que o professor conheça as concepções dos alunos
(comparável aos conhecimentos prévios de Ausubel), bem como interesses e motivações. Nos componentes
“conhecimento da avaliação da aprendizagem em Ciências” e “conhecimento das estratégias instrucionais para o
ensino de Ciências” evidenciou-se a utilização de mapas conceituais que fundamentam-se na aprendizagem
significativa.
Espera-se que outros trabalhos mostrem relações entre a aprendizagem significativa e o conhecimento
pedagógico de conteúdo, denotando-a como aporte teórico para a construção do conhecimento pedagógico de
conteúdo de professores da área de Ciências.
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Resumo: A educação do século XXI está direcionada para a construção de saberes de forma crítica e reflexiva. Nesta direção,
buscamos neste trabalho apresentar uma estratégia denominada FlexQuest sobre o tema água na qual um de seus elementos
promotores de flexibilidade cognitiva – Questões – foi construído com base nos princípios da Aprendizagem Significativa Crítica.
A partir da aplicação da FlexQuest em sala de aula e, após, análise do mapa conceitual construído pelos aprendizes foi possível
observar que esta ferramenta educacional se configura como material instrucional que facilita a promoção de uma aprendizagem
significativa crítica.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa Crítica. Flexibilidade Cognitiva. Mapa conceitual. Água.
Abstract: The education of the 21st century is directed towards the construction of knowledge in a critical and reflexive way.
Thus, the goal of this work is to present a FlexQuest tool about water theme where one of its elements promoting cognitive
flexibility - Questions - was built based on the principles of Critical Meaningful Learning. It was possible to observe that the
educational tool is configured as an instructional material that facilitates the promotion of a meaningful critical learning from
the application of the FlexQuest strategy in the classroom and subsequent analysis of concept map built by students.
Keywords: Critical Meaningful Learning. Cognitive Flexibility. Concept Map. Water.

1– Introdução
Ainda hoje, percebe-se um grande desafio por parte dos professores de Ciências da Natureza da educação
básica no que diz respeito à busca de ferramentas e estratégias pedagógicas que facilitem a aprendizagem. Isto
faz com que o ensino de ciências continue engessado em técnicas e métodos tradicionais. Entretanto, o ensino por
descoberta ou recepção, sem uma mediação eficaz, não leva o estudante a uma aprendizagem que faça sentido
para ele. É sabido que a aprendizagem mecânica, como único caminho pedagógico, não tem eficácia no processo
de ensino-aprendizagem que alavanque a criticidade do aluno (OLIVEIRA; OLIVEIRA-FROTA, 2012), algo de
fundamental importância para a formação de cidadãos ativos em sua sociedade. É necessária uma aprendizagem
que faça sentido, ou seja, uma aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003) e, além disso, que seja crítica
(MOREIRA, 2010)
Segundo Ausubel (2003), na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) a valorização do conhecimento
prévio e a utilização de materiais instrucionais que promovam o estabelecimento de significados e a interação
destes com outros conceitos são indispensáveis para uma prática educativa em que o conhecimento gerado passa
de um mero conjunto de informações literais e arbitrárias para uma conexa rede de ideias substantivas e nãoarbitrárias que tenham significado para o aprendiz. Moreira (2010) coloca que o estudante pode ir além do aprender
significativamente, pondo em xeque o conhecimento adquirido com as situações que ele se depara no cotidiano
envolvendo este conceito, de maneira a não o interpretar como verdade absoluta e indissolúvel: esta é a versão
subversiva da teoria de Ausubel, a Aprendizagem Significativa Crítica (ASC).
Na contemporaneidade, a sociedade está inserida em um contexto de evolução tecnológica em constantes
modificações, acarretando mudanças no dia-a-dia das pessoas por meio das redes sociais, da mídia televisiva e
afins. A escola não pode desconsiderar a influência destas na vida dos aprendizes, devendo planejar estratégias
para formar indivíduos críticos e ativos no processo de ensino-aprendizagem. A inserção de Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) nas aulas de Ciências Naturais, por exemplo, faz com que o ensino das ciências
seja menos conteudista e desinteressante, para se tornar mais criativo e interativo (RODRIGUES; COLESANTI, 2008;
FRANÇA et al., 2014).
Uma aprendizagem significativa (AS) não acontece sem a predisposição do estudante a aprender, nem
tão pouco a ASC (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2010). Desse modo, o educando disposto a aprender pode adquirir a
capacidade de reestruturar seu conhecimento de diversas maneiras, dando uma resposta adaptável às exigências
situacionais que ele encontra em seu cotidiano (ALEIXO et al., 2008). Essa ideia de reestruturação do conhecimento
é denominada Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC) e implica uma aprendizagem em que o conhecimento se
flexibiliza, fazendo com que o aprendiz realize várias “travessias” pelo mesmo assunto. Esta ação favorece a
aplicação do conhecimento em diversos contextos e situações cotidianas (SPIRO et al., 1991; ALEIXO et al., 2008).
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Uma ferramenta chamada FlexQuest (FQ) é uma estratégia/recurso educacional utilizado para atender os objetivos
da TFC na perspectiva das TIC.
Visualizando os princípios da ASC e da TFC, foram percebidas diversas similaridades que dialogam para
um mesmo objetivo: a formação crítico-reflexiva do aprendiz, parecendo ser a FQ um material instrucional
potencialmente significativo para esse fim. Diante do exposto, buscou-se expor neste trabalho as potencialidades
das FlexQuests como objetos educacionais promotores de uma aprendizagem significativa Crítica, a partir da
construção e análise de questões potenciais de uma FQ com o tema água para o ensino de ciências.
2– Aporte teórico
2.1 – Aprendizagem Significativa Crítica (ASC)
Proposta na década de 1960 pelo psicólogo norte-americano D. P. Ausubel, a TAS esclarece que acontece,
a partir de conhecimentos prévios, a assimilação, de maneira não-arbitrária e substantiva, de novos conceitos e
proposições na estrutura cognitiva pré-existente no estudante. Para a TAS ambos os conhecimentos (novos e
prévios) se modificam, adicionando novos significados, expandindo a rede cognitiva e gerando novas relações
conceituais (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2010). Quando não se considera o conhecimento prévio do estudante, a
aprendizagem pode se tornar meramente mecânica e não-significativa.
A aprendizagem é denominada significativa quando uma informação nova adquire sentido para o aprendiz
por meio de uma espécie de ancoragem em elementos já existentes em sua estrutura cognitiva, os subsunçores ou
ideias-âncora (AUSUBEL, 2003). Assim, os subsunçores se apresentam como concepções, conceitos, ideias, modelos
mentais, proposições e representações sociais já existentes no construto cognitivo do estudante (MOREIRA, 2012).
Para a promoção da AS, são necessários dois elementos indispensáveis: 1) a disposição do estudante para aprender
e 2) material instrucional potencialmente significativo, com conteúdo estruturado de maneira lógica (AUSUBEL,
2003).
A partir de suas reflexões e anseios, Moreira (2010) passou a estudar a TAS com um viés subversivo: surge
a ASC, na qual seus onze princípios facilitadores emergem para que aprendiz passe a enxergar o conteúdo
potencialmente significativo como outra forma de perceber o mundo. Segundo o mesmo autor, a ASC é “aquela
perspectiva que permite ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela”. Assim, o
estudante vai além do aprender significativamente, pondo em xeque o conhecimento adquirido com as situações
que envolvem este conceito, de maneira a não o interpretar como verdade absoluta e indissolúvel. Logo, a
promoção de uma ASC é um empenho voltado para a superação de práticas colocadas como verdades absolutas,
processos e sujeitos isolados, os estados e "coisas" fixos e as tradicionais dicotomias (MOREIRA, 2005).
2.2 – Teoria da Flexibilidade Cognitiva e FlexQuest
Na década de 1980, a partir da observação do grande impasse que havia devido à dificuldade que os
estudantes tinham de transferir conhecimentos para novas situações (caracterizadas por conhecimentos mais
complexos e com pouca estruturação), nasce uma nova teoria de ensino-aprendizagem, criada por Spiro e
colaboradores (1991): a Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC). A TFC foi concebida no âmbito de uma pesquisa
realizada nos Estados Unidos da América que tinha por objetivo identificar e resolver as dificuldades em transferir
o conhecimento aprendido para novas situações, apresentadas por alunos dos cursos de Medicina (SPIRO et al.,
1991; ALEIXO et al., 2008). Silva e colaboradores (2015) indicam que:
A ﬂexibilidade cognitiva refere-se à capacidade do indivíduo em reestruturar o
conhecimento construído para resolver uma situação/problema nova (o) com a (o) qual
ele se depara, em função da capacidade de constituir esquemas, tomando partida da
rigidez até a ﬂexibilidade. Desta forma, os autores da teoria defendem que o
conhecimento a ser utilizado em diferentes situações necessita ser ensinado de
diferentes maneiras.
Spiro e colaboradores (1991) afirmam que através da análise de muitos casos (situações reais), o
conhecimento é aplicado a um contexto e, consequentemente, o aluno pode aprofundar e relacionar o
conhecimento desenvolvido através daquele contexto. Os sistemas hipertexto e hipermídia são ideais para a
dinâmica da TFC, pois estes proporcionam diversas travessias no cenário do conhecimento e sua integração nos
vários casos associados (LEÃO et al., 2009). Enquanto que a ASC objetiva o aluno fazer parte da sociedade e refletir
sobre os eventos e problemas ocorrentes no contexto social (MOREIRA, 2005), observa-se que a TFC oportuniza a
compreensão dos diversos objetos da aprendizagem nos vários cenários e ocasiões que o estudante experimenta
(SILVA et al., 2015). A dinâmica entre estas duas teorias é um excelente diálogo para a promoção da formação de
indivíduos críticos, reflexivos e atuantes na sociedade de modo efetivo (OLIVEIRA et al., 2017).
Bernie Dodge e Tom March, da Universidade de San Diego (EUA), em 1995, criaram uma ferramenta
didática denominada WebQuest: "uma atividade orientada para a pesquisa em que alguma ou toda informação com
que os alunos interagem são recursos provenientes da internet" (HEIDE; STILLBORN, 2000). Souza e colaboradores
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(2006), apoiados na TFC, modificaram a WebQuest, concebendo uma nova ferramenta denominada FlexQuest (FQ).
A FQ parte de casos (acontecimentos, notícias, informações) existentes na internet e não de textos organizados e
finalizados sobre determinados conteúdos. Os casos são divididos em minicasos, possibilitando a melhor
compreensão dos assuntos abordados. Ao completar a utilização da FQ, terão sido realizadas travessias
multidirecionais no cenário do conhecimento do estudante, ou seja, o aluno terá tido a oportunidade de relacionar
os minicasos, auxiliando a compreensão da temática abordada.
Hoje, existem as versões 1.0 (Primeira Geração) 2.0 (Segunda Geração) para as FQs (SILVA; CLEOPHAS,
2017). A FQ 2.0 surgiu como uma estratégia que favorecesse a interdisciplinaridade e estimulasse a capacidade de
questionamento (crítica) do estudante. O Quadro 1 mostra os elementos de uma FQ 2.0.
Quadro 1: Elementos que compõem uma FlexQuest 2.0 (SILVA; CLEOPHAS, 2017).
É apresentado o cenário do tema escolhido, onde pode-se aproveitar o conhecimento prévio do
Contexto
estudante para inseri-lo nos casos específicos
Explanação, de maneira contextualizada e interdisciplinar de casos com minicasos cada, obtidos
Recursos
na internet e reorganizados pelo professor.
Através de questionamentos o professor será capaz de avaliar a evolução conceitual do aprendiz
Questões
e verificar se ele consegue identificar as relações existentes nas diversas situações vistas nos
casos e minicasos.
São sequências especiais de minicasos elaboradas pelo professor com intuito de propiciar ao
Processos
aluno uma reflexão crítica e flexível entre os diferentes contextos.
Estimula os aprendizes a continuar o processo iniciado com a FQ, tornando-os indivíduos ativos
Transferência
no processo de ensino-aprendizagem.

Cabe ao professor a responsabilidade pela escolha de todas as páginas da internet apontadas como meio
de informação, apoio e contextualização acerca de um dado tema. O docente estará mediando os alunos durante
todo o processo de flexibilização (SILVA et al. 2015). A FQ ainda não é muito utilizada pelos professores dada as
múltiplas adversidades da atividade docente, entretanto considera-se um material instrucional que tem impacto
positivo no processo de ensino-aprendizagem (OLIVEIRA et al., 2017). Na área das Ciências da Natureza, existem
algumas FQs que já estão disponíveis na rede (Quadro 2).
Quadro 2: FlexQuests relacionadas ao ensino de Ciências da Natureza.
FlexQuest

Componente
Curricular

Endereço

Referência

Cristais

Química

http://flexquest.wixsite.com/flexquestcristais

RAMOS; AQUINO, 2015

Interações entre
plantas e animais

Biologia

https://profze.wixsite.com/flexipa

OLIVEIRA et al, 2017

Modelo Padrão

Física

http://delimajrb.wixsite.com/flexquest-mpadrao

AQUINO; LIMA, 2018

3– Metodologia
A FQ 2.0 é envolta por elementos que visam promover a interdisciplinaridade, a flexibilização do
conhecimento do estudante e a multidimensionalidade das informações e ideias propostas em uma situação de
ensino-aprendizagem. Retornando à reflexão de que as teorias ASC e TFC possuem pontos dialógicos no que diz
respeito aos atributos críticos estabelecidos no aprendiz durante e após o processo de ensino-aprendizagem, uma
FQ denominada “Flex-água” (FQ-água) (www.profze.wix.com/agua) foi criada para favorecer o ensino sobre o tema
água na perspectiva da ASC na educação básica.
Para verificar o potencial da FQ-água em promover uma ASC, foram analisadas duas questões da FQ que
partiram de notícias relacionadas com a temática da água (ver Quadro 3). As questões 1 e 2, descritas abaixo,
foram construídas baseadas em alguns princípios da ASC proposta pelo Moreira (2010) e a partir do conhecimento
prévio coletado em discussões anteriores numa turma do último ano do Ensino Médio.
Questão 1: A água traz consigo um conjunto de conhecimentos históricos, geográficos, econômicos, culturais, etc.
Desde modo, você acha possível o progresso da sociedade onde você está inserido diante do modo como nos
relacionamos com a água? Por quê?
Questão 2: A água é essencial para a qualidade de vida de qualquer povo. Na sua opinião, quais seriam os caminhos
possíveis para fazer com que este líquido precioso se tornasse mais acessível para os habitantes do Brasil que
sofrem com a seca?
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A FQ-água foi aplicada como recurso didático para um grupo de 40 estudantes do 3º ano do Ensino Médio
na Escola de Referência em Ensino Médio Profª Eurídice Cadaval, localizada em Itapissuma/PE, durante as aulas de
Biologia (3 horas/aula). Depois da discussão inicial sobre o “tema água” os aprendizes foram apresentados à FQágua e realizaram a leitura das notícias e a discussão das questões dadas pelo professor, que é um dos autores
deste trabalho. Então, os estudantes foram orientados a formarem pequenos grupos e produzirem mapas
conceituais para posterior análise. O mapa apresentado neste estudo foi transcrito com o auxílio da ferramenta
Cmaps Tool.
Quadro 3: Notícias utilizadas na construção das questões da FQ-água
Nome do link na FQ-água

Endereço (encurtado)

Construindo civilizações e causando revoluções: a água, nossa aliada

https://goo.gl/t5CXc8

Como o desmatamento afeta o ciclo da água?

https://goo.gl/jb7yFB

Crise hídrica e a economia

https://goo.gl/xKXAvN

“Bora” evitar o desperdício de água!

https://goo.gl/ZzXPPX

4– Apresentação e Discussão dos Dados
Uma das estratégias para a mitigação dos impactos antrópicos nos recursos hídricos é a formação de
cidadãos conscientes, críticos e sustentáveis no que diz respeito às questões ambientais, visando melhor qualidade
de vida e proporcionando de forma equilibrada a utilização dos recursos naturais para a sobrevivência da espécie
humana (MAIA et al., 2017). Assim, em muitas discussões que já foram deflagradas fica nítido que a escola
desempenha papel necessário e fundamental na construção do caráter sensível e sustentável do aprendiz em
relação à água e ao ambiente como um todo.
Para as questões propostas na FQ-água e utilizadas, neste trabalho, a fim de tornar a ferramenta um
recurso potencialmente significativo, foram aplicados alguns princípios da ASC. Como toda pesquisa envolvendo a
TAS, o conhecimento prévio é a variável mais importante, dentro do contexto da pré-disposição do estudante a
aprender (AUSUBEL, 2003).
A Questão 1 foi idealizada a partir do princípio da “interação social e do questionamento”, isto porque
não se trata deste questionamento ser uma interrogação para que o estudante apresente uma resposta pronta e
literal, anteriormente, citada em uma aula expositiva pelo professor, mas na dinâmica de um ensino centrado na
interação entre o docente e o aluno, realçando o intercâmbio de perguntas (MOREIRA, 2005). Além disto, outros
princípios foram utilizados para a primeira questão, como o do “aprendiz como perceptor” e o da “aprendizagem
pelo erro”.
O "aprendiz como perceptor” ressalta a importância da discussão sobre o que o aluno percebe e não
sobre o que ele recebe de informações, pois há componentes idiossincrásicos e percepções prévias que não podem
ser descartadas no processo de ensino-aprendizagem por serem indispensáveis para uma aprendizagem que faça
sentido (MOREIRA, 2010; AQUINO; CHIARO, 2013).
Em consonância com o princípio anterior, o princípio da “aprendizagem pelo erro”, aplicado à Questão
1, está ligado a capacidade de o estudante perceber que o homem ainda vem utilizando a água de maneira nãosustentável e que esse “deslize” acaba por afetar diversos setores sociais. Tal ação indica a ideia de que o
conhecimento humano é construído a partir da superação do erro e que conhecimentos construídos podem sofrer
modificações mediante a constatação de inconsistências, atribuição de novos significados ou modificação de ideias
(MOREIRA, 2005).
A Questão 2 traz consigo outros dois princípios da ASC: o da “desaprendizagem” e o do “abandono da
narrativa”. O questionamento proposto deve levar os estudantes a deixarem de lado aquilo que eles ouviram falar
ou que rapidamente visualizaram na internet sobre a seca relacionada apenas ao interior do Nordeste do Brasil
(dados obtidos em discussão prévia) e passar a visualizar a escassez hídrica não apenas como um fenômeno regional,
mas nacional/global. Nesse sentido, eles devem deixar as concepções prévias sobre seca no semiárido brasileiro
(isto é, aqui, a desaprendizagem) e passar a enxergar o Brasil como um local com heterogeneidade ambiental que
necessita de diversas estratégias para tornar a água um bem mais acessível a todos que sofrem com a seca, que
não se limita apenas à Região Nordeste. O princípio do “abandono da narrativa” propõe que o aprendiz exponha
suas concepções e contribuições, contrapondo o uso do livro-texto e do quadro branco/lousa (ou quadro de giz)
como formas de expor as informações (MOREIRA, 2010).
É importante destacar a importância da interdisciplinaridade na busca por uma aprendizagem quem tenha
significado para o estudante, pois acabou existindo a participação do componente curricular Redação nesta
abordagem, e assim os professores dos componentes curriculares Biologia e Redação estimularam os alunos a
externarem suas concepções prévias e trabalharam embasados nelas. Assim, como coloca Batista e colaboradores
(2016), professores efetivamente comprometidos estimam e respeitam o aprendiz e sua história de vida, realizam
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o processo do ensinar e aprender de modo aberto e ativamente contínuo e reflexivo. Neste cenário, a
interdisciplinaridade é um elemento facilitador da condução desse processo.
Dentre os mapas conceituais produzidos pelos estudantes agrupados foi escolhido intencionalmente um
mapa produzido por um grupo de alunos com concepções prévias bem heterogêneas (Figura 1), pois a promoção da
aprendizagem significativa se fundamenta numa abordagem dinâmica, no qual o aprendiz é levado em conta com
os seus saberes e interconexões mentais (BATISTA et al., 2016). Este mapa se mostrou adequado para análise.

Figura 1: Mapa conceitual produzido por um grupo de estudantes de 3º ano do Ensino Médio após a aplicação da FQ-água nas
aulas de Biologia e Redação.

O mapa conceitual construído permite observar que vários conceitos presentes nas notícias e materiais
utilizados para construir a FQ-água passaram a fazer parte da estrutura cognitiva dos estudantes. Na análise dos
conhecimentos prévios da turma, através de debates conduzidos pelo docente, não havia a identificação dos
conceitos relacionados ao desmatamento, crise hídrica e uso de água desde as primeiras civilizações, por exemplo.
Propor aos alunos a construção de mapas conceituais implica em refletir não apenas no resultado gráfico que nos
dirá algo sobre seu aprendizado, mas principalmente o que fez sentido para ele (AQUINO; CHIARO, 2013).
A partir do conceito-chave “água”, fundamentados nas notícias e nas questões propostas, destacaramse três conceitos que sofreram diferenciação progressiva (MOREIRA, 2005): “fonte de vida”, “desmatamento” e
“crise hídrica”. Os estudantes reconhecem a água não apenas como fonte de vida para a fauna e a flora, mas
também para o homem num contexto social, como elemento para produção de renda, além de ressaltarem a
finitude da água enquanto recurso natural. Para Silva e Cleophas (2017) a água consiste em um tema vasto e
demanda do professor uma visão conexa da realidade, possibilitando a promoção de um ensino de ciências
interdisciplinar e contextualizado. Se promovido de modo potencialmente significativo, o processo de ensinoaprendizagem preparará o estudante, enquanto cidadão, para tomada de decisões exigidas em sua comunidade
acerca de questões de desenvolvimento e ambiente.
No mapa conceitual também é possível observar como o grupo de estudantes reflete sobre os impactos
do desmatamento, entre eles um efeito cascata que leva à crise econômica e à crise hídrica que necessita de
intervenções importantes como a diminuição do desperdício e de práticas de reutilização da água. Assim, percebese que os princípios da “interação social e do questionamento”, da “desaprendizagem” e da “aprendizagem pelo
erro” se relacionaram com as respostas descritas no mapa, corroborando as expectativas iniciais de que a FQ-água
seria um material instrucional potencialmente significativo, conforme já haviam evidenciado trabalhos anteriores
(OLIVEIRA et al., 2017; AQUINO et al., 2017).

5 – Considerações Finais
A construção das questões para a FQ-água, que foi baseada nos princípios da ASC, se tornou um
importante elemento para deflagração da criticidade e reflexão sobre os recursos hídricos em aulas de Biologia e
Redação. A análise dos conceitos ancorados pelos aprendizes via mapa conceitual mostrou fortes indícios de uma
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AS em curso, pois foi possível identificar vários elementos da FQ-água que especificaram ou modificaram os
conceitos que estavam estabilizados na estrutura cognitiva dos estudantes. O fato dos mapas conceituais serem
produzidos em grupo dificulta uma análise mais específica, contudo a construção e reflexão sobre os conceitos,
através da interação entre os estudantes, faz crer que também foi um momento de desenvolvimento do pensamento
crítico, algo que os estudantes poderão utilizar em seus futuros posicionamentos. Nesta direção, é importante que
os pesquisadores e professores comprometidos com a formação integral dos jovens continuem a busca por
estratégias que os levem não só à uma aprendizagem que faça sentido, mas que os coloque em ação na sua
comunidade.
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Resumo: No cenário contemporâneo, o ensino das ciências na Educação Básica ainda leva os estudantes, em muitos casos, a um
processo de aprendizagem mecânica, inflexível. Para mudar este contexto é necessária a aplicação de estratégias de ensino que
promovam uma aprendizagem que faça sentido para o estudante. Sendo assim, objetivamos construir e validar uma Unidade de
Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) sobre o tema ‘Sistemas Locomotores’, dentro da temática Morfofisiologia Humana,
que está ligada ao ensino de Biologia. Na aplicação da UEPS foi observada a construção de novas conexões entre conceitos através
dos processos de diferenciação progressiva e reconciliação de significados. Tais construções foram potencializadas a partir da
interação entre os estudantes e desses com os elementos da Unidade produzida, onde suas concepções prévias promoveram
múltiplas ancoragens, indicando uma aprendizagem significativa em curso.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Ensino de Ciências. Tecnologia da Informação e Comunicação.
Abstract: Teaching of science still leads students to a process of mechanical, inflexible learning in many cases. In this context,
it is necessary to apply teaching strategies, which promote for the student a meaningful learning. Thus, this study aims to create
and validate a Potentially Meaningful Teaching Units (PMTU) about 'Locomotive Systems' theme linked to the teaching of biology.
It was observed the construction of new connections between concepts through processes of progressive differentiation and
integrative reconciliation after PMTU implementation. Those constructions were potentiated by interaction between students
and elements of the PMTU, so their previous conceptions eventually led to multiple anchorages, indicating a meaningful learning
promotion.
Keywords: Meaningful Learning. Science Teaching. Information and Communication Technology.

1 – Introdução
No mundo contemporâneo, o ensino das ciências na Educação Básica ainda leva os educandos, em muitos
casos, a um processo de aprendizagem mecânica e, com o passar do tempo, os estudantes perdem a motivação
pelas aulas de Ciências/Biologia. Uma possível causa para isso é a carência de experiências práticas realizadas pelo
professor, já estabelecidas por tornarem as aulas atrativas e potencialmente significativas (NICOLA; PANIZ, 2016).
Hoje, dadas as diversas adversidades da atividade docente, percebe-se que o livro didático e as aulas meramente
expositivas ainda são os recursos mais utilizados pelo docente na prática pedagógica, sendo este fato um elemento
limitante na aquisição e organização do conhecimento pelo estudante de forma estruturada e significativa
(FONSECA; BOBROWSKI, 2015; MOREIRA, 2010).
Baseando-se no conhecimento prévio do aluno, o professor pode contribuir de modo considerável na sua
aprendizagem utilizando ferramentas que façam com que novas informações se conectem aos precursores
existentes em sua estrutura cognitiva. A isto chamamos Teoria da Aprendizagem Significativa – TAS – (AUSUBEL,
2003). Este processo de aprendizagem implica uma ação em que uma informação nova adquire significado para o
estudante, através da ancoragem dessa em subsunçores, que são conceitos pré-existentes na rede cognitiva do
educando (AUSUBEL, 2003). Para ocorrer uma aprendizagem significativa (AS), ou seja, que faça sentido para o
aluno, é necessária a pré-disposição do estudante a aprender e o uso de ferramentas/técnicas potencialmente
significativas na abordagem didática (MOREIRA, 2010).
No atual cenário global, observa-se que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) tornam
possível o acesso rápido a informações de fontes diversas e com distintas aplicações, tornando o processo de ensinoaprendizagem mais efetivo, onde os estudantes manuseiam aparelhos eletrônicos para estudos e pesquisa (FRANÇA
et al., 2014). Nesta direção, é notável que o menor custo e a variedade de aparelhos baseados em tecnologias
móveis estão revolucionando a informática educativa, sendo estes dispositivos acessíveis e empregáveis em todos
os níveis de ensino (VIEIRA; SANTAROSA, 2013).
O ensino tem sua essência na aprendizagem, ou seja, só existe ensino se houver aprendizagem e esta
construção de conhecimento tem que ser significativa para o educando (MOREIRA, 2011). Oliveira e colaboradores
(2017) ressaltam que a aplicação de recursos didáticos que ampliem a campo conceitual do estudante, explorando
seu conhecimento prévio, pode promover um ensino que forme sujeitos reflexivos e críticos. Deste modo, o uso de
sequências didáticas especialmente ordenadas pode representar um avanço nas ações de ensino-aprendizagem nas
ciências, tornando-as um processo potencialmente significativo. Visando orientar a produção destas sequências
especiais, Moreira (2011) propõe a produção de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas – UEPS –, que são
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um conjunto de ações fundamentadas teoricamente, voltadas para uma aprendizagem não mecânica e que tenha
sentido para o estudante, acabando por estimular a pesquisa voltada diretamente para a sala de aula.
Diante do contexto exposto e visando contribuir para o ensino de Biologia na Educação Básica na
perspectiva das TIC, esta pesquisa objetivou criar e validar uma UEPS sobre o tema ‘Sistemas Locomotores’, dentro
da temática biológica de Morfofisiologia Humana.
2 – Aporte teórico
2.1 – Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS)
Idealizada por David Ausubel e por ele ratificada no fim do século XX, a TAS propõe que a partir de
conceitos prévios presentes na rede cognitiva do aprendiz ocorra uma espécie de ancoragem, de maneira
substantiva e não-arbitrária, de novas informações e proposições de modo que ambos os conhecimentos (novos e
prévios) sofrem alterações, gerando novos significados, ampliando a estrutura cognitiva e promovendo novas
interações conceituais (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2010). Esta teoria põe em xeque o processo de ensinoaprendizagem denominado mecânico (AUSUBEL, 2003), que é inflexível, arbitrário e literal para o aluno.
Os conceitos que servem para a ancoragem de novas informações são denominados ideias-âncora ou
subsunçores e considerá-los no processo de ensino-aprendizagem promove um rearranjo profundo e singular no
campo conceitual do aprendiz, onde aquelas informações reconstruídas passam a ter significado para o educando
(MOREIRA, 1997). Deste modo, os subsunçores seriam ideias, conceitos, modelos mentais, posicionamentos e
representações sociais pré-existentes na estrutura cognitiva do indivíduo (AUSUBEL, 2003).
No aprendiz, quando não há subsunçores ou quando os conceitos prévios estão obliterados (esquecidos),
Ausubel sugere o uso de ‘organizadores prévios’ (OP), uma espécie de ancoradouro provisório obtido a partir da
utilização de materiais introdutórios de nível mais geral, abstrato e inclusivo, apresentados antes do material de
aprendizagem, para servir de caminho entre o que o aprendiz sabe e o que ele deve saber, com a finalidade deste
material a ser aprendido tenha seus conceitos retidos de maneira significativa (MOREIRA, 1997).
A pré-disposição do estudante para aprender e o uso de ferramentas/técnicas potencialmente
significativas são elementos-chave para a promoção da AS (AUSUBEL, 2003). Além disso, na AS a não-arbitrariedade
e substantividade da assimilação da informação são características básicas deste processo, pois o componente
idiossincrásico do aprendiz atua, isto é, a maneira de ver, de sentir e de reagir, própria de cada pessoa, age,
passando a informação internalizada ter sentido para o aluno (MOREIRA, 1997).

2.2 – Materiais potencialmente significativos e Unidades de Ensino Potencialmente Significativas
(UEPS)
Segundo Moreira (2011), é necessária a observância de alguns princípios para que materiais instrucionais
potencialmente significativos possam ser desenvolvidos. São eles: a promoção dos processo de diferenciação
progressiva; do processo de reconciliação integradora; a organização sequencial e a consolidação. Os processos que
são identificados para o desenvolvimento de uma AS são a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa
(MOREIRA, 1997). Na diferenciação progressiva os conceitos necessitam ser apresentados do modo mais inclusivo e
geral para o mais específico. Na reconciliação integradora se estabelecem relações entre conceitos, enfatizando
as diferenças, semelhanças e intersecções. Para que os processos da AS possam emergir surge a necessidade de
uma organização sequencial. A organização sequencial é uma sucessão de ações que estabelecem a diferenciação
progressiva e a reconciliação integradora com relação ao conteúdo ensinado, de maneira coerente. Como
consequências do processo de aprendizagem surge a consolidação, que é a ação relacionada ao cuidado do mediador
da aprendizagem no que diz respeito à ciência dos conceitos prévios e as possíveis interações que estes podem
estabelecer com as informações da abordagem didática.
Manassi e colaboradores (2014) comentam que um material será considerado potencialmente
significativo se: (a) o recurso possuir uma sequência lógica adequada, dentro dos princípios facilitadores e (b) o
aprendiz possuir os subsunçores necessários em sua estrutura cognitiva capazes de reter o novo conhecimento.
Neste contexto, as UEPS são sequências didáticas promotoras da aprendizagem significativa, propostas por Moreira
(2011), fundamentadas nas principais teorias construtivistas da aprendizagem a fim incentivar a pesquisa aplicada
em educação. Estas unidades de ensino são um aparato metodológico ideal a ser utilizado pelo professor com o
objetivo de oferecer elementos para a construção de uma aprendizagem significativa ao invés de uma
aprendizagem unicamente mecânica (MANASSI et al., 2014).
Segundo Moreira (2011) uma UEPS obedece oito passos: 1. Definição de conceitos: definir o tópico a ser
abordado, identificando seus aspectos declarativos e procedimentais; 2. Investigação de conhecimentos prévios:
levantamento dos conhecimentos prévios dos aprendizes (via questionário, mapa conceitual, construção de texto);
3. Situação-problema introdutória: utilização de múltiplas estratégias (notícias, vídeos, fenômenos...)
considerando o conhecimento prévio do aluno; 4. Diferenciação Progressiva: exposição do conteúdo didático dos
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aspectos mais gerais para os mais específicos; 5. Complexidade: estruturação do conhecimento através da
exposição de situações-problemas com nível mais alto de complexidade em relação a apresentada no terceiro
passo, a fim de promover a reconciliação integradora; 6. Reconciliação Integrativa: integração das informações
essenciais dos conteúdos com novos conceitos, numa perspectiva integradora; 7. Avaliação da aprendizagem da
UEPS: registro dos indícios de evolução conceitual dos aprendizes, ao longo da realização da sequência, buscando
evidências de aprendizagem significativa; 8. Efetividade da UEPS: a UEPS será considerada eficaz caso a avaliação
evidenciar indícios de aprendizagem significativa, que é progressiva e não relacionada apenas aos comportamentos
finais dos aprendizes.

3 – Metodologia
3.1 – UEPS Sistemas Locomotores
Tabela 1. Momentos de encontro para a construção do conhecimento através da UEPS.
Momentos

Ações

Levantamento do
conhecimento prévio

Averiguação dos conceitos relevantes ao tema. Recomenda-se a produção, em grupo, de mapas
conceituais ou construção de textos acerca da temática.

Situação-problema
introdutória

Discussão de duas situações comuns entre os estudantes: ‘acordar com torcicolo’ e ‘andar com
mochila pesada e ter dor nas costas’; e a leitura da matéria ‘estalar os dedos faz mal?’
(https://goo.gl/9LxS7a) e da visualização do vídeo ‘De onde vem a gelatina’ (https://goo.gl/kfygiY).

Encontro de diferenciação
progressiva

Utilização de dois vídeos expositivos à escolha do mediador, um para o sistema ósseo e outro para o
sistema muscular, além da orientação para que os estudantes reflitam e se questionem sobre
acontecimentos como ‘carrinho no futebol’, ‘ligamento cruzado que afasta muitos jogadores do
esporte’, ‘costumes posturais e hérnia de disco’ e ‘hipertrofia muscular na prática do halterofilismo’,
de modo que a exposição das informações não seja unicamente realizada pelo professor.

Situações-problema mais
complexas

Encontro integrador

Avaliação da aprendizagem
da UEPS

Utilização do aplicativo para Android Vida Fitness® (https://goo.gl/nLGaZc) pelos estudantes para
responder os seguintes questionamentos: ‘Quais os melhores exercícios para este ou aquele grupo
muscular?’; ‘Qual a diferença de uma dieta cetogênica para uma dieta hipercalórica?’; ‘Que
suplementos são adequados para o crescimento muscular? Por quê?’; ‘Quais são os melhores aeróbicos
para perder gordura e por que são efetivos?’
Discussão sobre músculos e ossos usados na realização dos principais movimentos corporais humanos.
Após, orienta-se os alunos para que acessar o site Locomotor
(http://www.profze.wixsite.com/locomotor)* via celular, tablet ou computador, onde ele deverá ler
as notícias relacionadas aos elementos dos sistemas locomotores.
Anotações de todos os possíveis indícios de AS a partir da análise de argumentos, comportamentos,
reflexões e concepções durante toda a abordagem didática. Aconselha-se a construção de novos
mapas conceituais pelos alunos para evidenciar que conceitos ficaram retidos em suas estruturas
cognitivas.

*O site ‘Locomotor’ foi idealizado pelos autores especialmente para o desenvolvimento desta UEPS.
Para a elaboração desta UEPS, optou-se pela utilização de diversos instrumentos das TIC, dada a
variedade de elementos que, ordenados de maneira lógica, podem trazer um diferencial para este material
instrucional. Sendo assim, deu-se a construção da UEPS Sistemas Locomotores seguindo o primeiro passo de
elaboração:
a) definição dos conceitos: “Sistemas Locomotores”. Esta UEPS pretende trazer uma discussão sobre elementos dos
esportes e dietas, um tema motivador para os estudantes do Ensino Médio, que buscam as academias para prática
de educação física, que são simpatizantes do futebol e/ou que se preocupam com a boa forma física.
Os outros passos são denominados ‘momentos’, onde cada ‘momento’ corresponde a um encontro de 50
minutos, descritos na Tabela 1.
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3.2 – Validação da UEPS Sistemas Locomotores
Como um produto didático, a UEPS construída necessita comprovar seu potencial promotor de AS (OLIVEIRA
et al., 2017). A validação se deu através da aplicação desta Unidade na Escola de Referência em Ensino Médio
Professora Eurídice Cadaval, situada no município de Itapissuma, Estado de Pernambuco, em uma turma do 2º ano
do Ensino Médio (43 estudantes). A abordagem aconteceu em 6 h/aulas do componente curricular de Biologia, como
parte do programa bimestral de Anatomia e Fisiologia Humana. O processo de validação (efetividade) da UEPS
buscou identificar evidências de AS a partir das observações dos dados de avaliação da aprendizagem sugeridos por
ela (Tabela 1).
4 – Apresentação e Discussão dos Dados
Materiais didáticos com novas propostas e que promovam maior eficácia dos processos de ensinoaprendizagem são indispensáveis para a educação integral do estudante. Nicola e Paniz (2017) indicam que a
utilização de recursos didáticos distintos daqueles que são tradicionalmente utilizados nas aulas fazem com que os
alunos tenham uma maior disposição para aprender.
Para o levantamento do conhecimento prévio dos estudantes, após se apoderarem do conceito e da
construção de mapas conceituais, os mesmos criaram, em pequenos grupos (quatro ou cinco indivíduos), um mapa
conceitual utilizando o tema “Sistemas Locomotores”. Na análise dos mapas, as principais ideias-âncora foram
identificadas e utilizadas de subsídio para o direcionamento das outras etapas da abordagem. De modo geral, os
principais conceitos presentes nos mapas conceituais foram “músculos”, “estriado”, “liso”, “ossos”, “locomoção”,
“sustentação”, “proteção” e “movimentação”.
As situações-problema inseridas na UEPS Sistemas Locomotores foram dispostas de modo a dar sentido
aos novos conceitos, a fim de despertar a disposição do estudante a aprender e funcionar como organizadores
prévios, como indica Moreira (2011). Na primeira situação-problema, buscou-se abordar e discutir junto aos
educandos eventos que estão presentes no cotidiano deles, em especial o escolar, para despertar a curiosidade dos
mesmos. Notou-se a maior atenção dos estudantes ao que estava sendo abordado quando comparadas às “situações
comuns de aula” (aulas meramente expositivas), que consequentemente gerou discussões participativas e
esclarecedoras.
A partir dos conceitos prévios observados, o professor promoveu uma discussão na turma, tratando de
alguns acidentes no esporte e como a busca por um “corpo perfeito” levava tantas pessoas ao mundo da
musculação. Notou-se boa participação dos estudantes que, na troca de informações, enriqueceram o debate. Esta
ação promoveu um ensino baseado na interação entre professor e o estudante, em que o intercâmbio de perguntas
acaba por significar mais para o aluno do que respostas prontas, conforme prescreve o Princípio da Interação Social
e do Questionamento, indicado na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica – ASC –, a versão subversiva da
teoria inicialmente proposta por David Ausubel (MOREIRA, 2010).
Na segunda situação-problema, a proposta de relacionar questões de alimentação, exercício físico e
fisiologia a partir da utilização do aplicativo proporcionou o surgimento de questionamentos de níveis cada vez
mais avançados de complexidade por parte dos estudantes, como propõe Vergnaud (1990) apud Moreira (2011). Os
argumentos levantados pelos educandos com relação às dietas “malucas” e a busca por métodos inseguros que
prometem a diminuição rápida de peso e que acabam por levar o indivíduo à subnutrição e consequente perda de
massa muscular e desmineralização óssea pareceu emergir a partir da relação entre concepções prévias,
informações advindas do momento de diferenciação progressiva e conceitos levantados pelas situações-problema.
Deste modo, reforça-se aquilo que Ramos e Aquino (2015) evidenciaram com um conjunto ações potencialmente
significativas no ensino de ciências, no sentido de que a participação do estudante, a contextualização do conteúdo,
a construção de argumentos e a indução ao questionamento a respeito de temas de relevância para os educandos
os levaram a um estado de maior reflexão e criticidade em relação ao tema.
O encontro integrador teve por finalidade agregar ao construto cognitivo dos estudantes outras
concepções acerca dos sistemas locomotores. A utilização da estratégia de hipertexto do site Locomotor alia o
cenário das TIC com a flexibilidade cognitiva. Spiro e colaboradores (1991) julgam os sistemas hipertexto e
hipermídia ideais para a flexibilização do conhecimento, pois estes sistemas proporcionam múltiplas reflexões
acerca de uma temática. Oliveira et al. (2017), em seu trabalho envolvendo um diálogo entre a flexibilização do
conhecimento e a AS para o ensino de Biologia por meio da construção de uma ferramenta que possuía hipertextos,
chegaram à conclusão que o instrumento idealizado era um material instrucional potencialmente significativo,
ratificando assim a proposta indicada como meio de reconciliação integrativa da UEPS Sistemas Locomotores.
Ainda nesta direção, Santos (2016) indica que as TIC ocasionam novos modos de expressão, novas
ferramentas cognitivas. Elas apresentam uma multiplicidade de modelos, configurações e instrumentos. Utilizar a
internet possibilita o acesso e o trabalho com diversas fontes de informação, que diversifica e multiplica as
possibilidades de abordagens na educação, facilitando o trabalho do professor na (re)construção dos conhecimentos
pelos estudantes.
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Notou-se também que os estudantes mais tímidos expuseram suas ideias, externando seus anseios com
relação às informações da diferenciação progressiva, algo que o professor regente apontou como um
comportamento inédito. Por outro lado, educandos aspirantes à prática da musculação demonstraram boa
capacidade de síntese, exemplificação e reconciliação de conceitos sobre os sistemas locomotores, auxiliando
outros colegas de seus grupos ao esclarecimento de dúvidas e desmitificação de pós-verdades acerca do
halterofilismo. A diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa são processos cognitivos onde a linguagem
e a interação social são fundamentais para uma AS (MOREIRA et al, 1997), como pode-se perceber no fato narrado
anteriormente.
Analisando os relatos e reflexões dos parágrafos anteriores em relação a UEPS Sistemas Locomotores,
avalia-se que relação triádica (estudante/docente/materiais potencialmente significativos) levaram o estudante a
reter e compartilhar significados que estavam presentes no tema de ensino. Esta tríade é comentada por Gowin
(1981) apud Moreira (2011), que a indica como um dos princípios teóricos para produção de uma UEPS. Observando
a crescente capacidade de argumentação que 79% dos estudantes apresentaram, evidencia-se elementos de três
princípios da Aprendizagem Significativa Crítica (ASC): o da “interação social e do questionamento”, o da
“desaprendizagem” e o da “aprendizagem pelo erro” (MOREIRA, 2010). Assim, ratificando outra premissa que
Moreira (2011) propõe para idealização de uma unidade de ensino potencialmente significativa: a aprendizagem
tem que ser significativa e crítica, ou seja, o conhecimento que fez sentido para o aprendiz deve levá-lo a se
questionar e se posicionar em seu contexto comunitário.
O mapa conceitual inicial e o final (Figura 1) de um grupo de estudantes bem heterogêneo foi escolhido
para mostrar uma possível aprendizagem significativa em curso, indicando o potencial significativo que a Unidade
de Ensino construída nesta pesquisa possui. Nos mapas nota-se novas conexões entre conceitos, com diferenciação
progressiva e reconciliação de significados, oriundos da interação social dos estudantes em que suas concepções
prévias acabaram por promover múltiplas ancoragens.
No mapa 2 (Figura 1) observa-se que tanto o sistema muscular como o sistema ósseo continuam tendo a
mesma posição hierárquica quando comparado com o mapa 1. Contudo, o nível de diferenciação dos dois sistemas
é notoriamente maior no mapa 2. Conceitos ligados à musculação, que não existiam no mapa 1, aparecem como
uma especificação do sistema muscular no mapa 2, que por sua vez se articula com outro conceito novo interligado
à classificação do sistema muscular, que é o ‘estriado cardíaco’. A nova articulação entre ‘proteção de órgãos’
(especificação do sistema ósseo) com ‘coração’ (especificação do sistema muscular) sugere um processo de
reconciliação integrativa dos conceitos.
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Figura 1: Mapa conceitual inicial (1) e final (2) de um grupo de estudantes submetidos à abordagem da UEPS
Sistemas Locomotores.
5 – Considerações Finais
Mesmo com as dificuldades que envolvem a atividade docente no que diz respeito ao planejamento e a
execução de estratégias que facilitem o aprendizado dos seus alunos, acreditamos ser um bom investimento do
docente a busca e/ou criação de materiais instrucionais potencialmente significativos para suas turmas. Os fortes
indícios de AS que foram percebidos a partir da aplicação da UEPS Sistemas Locomotores indicam que esta
intervenção pedagógica tem potencial para promover a aprendizagem significativa de um modo que vai além da
modificação dos conhecimentos prévios. Sendo assim, constata-se que esta Unidade de Ensino propicia que o
indivíduo reestabeleça relações conceituais consigo e com o seu redor, ou seja, promove uma aprendizagem
significativa e crítica.
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Resumo:Essa pesquisa faz parte de um estudo em andamento realizada nas aulas de matemática do 8º ano do Ensino Fundamental
do Colégio de Aplicação da UFRR. Tem como objetivo analisar a utilização de um organizador prévio como facilitador da
aprendizagem, para produzir subsunçores capazes de servir como ancoradouro no cognitivo dos estudantes para a construção do
conceito de π (pi), como número irracional fundamental para o cálculo de comprimento de uma circunferência. Fundamentada
na teoria de Aprendizagem Significativa e na teoria de Aprendizagem Significativa Crítica, foi preparada uma sequência didática
como organizador prévio com atividades práticas de medir objetos circulares desenvolvida em grupo seguida de autoavaliação. A
partir de comentários dos estudantes, foi realizada uma análise qualitativa da atividade desenvolvida, sendo os resultados
apresentados e discutidos a partir do modelo triádico de Gowin, com o compartilhamento de significados entre professor,
estudantes e material educativo. Buscou-se evidências de que a sequência didática apresentada neste trabalho alcançou seu
objetivo.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa Crítica, organizador prévio, número irracional pi, modelo triádico de Gowin.
Abstract: This research is part of an ongoing inquiry in the classes of Mathematics of the 8th grade of the Elementary School at
Colégio de Aplicação, Federal University of Roraima, Brazil (UFRR). It aims at analyzing the use of an advance organizer as a
learning facilitator to yield subsumers capable enough to serve as anchoring in the students’ cognitive structure for the
construction of the concept π (pi), as a fundamental irrational number to the calculation of the length of a circumference. Based
on the Meaningful Learning theory and on the Critical Meaningful Learning, a didactical sequence was developed as an advance
organizer that included practical activities of measuring circular objects, which was developed in groups, followed by a selfevaluation. On the basis of the students’ comments, a qualitative analysis of the developed activities was carried out, whose
results were presented and discussed grounded on Gowon’s triadic model, which comprised the sharing of meanings among
teacher, students, and the educating materials. The goal was to verify the existence of evidences that the didactic sequence
presented here reached its objective.
Keywords: Critical Meaningful Learning; advance organizer; irrational number PI; Gowin’s triadic model.

1 – Introdução
O ensino tradicional de matemática consiste em apresentar ao estudante um novo conteúdo seguido de
exercícios repetitivos, não levando em consideração o que o estudante sabe, mas o que ele ou ela deveria saber.
No caso dos números irracionais, geralmente apresentados como sendo números infinitos e não periódicos, entre
os quais estão as raízes quadradas não exatas e o número π (pi).
A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel (1918-2008) apresenta um novo paradigma, o
professor deve conhecer o que o estudante já sabe para depois apresentar um novo conceito. No caso em que o
estudante não esteja preparado para receber o novo conceito, Ausubel propõe a utilização de organizadores prévios
que facilitem a aprendizagem.
Essa pesquisa faz parte de um estudo em andamento, no qual se pretende analisar a estratégia de
resolução de problemas como metodologia de ensino para promover Aprendizagem Significativa Crítica no ensino
de conteúdos matemáticos no 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da UFRR.
O objetivo deste trabalho é analisar a utilização de um organizador prévio como facilitador da
aprendizagem significa critica, para produzir subsunçores capazes de servir como ancoradouro no cognitivo dos
estudantes ao conceito de π (pi), como número irracional fundamental para o cálculo de comprimento de uma
circunferência.
Fundamentada na Teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel e na Teoria de Aprendizagem
Significativa Crítica (MOREIRA, 2010), foi preparada uma sequência didática como organizador prévio para facilitar
a aprendizagem de números irracionais a partir da construção do conceito do número π (pi). Realizou-se, a partir
de comentários dos estudantes, uma análise qualitativa da atividade desenvolvida, sendo os resultados
apresentados e discutidos a partir do modelo triádico de Gowin (1981).
2 – Marco Teórico e Revisão da Literatura
Nas palavras do próprio Ausubel: “O fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo
que o aprendiz já sabe. Averígue isso e ensine-o de acordo”. Essa é a base da Teoria da Aprendizagem Significativa
de David Ausubel, cuja principal característica é a interação entre o conhecimento novo e o conhecimento prévio,
ou seja, “a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se em subsunçores relevantes
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preexistentes na estrutura cognitiva de quem aprende”, (AUSUBEL, 2000; MOREIRA E MASINI, 2016).
Quando esses conhecimentos prévios não são suficientes ou inexistentes recomenda-se o uso de
organizadores prévios que sirvam de subsunçores para ancorar e facilitar a nova aprendizagem. Organizadores
prévios são materiais introdutórios apresentados aos estudantes antes do novo material educativo em um nível
mais alto de abstração, generalidade e inclusividade. Organizadores prévios devem servir de ponte entre o que o
estudante já sabe e o que ele deveria saber para que o material educativo seja aprendido significativamente. Sendo
esses organizadores prévios explicativos, quando o material educativo é totalmente novo, ou comparativos, no caso
de ser relativamente familiares, (AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN, 1980).
Entretanto, nem todo material educativo é um organizador prévio, para que um material seja considerado
um organizador prévio vai depender da natureza do material de aprendizagem, do nível de desenvolvimento
cognitivo do estudante e do seu grau de familiaridade prévia com a atividade de aprendizagem a ser realizada.
Outro fator importante, para que ocorra aprendizagem significativa, é a predisposição do estudante para
aprender, relacionando de maneira não-arbitrária e não-literal o novo conhecimento com o conhecimento prévio
(MOREIRA, 2010; MOREIRA E MASINI, 2016).
Ampliando o âmbito da teoria da aprendizagem significativa podemos acrescentar a proposta de Schwab
(1973). Para ele os eventos educativos envolvem quatro aspectos que o autor define “lugares comuns”. São eles:
aprendiz (aprendizagem), professor (ensino), matéria de ensino (currículo) e matriz social (meio, contexto). Novak
(1981) acrescenta um quinto “lugar” a avaliação. Este autor o justifica afirmando que na vida das pessoas muito
depende da avaliação, (MOREIRA 2006).
Ausubel e Novak concordam que a aprendizagem, para ser significativa, necessita do envolvimento do
aprendiz que a deve vivenciar como uma experiência afetiva e voluntária.
Por isso, Gowin (1981) descreve o ensino-aprendizagem como uma relação triádica que envolve professor,
materiais educativos e aprendiz aluno. O educador e educando dialogam a respeito dos conteúdos apresentados no
currículo.
Entretanto não basta que a aprendizagem seja significativa é preciso que seja crítica, para isso deve-se
permitir que o estudante faça parte deste processo e ao mesmo tempo esteja fora dele. Ou seja, o professor deve
preparar seus estudantes para viver em sociedade, sendo parte dela ao mesmo tempo que a critica, (MOREIRA
2012).
Moreira (2010), apresenta onze princípios que devem nortear as ações dos professores para que a
Aprendizagem seja Significativa e Crítica. Neste trabalho evidencia-se os seguintes princípio: conhecimento prévio,
interação social e questionamento, não centralidade do livro de texto e aprendizagem pelo erro.
3 – Metodologia
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz, entre outros objetivos/habilidades de ensino de
matemática para o 8º ano, reconhecer π (pi) como número irracional fundamental para o cálculo de comprimento
de uma circunferência (BRASIL, 2017).
Considerando que os estudantes não possuem subsunçores para que este novo conteúdo seja ancorado,
por ser a primeira vez que estudarão os números irracionais, foi preparada uma sequência didática como
organizador prévio. Esta sequência didática foi aplicada em duas turmas, durante duas aulas seguidas de cinquenta
minutos cada, a um total de 47 estudantes, sendo 22 em uma turma e 25 na outra.
O uso de organizadores prévios é uma estratégia proposta por Ausubel para facilitar a aprendizagem, que
nesse caso, tem como objetivo: facilitar a aprendizagem significativa de números irracionais a partir da construção
do conceito do número pi.
Iniciamos dialogando com os estudantes sobre o símbolo π (pi), buscando descobrir seus conhecimentos
prévios, com perguntas do tipo: “alguém sabe dizer que símbolo é esse?” “Para que serve?”. Em seguida a turma
foi dividida em grupos de 5 estudantes, sendo distribuídos objetos circulares (potes de plástico de vários tamanhos,
tampas, copos, prato e balde de sorvete), um corpo redondo (sólido geométrico em acrílico) e uma fita métrica
para cada grupo. Os estudantes foram orientados a medir o comprimento (c) e o diâmetro (d) de cada objeto,
registrando os resultados em uma tabela construída por eles como a que segue:
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Tabela 1. Construindo o conceito de pi
Objeto

Comprimento (C)

Diâmetro (d)

Foi solicitado também que os estudantes trocassem os objetos, de modo que todos os grupos medissem o
“balde de sorvete”. Dando continuidade solicitou-se ainda aos estudantes, que acrescentassem uma coluna na
tabela e utilizando uma calculadora, dividissem o valor do comprimento pelo diâmetro de cada um dos objetos;
registrando os resultados na referida coluna (c/d).
Vale ressaltar que, a professora acompanhou a execução das atividades dos estudantes, verificando os
resultados dos cálculos de (c/d), orientando e corrigindo o processo de aprendizagem de acordo com a teoria da
Aprendizagem Significativa Crítica. Nos casos em que os valores de (c/d) foram menores que 3 ou maiores 3,3 a
professora solicitou que os estudantes conferissem suas medidas, realizando novas medições, ressaltando ainda a
importância da precisão ao medir os objetos.
Em seguida a professora, com a participação dos estudantes, completou uma tabela no quadro, usando
todas as medidas que os grupos obtiveram medindo o “balde de sorvete”. Através de dialogo com a turma os
estudantes foram levados a observar que todos os grupos obtiveram valores próximos de 3,14 o que corresponde
ao número π (pi). Construiu-se assim, o conceito do número π (pi) como exemplo de número irracional, ou seja,
um número infinito e não periódico; destacando-se ainda a utilização do mesmo para o cálculo do comprimento de
uma circunferência.
Para avaliar a aprendizagem, dando sequência à coleta de dados, os estudantes foram orientados a fazer
uma autoavaliação das atividades desenvolvidas, escrevendo em uma folha de papel comentários sobre as mesmas.
Os comentários dos 47 estudantes foram organizados e analisados qualitativamente de acordo com os parâmetros
apresentados no quadro 1. Sendo os resultados apresentados e discutidos a partir do modelo triádico de Gowin.

1

2

3

4

5

CATEGORIAS
Compartilha
significados aceitos

Compartilha outros
significados aceitos

Quadro 1. Parâmetros para análise qualitativa dos dados.
INDICADORES
Quando o estudante compartilha significados
aceitos sobre conceito do número π (pi) como número
irracional cujo valor é aproximadamente 3,14/
comprimento (c) dividido pelo diâmetro (d) = pi
Quando o estudante compartilha outros
significados aceitos sobre uso da fita métrica/importância
de medir corretamente os objetos/sólidos geométricos
Quando o estudante descreve a atividade realizada e
compartilha no mínimo um dos significados aceitos

Nº
26

%
55,31%

26

55,31%

Compartilha
7
14,89%
significados
parcialmente
aceitos
Compartilha
Quando o estudante compartilha significados
5
10,63%
significados não
contextualmente errôneos
aceitos
Compartilha
Quando o estudante expressa comentários afetivos sobre a
17
36,17%
experiências
atividade desenvolvida e o trabalho em equipe
afetivas
Alguns estudantes compartilharam significados em mais de uma categoria. A base de cálculo das
porcentagens foram os 47 estudantes que participaram da aplicação deste organizador prévio.

4 – Apresentação e Discussão dos Dados
O processo de aprendizagem, na perspectiva de Gowin visa compartilhar significados. Os protagonistas da
ação são: o aluno, o professor e os materiais educativos. Eles estão sempre presentes, mas não na mesma
proporção. Portanto no modelo triádico se destacam relações diádicas. Por exemplo, aluno-aluno, quando os
estudantes frisam a importância do relacionamento entre eles; professor-aluno, quando se evidencia a importância
da aprendizagem de novos conteúdos; aluno-materiais educativos, quando se aprende a utilizar ferramentas

120

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

inovadoras, (MOREIRA 2006).
As frases apresentadas nestas análises foram redigidas pelos estudantes e transcritas conservando sua
grafia original.
Aluno-aluno
A relação diádica aluno-aluno foi relatada como experiência afetiva positiva por 10 estudantes que
destacaram a importância do trabalho em grupo, sendo apresentadas três delas a seguir:
“(…) Com esse trabalho eu aprendi q trabalhar em grupo é melhorar pois
eles te ajudam a compreender as coisas que você não sabe ou as coisas
que você tem dúvida”.
“(…) Trabalhar em grupo, ajuda a medir cada objeto. (...)”.
“(…) também foi legal trabalho em equipe, pois me possibilitou a
interação com outros colegas de sala, e ainda saber da importância do
trabalho em equipe”.
Outras experiências afetivas positivas relatadas pelos estudantes foram em relação ao material educativo
utilizado na atividade. Essas serão apresentadas na segunda parte da relação aluno-materiais educativos exposta a
seguir.
Aluno-materiais educativos
A relação aluno-materiais educativos foi evidenciada em dois momentos, o primeiro, como resposta dos
estudantes às orientações do professor sobre a utilização do material educativo, ou seja, medir objetos e registrar
os resultados em uma tabela, como a construída por um dos grupos de estudantes, apresentada na figura 1 a seguir:
Figura 1. Tabela construída por um grupo de estudantes

O segundo momento da relação aluno-material educativo, foi em relação ao uso correto da fita métrica.
Sendo compartilhada a aquisição destes significados por 23 estudantes, como pode-se observar nas seguintes frases:
“Bom, hoje eu aprendi que podemos usar a fita métrica para medir
qualquer objeto e de várias formas. Outra coisa que aprendi foi que
precisa de muita precisão para usar a fita de maneira certa”.
“Na aula de hoje aprendi a usar a fita métrica. (...)”.
“Hoje nós medimos objetos, e eu aprendi que até os milímetros fazem
muita diferença na hora de medir algo”.
“Na aula, aprendemos a medir o comprimento e o diâmetro”.
“(…) Achei interessante também o uso da fita métrica e com isso aprendi
a medir uma circunferência e isso é muito importante para o ensino da
matemática. (...)”.
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Alguns estudantes compartilharam ainda facilidades e/ou dificuldades e gosto pela aula, como pode ser
constatado nas seguintes frases:
“A tabela e medir foram a parte mais fácil, a parte difícil foi parte
decimal. (...)”.
“Eu aprendi que medir circunferência e diâmetro é complicado, mas com
prática você aprende. (...)”.
“Essa atividade foi meio complicada, porque nós devíamos e dava certo
número, mas depois de fazer a conta, a professora Adriana, nos ensinou
o que estava dando errado. Calculamos de novo e conseguimos. Por isso
precisamos prestar atenção nas atividades”.
“Bom hoje eu aprendi muitas coisas, a aula foi boa e divertida. Gostei
muito. (...)”.
“hoje foi bem legal porque eu aprendi a medir e o meu grupo também
e foi bem fácil”.
Professor-aluno
O professor deve verificar se os significados que o estudante captou são os mesmos compartilhados pela
comunidade científica. Neste caso, significados matematicamente aceitos compartilhados pelos estudantes ao
relatarem o conceito do número π (pi) e seu valor aproximado igual a 3,14 nas frases:
“Hoje eu aprendi o que significa o número “π” “pi”. Sabia de sua
existência, que o valor era ~3,14 e sabia que era algo relacionado a
circunferência e diâmetro. Agora sei como utilizá-lo (sic) e sua real
utilidade. Aprendi que números irracionais, são números não periódicos
infinito. Que podemos dividir dois números e chegar a ele, mas não o
contrário”.
“Que a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro é = a
π”.
“Eu aprendi que a gente calcula (dividir) o comprimento pelo diâmetro
da pi π”.
“(…) Aprendi sobre o π; a divisão do comprimento pelo diâmetro, se
feita a medida com precisão, resulta em resultado próximo de
π=3,14...”.
“Aprendi sobre o número π (pi). Que ele é um número irracional e
infinito. Aprendi a medir o diâmetro e a circunferência de formas
geométricas (objetos) e que o número pi é:3,14... (...)”.
Entretanto, outros significados parcialmente aceitos foram compartilhados pelos estudantes como
evidenciado nos seguintes comentários:
“E muito legal esse trabalho agente (sic) pegou 5 objetos e tinha que
saber o comprimento e o diâmetro e eu aprendi que se colocar o
comprimento e dividir o diâmetro junto da um calculo infinito e do
número π”.
“(…) Também aprendi que dividindo o diâmetro e a circunferência
conseguimos um número irracional que também pode ser um número pi
Ex: π=3,1407...”.
“Eu aprendi que se eu dividir o comprimento da circunferência e
diâmetro de um objeto, posso descobri que dá 3,… ou um número
próximo de Pi (π). E também depende de como você medir pois pode dar
números diferente. Exemplo, um baude (sic) conseguimos 5 números
diferente”.
“(…). Algo que eu percebi é que todas as contas foram irracionais. Por
mais aula assim!”.
Nos significados não aceitos compartilhados pelos estudantes encontra-se a classificação de pi como
número racional, quando o correto é irracional, relatado por 04 estudantes e a inversão de conceitos entre
comprimento e diâmetro expresso por 02 estudantes:
“(…). Eu aprendi que a circunferência dividida pelo diâmetro, resulta
em π, que é um número racional infinito. (...)”.
“Hoje eu aprendi medindo baldes e tampas a medir e achar o
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comprimento e o diâmetro… fazendo os dois você pode encontrar o
número pi que é um número racional… π=3,14… dividindo o diâmetro e
o comprimento você encontra pi… .
“(…) também aprendi que o comprimento é o tamanho de uma parte até
a outra e o diâmetro é ao redor do objeto”.
Esses significados não aceitos devem ser revistos de modo que posteriormente esses estudantes possam
compartilhar significados aceitos.
A avaliação da aprendizagem foi realizada também através das observações e registros pessoais nos quais
destaca-se a participação ativa dos estudantes ao realizarem as atividades propostas e a integração entre eles
durante o trabalho em grupo. Entre os estudantes que compartilharam experiência afetiva positiva, em relação ao
trabalho em grupo, temos um estudante que está perdendo a audição, com dificuldades de integração com os
colegas por ter problemas na dicção. Para esse estudante a atividade realizada representou a oportunidade de
interagir com os outros estudantes.
5 – Considerações Finais
Aprendizagem significa é progressiva e organizadores prévios são instrumentos facilitadores para que ela
ocorra. Sendo assim, buscou-se evidências de que a sequência didática apresentada neste trabalho alcançou seu
objetivo, uma vez que 55,31% dos estudantes participantes da pesquisa, captaram e compartilharam o significado
de números irracionais a partir da construção do conceito do número π (pi).
Informa-se ainda que nas aulas seguintes a aplicação deste organizador prévio foram realizadas atividades
em pequenos grupos (2 ou 3 estudantes) para resolução de situações-problema envolvendo medida da
circunferência com apresentação das resoluções pelos estudantes no grande grupo. Na avaliação somativa 34,69%
dos estudantes obtiveram 100% de aproveitamento na resolução de uma situação-problema envolvendo o cálculo
de circunferência.
Acredita-se na relevância deste trabalho para que, no final da pesquisa em andamento, se apresente
evidências de que é possível promover Aprendizagem Significativa Crítica no ensino de conteúdos matemáticos.
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Resumo: A formação inicial de professores visa contribuir nas práticas pedagógicas que estabeleçam relações com as novas
tendências da educação. Contudo, o processo formativo ainda parece privilegiar, pelo menos em alguns componentes
curriculares, a promoção de uma aprendizagem mecânica. Destacamos, então, o objeto de conhecimento radioatividade,
desenvolvido nos cursos de Licenciatura em Química que quase sempre tem suas relações apenas com os contextos da física e de
acidentes. Nesse estudo foi analisado o impacto do desenvolvimento de uma sequência didática sobre um contexto pouco comum,
a radioatividade ambiental, em uma turma de licenciandos em química. Mapas conceituais produzidos antes e após a intervenção
pedagógica foram analisados com o intuito de identificar como o novo conhecimento modificou o conhecimento prévio. Também
foram analisados mapas produzidos pelos mesmos indivíduos após passarem três meses da intervenção pedagógica, a fim de
analisar como o processo de assimilação e retenção, proposto por Ausubel, contribuiu para a estabilização dos conhecimentos
sobre radioatividade ambiental na estrutura cognitiva do licenciando. Os resultados mostraram que tanto o subsunçor
(radioatividade) quanto o novo conhecimento (radioatividade ambiental) adquiram novos significados que se mantiveram
estabilizados após o potencial período de assimilação obliteradora o que nos fez concluir que uma aprendizagem significativa
estava em curso.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa, ensino de química, radioatividade.
Abstract: Initial teacher training aims to contribute to pedagogical practices that establish relationships with new trends in
education. However, in some curricular components the training process still seems to favor promotion of a mechanical learning.
Then, we highlight the object of knowledge radioactivity developed in Teacher Training Course in Chemistry that almost always
has its relations only with the contexts of physics and of accidents. In this study was analyzed the impact of didactic sequence
development in a class of chemistry graduates on unusual context as environmental radioactivity. Concept maps produced before
and after the pedagogical intervention were analyzed in order to identify how new knowledge modified previous knowledge. We
also analyzed maps produced by the same individuals after three months of pedagogical intervention in order to analyze how
assimilation and retention process proposed by Ausubel contributed to stabilization of knowledge about environmental
radioactivity in the cognitive structure of undergraduate student. The results showed that both concepts, radioactivity and
environmental radioactivity (new knowledge), acquired new meanings that remained stable after potential period of obliteration
assimilation, which led us to conclude that meaningful learning was under way.
Keywords: Meaningful learning, chemistry teaching, radioactivity

1–Introdução
No ensino médio os discentes têm o primeiro contato com a temáticaradioatividade no componente
curricular de química que aborda algumas aplicações incluindo produção de energia elétrica, radiologia, agronomia,
indústria de alimentos entre outros. Contudo, as informações midiáticas como os acidentes e desastres que
envolvem a radioatividade passam a ser os conhecimentos prévios tanto de estudantes como da sociedade em geral
(AQUINO e AQUINO, 2012).
Surge, então, a necessidade de que os professores da educação básica, em especial os professores de
Química, elaborem estratégias de ensino que trabalhem o temaradioatividade de forma mais contextualizada.
Entretanto é na formação inicial desses professores que são desenvolvidas competências não só ligadas as práticas
pedagógicas, mas dos objetos de conhecimento necessários para que haja a promoção de uma aprendizagem que
não esteja relacionada com interligações literais na estrutura cognitiva do estudante.
Quando a radioatividadeé discutida no ensino médio é notória a curiosidade que desperta nos estudantes,
pois se trata de uma temática interessante, atual e principalmente por não ser necessário o uso tradicional de
fórmulas, favorecendo então a interdisciplinaridade e a aprendizagem significativa (AQUINO e CHIARO, 2013). Esta
constatação permite uma ampliação do tema para uma abordagem mais contextualizada através da Radioatividade
Ambiental. Assim, pode ser destacada a importância de discutir em sala a radioatividade que se encontra no meio
ambiente, propiciando um ambiente de discussão e reflexão em sala de aula (MOTA e DUARTE, 2015).
Construir pontes entre o conhecimento empírico e o conhecimento científico se torna um desafio,
principalmente quando se trata de uma temática tão polêmica como a radioatividade. Então é importante que essa
temática seja abordada de maneira a contribuir com a formação crítica dos estudantes. É necessário, então, que
os discentes tenham conhecimento das diversas aplicabilidades da radiação e que na maioria das vezes não estão
ligadas a processos nocivos. Essa construção do conhecimento deve acontecer de maneira significativa, ou seja,
modificando ou elaborando os conhecimentos prévios dos estudantes, quase sempre gerados a partir de informações
midiáticas
Neste cenário, este estudo busca avaliar a influência da introdução do objeto do conhecimento
sobreradioatividade ambiental na formação inicial dos licenciandos em Química considerando suas concepções
sobre Radioatividade. Além disso, também será analisado como a formação inicial pode propiciar articulações
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relevantes que podem se estabilizar na estrutura cognitiva do licenciando após um potencial período de
obliteração.
2–Marco Teórico
A aprendizagem significativa ocorre quando háinteração entre um novo conhecimento/informação e um
conhecimento específico o modificando ou especificando. Na aprendizagem significativa os novos conhecimentos
adquirem novos significados e maior estabilidade cognitiva, facilitando o processo ensino aprendizagem (MOREIRA,
2009).Por outro lado, o fato de não haver subsunçor para ancoragem de novos conceitos na estrutura cognitiva do
aprendiz propicia o estabelecimento de uma aprendizagem mecânica (AUSUBEL, 2003).
Para mediar um processo que possa culminar em uma aprendizagem significativa, o docente necessita
compreender a importância de estar preparado para discussão do tema em foco e o uso de metodologias de ensino
diversificadas. O processo ensino aprendizagem não pode ser tendencioso, não há um único caminho e os
conhecimentos prévios são fundamentais. Para a promoção de uma aprendizagem significativa é necessário
construir pontes entre os conhecimentos prévios e os adquiridos no ambiente escolar, deve haver troca de
conhecimentos entre estudantes e professores, além de articular os objetos de conhecimento com o cotidiano dos
discentes.
Para Machado (2000) a interdisciplinaridade se apresenta como recurso facilitador para promoção da
aprendizagem significativa e explica que tal ação de nada tem a ver com confrontar componentes curriculares já
constituídos. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) os maiores obstáculos atuais para a
educação que refletem negativamente na qualidade do ensino na educação básica, são a má elaboração de
materiais institucionais, a não contextualização dos saberes e a falta de formação adequada dos professores
(BRASIL, 1999).
Nos cursos de formação inicial de professores, também são identificados alguns obstáculos como a falta
de conexão entre osobjetos de conhecimento específicos e pedagógicos, como também a falta de relação da prática
docente e a formação de professor (HYPOLITTO, 2009). Além disso, reside também a questão que a formação inicial
tem impacto direto na prática do professor da Educação Básica.
Vale apena ressaltar que a aprendizagem significativa não constrói conhecimento que nunca vai ser
esquecido, se trata de uma aprendizagem, cujos conceitos que persistem por mais tempo na memória ou se torna
mais fácil de recuperar e reaprender. Desta forma, acontece de fato uma negociação de significados que acontece
de forma natural e no período de obliteração os indivíduos esquecem, de certa forma, o que foi estudado e não
significa um problema. O esquecimento é algo congênito, trata-se de uma manobra natural do cérebro que organiza
o sistema cerebral de forma a apagar algumas lembranças para dá espaço a outras mais atuais (MONTEIRO et al.,
2008).
Segundo Ausubel (2003) o processo de assimilação do conhecimento ocorre em três fases diferentes: 1)
ancoragem seletiva do novo conhecimento ao conhecimento prévio (subsunçor); 2) interação entre o novo
conhecimento e o conhecimento prévio que geranovo significado para o subsunçor e 3) retenção que se refere ao
surgimento dos novos significados no intervalo de memória. Nas fases descritas tanto o novo conhecimento como o
conhecimento prévio sofrem modificações, ou seja, o subsunçor não será mais lembrado exatamente da forma que
era (MOREIRA, 2009).
O processo de assimilação proposto por Ausubel (2003) segue com uma fase de retenção (fase 3) e outra
de obliteração (esquecimento) que são considerados os resultados previstos deste processo. Após a fase de
obliteração os subsunçores modificados, estáveis, diferenciados ficam na estrutura cognitiva do aprendiz e sofrem
estabilização como é representado na Figura 1 (MOREIRA, 2009).

Figura 1.Processo de assimilação do conhecimentoproposto por Ausubel(adaptado de MOREIRA, 1999, p.20)
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Na Figura 1, x é um novo conhecimento e X é o subsunçor que, quando interagem na estrutura cognitiva,
resultam X´x´, sendo este o processo de assimilação. Na fase de retenção, X´x´ ainda não tem estabilidade e se
dissocia em X´ + x´ sendo que cada uma das ideias dissociadas é reprodutível como entidades individuais (MOREIRA,
1999). Os apóstrofos foram colocados nos elementos x e X para simbolizar que nem o novo conhecimento e nem o
conhecimento prévio tem as mesmas características iniciais.
Progressivamente o novo conhecimento modificado (x´) vai sendo obliterado no conhecimento prévio
após modificação (X´) até se reduzir em um resíduo na estrutura cognitiva do indivíduo (MOREIRA, 2009). Portanto,
na prática, quando há aprendizagem significativa o esquecimento é residual, ou seja, o conhecimento pode ser
facilmente acessado quando requisitado no mesmo ou em outro contexto.
3–Percurso Metodológico
Neste estudo foi realizada uma intervenção pedagógica sobre o tema Radioatividade Ambiental em uma
turma do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal Rural de Pernambuco (LQ-UFRPE), campus
Recife. Na matriz curricular do curso LQ-UFRPE a temática Radioatividade é prevista tanto em termos teóricos em
Química L1 (no primeiro período) quanto no âmbito da prática de ensino em Prática Pedagógica no Ensino de
Química I – PPEQ I (quarto período).
A sequência didática utilizada para a intervenção está descrita na Tabela 1, possui cinco encontros e
que cada um, corresponde a um período de 1 h e 10 minutos.Participaram da formação dezoito graduandos, mas
para a descrição deste estudo foram escolhidos os mapas produzidos por um dos graduandos. A escolha foi realizada
aleatoriamente.
Tabela 1. Sequencia didática desenvolvida para a intervenção pedagógica
Encontro
Atividade pedagógica
1

Tempestades de ideias em torno da palavra
“Radioatividade”

2

Apresentação de um mapa conceitual produzido por
especialista e construção do primeiro mapa conceitual
pelos licenciandos.
Apresentação de imagem ilustrativa ao meio ambiente e
de zonas rurais e urbanas

3

4
5

Exposição dialogada sobre os elementos radioativos
presentes na água, no ar e nos alimentos
Socialização de um bolo produzido com bananas,
especialmente para a intervenção pedagógica. Material
escrito foi distribuído para dar apoio teórico à atividade.
Construção do segundo mapa conceitual sem aviso
prévio.
Construção do terceiro mapa conceitual após três meses
da última intervenção pedagógica na turma e sem aviso
prévio.

Objetivos

Identificar concepções prévias sobre o tema
Conhecer a ferramenta e preparar para a
construção individual do mapa. Articular
conceitos previamente elencados no
encontro 1.
Promover discussão sobre o papel de cada
um no meio ambiente
Desenvolver a diferenciação dos conceitos
que já existem na estrutura cognitiva dos
indivíduos
Identificar fontes de elementos radioativos
naturais como o potássio radioativo que
existe em pequenas quantidades nas bananas
Identificar indícios da promoção de uma
aprendizagem significativa
Identificar a estabilização dos novos
conceitos na estrutura cognitiva do
licenciando

4– Resultados e Discussão
No primeiro encontro da intervenção pedagógica procurou-se, através da dinâmica tempestade de ideias,
identificar os conhecimentos prévios dos licenciandos. O registro foi realizado na lousa e depois transcrito em folha
de papel para futuras consultas. Dentre as palavras elencadas, observou-se que algumas estavam ligadas a fatores
históricos (acidentes radioativos), exemplos de elementos radioativos (urânio, carbono-14, césio-137), informações
sobre a estrutura atômica (átomo, núcleo, elétrons, prótons, nêutrons), emissões radioativas (alfa, beta, gama),
reações nucleares (fissão, fusão, Sol, meia-vida) e as aplicações (produção de energia, datação).
As palavras representam os conceitos prévios já estabilizados na estrutura cognitiva dos licenciandos
construídos provavelmente através da participação das discussões no componente curricular Química LQ1 (primeiro
período), na educação básica ou através de outros meios. Contudo não foram observadas nenhum conceito
relacionado a temática radioatividade ambiental, com exceção da menção do carbono-14.
A intervenção pedagógica então foi desenvolvida conforme descrita na Tabela 1. A ideia de trabalhar o
tema radioatividade em um contexto ambiental propicia a construção de um conhecimento mais flexível e que
possibilita o desenvolvimento de novos significados. Assim, a radioatividade ambientalse ampara na interação dos
elementos radioativos naturais que circulam no meio ambiente, nos diversos compartimentos do ecossistema
(AQUINO e AQUINO, 2012).
Quanto a análise de todos os mapas conceituais inicialmente produzidos pelos licenciandos foi constatado
que, de maneira geral, os conceitos presentes nos mapas eram referentes à emissão radioativa (cerca de 40%) e as
reações nucleares (cerca de 21%). Este resultado já era esperado diante das palavras que foram elencadas pelos
licenciandos no primeiro encontro. No ensino médio o professor de química geralmente busca no livro texto o seu
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principal recurso didático para a discussão do tema na sala de aula. Neste recurso quase sempre a radioatividade
é resumida a um contexto histórico com enfoque nas bombas atômicas, a descrição e as fórmulas da cinética dos
decaimentos radioativos e algumas aplicações relacionadas com a medicina através da radioterapia e a produção
de energia nuclear. A contextualização do tema se torna muito limitada no cenário apontado nos livros didáticos.
Este cenário parece se repetir nos componentes curriculares do ensino superior (HYPOLITO, 2009).
Por outro lado, nos segundos mapas, conceitos ligados a emissões radioativas e reações nucleares foram
bem menos identificados, ao passo de que os conceitos ligados a radioatividade ambiental e as aplicações nucleares
tiveram um significativo aumento nos mapas produzidos após a intervenção pedagógica. Para exemplificar, a Figura
2 mostra dois mapas conceituas produzidos pelo mesmo licenciando antes e após a intervenção sobre radioatividade
ambiental.

Figura 2. Mapas conceituais construídos por um licenciando em química a) mostrando suas concepções prévias
sobre radioatividade e b) novas interligações conceituais após intervenção pedagógica sobre radioatividade
ambiental.
O mapa conceitual da Figura 2a mostra as concepções prévias do licenciando sobre radioatividade.
Observa-se que, para este estudante, o tema está relacionado ao componente curricular de Química provavelmente
devido às suas experiencias vivias na educação básica e no primeiro período do ensino superior. O licenciando
articulou conceitos relacionados às emissões nucleares e aos acidentes nucleares. Destaca-se a classificação da
radiação gama como partícula, realizada pelo licenciando. Sem outras relações mais específicas no mapa, não
podemos avaliar, a priori, se tal relação é um erro conceitual ou se trata de umarepresentação dos conhecimentos
do licenciando sobre a dualidade onda-partícula prevista por Louis de Broglie (HALLYDAY et al, 1995).
Com relação ao mapa conceitual da Figura 2b, o licenciando continua relacionando com a radioatividade
os conceitos sobre as emissões radioativas. Contudo, agora as relações com as emissões radioativas ganham uma
nova representação em que partículas e ondas eletromagnéticas são duas especificações, diferente do que foi
visualizado no mapa da Figura 2a. Esta nova representação parece estar relacionada a fase de retenção do
conhecimento que foi descrita na Figura 1. Nesta fase, o conhecimento prévio “radioatividade” parece ter gerado
outro produto de assimilação com o conceito de “radiações” que promoveu um novo significado para o conceito de
radioatividade. Este produto se especificou em “onda eletromagnética” e “partículas” como pode ser observadona
Figura 2b.
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Assim, no mapa da Figura 2b, a radiação gama é relacionada com o conceito e onda eletromagnética, que
confirma a existência de um equívoco conceitual já identificado no mapa da Figura 2a. O equívoco foi, então,
corrigido nas novas relações construídas no segundo mapa. Por outro lado, as concepções sobre os acidentes
nucleares foram abandonadas por este licenciando e novos conceitos foram adicionados à sua estrutura cognitiva.
Destacamos o aparecimento de conceitos relacionáveis às aplicações dos elementos radioativos como a datação
por carbono-14, além dos conceitos sobre os elementos radioativos no meio ambiente (novo conhecimento) que se
ancoraram ao conceito de radioatividade (subsunçor). Este movimento de escolha de novos conceitos
(radioatividade ambiental) e abandono dos conceitos prévios (acidentes nucleares)por parte do licenciando se
assemelha ao processo de assimilação (novos conceitos gerados) e retenção (dissociação do produto de assimilação)
apresentado por Ausubel (2003) e representado na Figura 1.
O conceito de radioatividade se tornou, então, um subsunçor para a ancoragem dos novos conhecimentos
dando a este um novo significado, muito mais especificado e elaborado, o que significa uma aprendizagem
significativa em curso (MOREIRA, 2009). Ausubel (2003, p. 9) esclarece que os “novos significados sofrem, depois,
uma estabilização através da ligação (armazenamento), relativamente a estas mesmas ideias ancoradas estáveis.”
Isto significa que a aprendizagem significativa não é aquela em que o aprendiz nunca esquece, mas é a que
proporciona um maior tempo de retenção do que foi aprendido. Além disso, quando os conceitos aprendidos de
forma significativa são solicitados em um novo momento ou contexto, as novas articulações são facilitadas e a
aprendizagem ou reaprendizagem se torna muito mais fácil para o indivíduo. O mapa apresentado na Figura 3 foi
construído pelo mesmo licenciando, três meses após a intervenção pedagógica sobre radioatividade ambiental.
Foi observado que o licenciando retoma o conceito de acidentes nucleares que apareceu no primeiro mapa
(Figura 2a) e que tinha sido retirado no segundo mapa (Figura 2b). Este fato nos dá indícios de que o processo de
retenção estava em curso no momento da produção do mapa 2, isto é, o produto da interação dos novos
conhecimentos, (radioatividade ambiental) e o subsunçor (radioatividade) estavam se dissociando. Neste processo
alguns conceitos prévios, no caso os acidentes nucleares, não foram mobilizados para dar lugar às informações que
modificaram recentemente o subsunçor.
Por outro lado, o conceito das aplicações nucleares como a datação por carbono-14, pode ter passado pela
fase de assimilação obliteradora (ver Figura 1) e se incorporado às aplicações mais gerais, provavelmente dentro
do conceito de “radioisótopos” que está ao lado dos conceitos “fissão nuclear” e “fusão nuclear”. As reações
nucleares são as aplicações nucleares mais conhecidas, pois estão ligadas à produção de energia.Contudo, cabe
salientar que a possibilidade de ter havido apenas um esquecimento do conceito de aplicações nucleares por parte
do estudante ou ele não achou mais pertinente mencionar tal conceito. O que podemos fazer aqui são apenas
inferências.
No mapa da Figura 3 os conceitos sobre radioatividade ambiental parecem ter se estabilizado, pois
continuam relacionados ao conceito de radioatividade. Uma nova relação entre conceitos, no entanto, foi
observada. No mapa da Figura 2b a radioatividade estava ligada ao “meio ambiente” e para o licenciando, esta
relação era através dos “alimentos”, “solo” e “água”. Após o processo de assimilação e retenção (Ausubel, 2003),
o licenciando considerou a radioatividade ambiental através dos mesmos caminhos, só que agora estes caminhos
estão subdivididos em “alimentos” e “natureza”. No conceito de “natureza” o conceito “solo” pode estar sofrendo
uma assimilação obliteradora e em seu lugar o “sol” aparece, provavelmente por ser um componente importante
para a vida tanto no solo, como na água e no ar. Contudo, uma outra interpretação é que o conceito “natureza”
tenha se tornado um conceito geral que, neste caso, engloba o conceito ”solo” O significado do novo conhecimento
tende, com o passar do tempo, a ser reduzido pelos significados mais estáveis que se encontram na estrutura
cognitiva do indivíduo e que são relacionáveis a tais conhecimentos (MOREIRA, 1999).
Assim, podemos inferir que as relações estabelecidas pelo licenciando no mapa da Figura 3 se referem
a como os novos conceitosse tornaram, progressivamente, menos dissociáveis do conceito de radioatividade
(subsunçor), isto é, o mapa representa os resíduos da aprendizagem ou o subsunçor modificado (veja a Figura 1).
Nesta nova configuração nem o subsunçor (radioatividade) e nem os novos conhecimentos (elementos ambientais)
têm o mesmo significado inicial e a radioatividade ambiental passou a ser um conceito, com características
próprias, para o licenciando.
Um bolo de banana, juntamente com outros alimentos, foi utilizado na intervenção pedagógica como
recursodidático e parece ter contribuído de forma importante para a construção do conhecimento deste
licenciando. Os exemplos “chocolate” e “banana” permaneceram estabilizados junto a “alimentos” no mapa da
Figura 3, e nos dá indícios da importância de uma prática pedagógica que busque estratégias variadas e recursos
didáticos que possibilitem a promoção da uma aprendizagem significativa. Esperamos que a intervenção realizada
na formação inicial deste licenciando possa impactar a sua prática pedagógica de forma que uma aprendizagem
mais significativa e reflexiva seja desenvolvida junto aos estudantes que serão trabalhados por este futuro
professor.
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Figura 3. Mapa conceitual produzido por um licenciando em química três meses após a intervenção pedagógica sobre
radioatividade ambiental.

5–Considerações Finais
O tema radioatividade é geralmente trabalhado com o auxílio das informações contidas no livro didático
na educação básica. Tais informações geralmente se limitam a aplicações menos benéficas da radioatividade como
as bombas atômicas seguidas de históricos de acidentes nucleares. Percebemos que a formação inicial de
professores de química, no geral, também pode contribuir para que o ensino de radioatividade continue sendo
desenvolvido de forma descontextualizado e muitas vezes mecânico. No caminho oposto, este estudo mostrou que
a formação inicial de licenciandos em química pode ser pautada na teoria da aprendizagem significativa. Nesse
sentido foi trabalhada a temática radioatividade ambiental com o intuito de promover a elaboração dos conceitos
prévios sobre radioatividade que os licenciandos dispunham na estrutura cognitiva.
Para entender como estratégias de ensino são importantes para estabelecer relações relevantes na
estrutura cognitiva dos licenciando, procuramos analisar mapas conceituais construídos antes e após a intervenção
pedagógica. Os resultados mostram que os novos conhecimentos modificaram os conhecimentos prévios na fase de
assimilação destes conhecimentos, ou seja, uma aprendizagem significativa em curso. Analisamos o mapa
conceitual após três meses da intervenção pedagógica que nos mostrou um subsunçor (radioatividade) modificado,
mais elaborado e com a sua relação com a radioatividade ambiental estabilizada. Provavelmente houve o processo
de assimilação obliteradora, pois algumas relações prévias foram transformadas em outras relações.
Nosso estudo sugere que as escolhas de estratégias potencialmente significativas promovem um acesso
rápido às informações que não se encontram na memória recente e que a interligações mais relevantes vêm à tona
no momento que são solicitados pelo indivíduo. Este é um caminho para a formação de professores que possam
buscar uma prática pedagógica que privilegie a promoção de uma aprendizagem significativa na sua futura atuação
profissional.
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Resumo: Ensinar Biologia no cenário atual apresenta um grande desafio, pois os alunos têm acesso aos conteúdos de várias
formas. Acompanhando o trabalho de uma docente em aulas teóricas e práticas notam-se dificuldades na aprendizagem dos
alunos, principalmente quando envolve grande quantidade de conceitos novos, como é o caso do ensino de Histologia. O objetivo
desse trabalho foi investigar tal prática docente, as dificuldades enfrentadas pelos alunos no aprendizado de Histologia e as
contribuições que a Teoria da Aprendizagem Significativa pode trazer para a melhoria do ensino. O ambiente pesquisado foi em
uma sala de aula de uma Universidade pública em Mato Grosso do Sul no curso de Ciências Biológicas na disciplina de Histologia.
A pesquisa ocorreu por meio de entrevista semiestruturada com a professora, anotações em diário de bordo e gravações feitas a
partir de observações durante as aulas. Por meio das análises dos dados conclui-se que a pouca participação dos alunos nas aulas
está relacionada a ausência de relação entre o conteúdo de ensino e os conhecimentos cotidianos dos alunos.
Palavras-chave: prática docente, ensino e aprendizagem dehistologia, alunos universitários, aprendizagem significativa.
Abstract: Teaching Biology in the current scenario presents a great challenge because students have access to content in various
ways. Accompanying the work of a professor, there are difficulties in students' learning, especially when it involves a large
number of new concepts, such as Histology teaching. The objective of this work is investigate the teaching practice, the
difficulties faced by the students in the learning of Histology and the contributions of Meaningful Learning Theory to improvement
of teaching. The researched environment was in a classroom of a public university in Mato Grosso do Sul in the Faculty of Biological
Sciences in the discipline of Histology. The research was carried out through a semistructured interview with the professor, notes
in the logbook and recordings made from observations during the classes. Through the analysis of the data it is concluded that
the low participation of the students in the classes is related to the lack of relation between the content of teaching and the
daily knowledge of the students.
Keywords: teaching practice, teaching and learning of histology, university students, meaningful learning.

1 – Introdução
Nos estudos realizados por Krasilchik (2011) o Ensino de Ciência passou por diversas mudanças no
decorrer da história, respondendo as modificações de paradigmas econômicos, políticos e também científicos.
Ensinar Biologia na sociedade atual confere um grande desafio, pois temos um público com acesso a todo
tipo de conteúdo e das mais diversas formas. Diante dessa realidade, o professor tem papel fundamental na
condução do aprendizado desses estudantes, incentivando-os e orientando-os.
Escrever sobre o Ensino de Biologia tendo o foco voltado para o que acontece nas aulas teóricas e práticas
de laboratório, remete às nossas experiências vivenciadas na graduação em Ciências Biológicas. Um dos autores
desse trabalho, além de professora, é técnica do laboratório de Biologia de uma Universidade, e acompanha o
trabalho dos professores. Ao longo dos anos, pode perceber que muitas vezes ocorrem dificuldades na
aprendizagem de conteúdo, principalmente quando envolvem grande quantidade de conceitos novos ao aluno,
como é o caso do Ensino de Histologia.
A Histologia é o estudo das células e dos tecidos do corpo e de como essas estruturas se organizam para
constituir os órgãos (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013, P. 1). As células e sua matriz extracelular quando se agrupam
formam os tecidos. Esta, formada por diferentes tipos de moléculas. Algumas extremamente organizadas formando
estruturas complexas como as membranas basais e fibrilas de colágeno.
Ensinar conteúdos de Histologia com essa diversidade de conceitos e complexidade de
organização estrutural requer não apenas o conhecimento científico do professor, mas também a aproximação do
conhecimentocotidiano do estudante, para que haja significado do conteúdo a ser aprendido.
Nesse sentido, buscamos investigar a prática docente de uma professora de Histologia no ensino superior
em um curso de Ciências Biológicas. A disciplina escolhida foi a Histologia devido às dificuldades relatadas pela
professora e alunos (sujeitos da pesquisa) quanto a aprendizagem deste conteúdo. Levar em consideração a
professora e os alunos implica perceber como os sujeitos da pesquisa se relacionam e como o processo de ensinoaprendizagem se estabelece e em que medida há significação na aprendizagem dos conteúdos de histologia. Para
isso, precisamos demarcar – ainda que resumidamente – o que se entende aqui por aprendizagem significativa.
2 – Teoria da Aprendizagem Significativa
A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) foi proposta originalmente por David
Ausubel na década de 60. De acordo com Masini e Moreira (2008) essa teoria vem sendo enriquecida, interpretada,
relida e divulgada ao longo dos anos, principalmente por meio de encontros nacionais e internacionais de
aprendizagem significativa (ENAS e EIAS, respectivamente). No Brasil, Moreira (2000) tem desenvolvido vários
trabalhos nessa área e contribuído com a perspectiva crítica da aprendizagem significativa. Nessa visão não basta
adquirir conhecimentos novos de forma significativa, mas também é preciso adquiri-los criticamente.
Para conduzir esse tipo de aprendizagem Masini e Moreira (2008) enumeram alguns princípios
denominados facilitadores de uma aprendizagem significativa crítica:
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Perguntas ao invés de respostas (estimular o questionamento ao invés de dar
respostas prontas); Diversidade de materiais (abandono do material único);
Aprendizagem pelo erro (é normal errar; aprende-se corrigindo os erros); Aluno como
perceptor representador (o aluno representa tudo o que percebe); Consciência
semântica (o significado está nas pessoas, não nas palavras); Incerteza do
conhecimento (o conhecimento humano é incerto, evolutivo); Desaprendizagem (às
vezes, o conhecimento prévio funciona como obstáculo epistemológico (Bachelard,
1996, p. 13); Conhecimento como linguagem (tudo o que chamamos de conhecimento
é linguagem); Diversidade de estratégias (abandono do quadro-de-giz) (MASINI e
MOREIRA, 2008, p. 56).
Particularmente, no que diz respeito a TAS clássica, conforme Moreira (2012, p. 30) é aquela na qual as
ideias interagem de forma substantiva e não-arbitrária com o que o aprendiz já sabe. Quando se usa o termo
substantiva refere-se a não-literal e não arbitrária está relacionada com a interação entre um conhecimento
específico relevante que já existe na estrutura cognitiva do sujeito que aprende com o conhecimento “novo” a ser
adquirido.
A esse “conhecimento específico” relevante à nova aprendizagem que pode ser desde um símbolo, um
conceito, uma proposição, um modelo, uma imagem dentre outros, Ausubel (2000) chamou de subsunçor ou ideia
âncora.
O subsunçor está relacionado a um conhecimento específico que existe na estrutura de conhecimento
do indivíduo, que permite então, dar significado a um conhecimento novo que é por ele descoberto, ou que lhe
seja apresentado. Importante destacar que a atribuição de significados a conhecimentos novos depende da
existência de conhecimentos prévios específicos e relevantes e da interação com eles, seja por descoberta ou por
percepção.
Temos também a aprendizagem mecânica, a qual, de acordo com Moreira (2005) consiste em novas
informações memorizadas de maneira arbitrária, literal, não significativa. Esse tipo de aprendizagem, bastante
utilizado na educação básica, também se estende na educação superior. Acaba servindo para que o aluno “passe”
nas avaliações, mas infelizmente não requer compreensão do que está “decorando”, pois não é feita uma relação
entre subsunçores e novos conceitos.
É fundamental a discussão sobre as condições para que ocorra a aprendizagem significativa. Para Moreira
(2005) essencialmente existem três condições: 1) O material de aprendizagem precisa ser potencialmente
significativo, ou seja, precisa ter significado lógico, “seja relacionável de maneira não-arbitrária e não-literal a
uma estrutura cognitiva apropriada e relevante”. 2) O aprendiz deve apresentar predisposição para aprender e 3)
O sujeito aprendiz precisa ter em sua estrutura cognitiva, ideias âncora relevantes com as quais esse material possa
ser relacionado.
Sabe-se que a estrutura cognitiva do sujeito aprendiz é apontada como uma estrutura de subsunçores
que se inter-relacionam e são organizados de forma hierárquica, sendo considerada uma estrutura dinâmica
caracterizada por dois processos principais: a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora.
A diferenciação progressiva consiste no processo de atribuição de novos significados: novas ideias
hierarquicamente inferiores são relacionadas, fazendo com que o mesmo se torne mais elaborado.
Por outro lado, a reconciliação integradora compreende a exploração das relações entre conceitos,
proposições destacando suas semelhanças e divergências importantes, além de conciliar possíveis inconsistências
reais ou aparentes; partindo então, da especificidade, dos detalhes para os conceitos, ideias mais gerais.
A partir da teoria apresentada, desenvolvemos uma abordagem de pesquisa que pudesse trazer
elementos para discutir a teoria e a prática docente e a aprendizagem de histologia no ensino superior.
3 – Encaminhamento Metodológico
A pesquisa foi realizada em uma universidade pública no interior do país, do estado de Mato Grosso do
Sul, no curso de Ciências Biológicas Licenciatura/Bacharelado, com uma turma de 2º ano na disciplina de Histologia.
O objetivo dessa pesquisa era investigar a prática docente e as dificuldades dos alunos encontradas na
aprendizagem do ensino de Histologia e, de que modo as contribuições da TAS podem colaborar para melhoria
dessas dificuldades.
Utilizamos vários instrumentos de coleta de dados para abranger de forma ampla a situação de ensino,
tais como:
A) entrevista semiestruturada realizada com a professora com as seguintes questões: 1. Que estratégias
você utiliza para desenvolver o conteúdo de Histologia? 2. Que dificuldades você percebe nos alunos nas aulas de
Histologia? 3. O que você faz a partir dessas dificuldades? 4. Qual a importância do ensino dos conteúdos de
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Histologia? 5. Você percebe se, de alguma forma, o Ensino de Histologia se concretiza na vida dos estudantes? 6. O
que poderia melhorar o Ensino de Histologia?;
B) Observações realizadas em sala de aula e laboratório registradas por meio de diário de bordo e
gravações em áudio.
4 – Apresentação e Discussão dos Dados
Através do referencial teórico da TAS, buscamos estabelecer explicações para o papel do docente na
formação de futuros professores/bacharéis em suas relações discursivas, sejam elas na sala de aula ou no
laboratório.
A partir das questões apresentadas anteriormente, apresentamos uma síntese das respostas da docente
de modo a compreendermos sua prática docente. Por meio da entrevista, a professora afirma que suas aulas acabam
não envolvendo o diálogo, como afirma a seguir:
Em relação às estratégias eu tento me basear principalmente em figuras, porque eu
acho que a ilustração facilita bastante o aprendizado e isso complementa a teoria.
Entre as disciplinas que eu ministro, a Histologia é a que eu vejo que os alunos
apresentam maior dificuldade e tem um alto índice de reprovação, pois é uma
disciplina extremamente teórica. Então o que eu faço: logo que eu apresento a
disciplina para os alunos eu já passo o livro em pdf para eles. Peço que o livro seja
uma referência durante a disciplina, porque a gente trabalha uma parte dela com
estudos dirigidos, onde o aluno vai sentar com um livro e fazer a síntese de
determinados assuntos. Lógico que conforme eu for dando esse assunto em aula
teórica, a gente fala em aula dialogada, mas acaba não acontecendo... Então, a gente
deixa uma parte da disciplina para que eles sentem com o livro...eu acho que a
dificuldade grande no ensino é essa barreira do aluno não pegar, não ter essa prática
de pegar o livro para trabalhar com ele, trabalhar com esse conteúdo. Então eu tento
estimulá-los com questionamentos sobre o conteúdo para ver o que eles já sabem, o
que trazem de bagagem. Vou mostrando os desenhos na projeção e a gente vai
conversando.
Ela também diz que:
Ensinar histologia é muito importante porque os alunos acabam relacionando o
conteúdo com o cotidiano deles. Eles vão utilizar muito o estudo da histologia nas
disciplinas de “fisio humana” (fisiologia humana), “fisio animal” (fisiologia animal), e
para a própria “embrio” (embriologia). A “histo” (histologia) é a base para essas
disciplinas, ela é realmente muito importante. Percebo que os alunos conseguem
concretizar o estudo da histologia quando relacionam as lâminas observadas no
“micro” (microscópio), os desenhos, as figuras, as fotos do atlas com coisas que eles
vivenciam, como por exemplo, a descamação da pele. […] o que ajuda a gente hoje a
estudar que na minha época não tinha, são as ferramentas tecnológicas: as animações
audiovisuais que a internet hoje disponibiliza pra gente de maneira fantástica e aí
então, quando estou tratando por exemplo de uma clivagem de um grupo animal, eu
consigo pegar uma animação, então eu fiz uma seleção de videozinhos na internet que
mostram exatamente a movimentação daquela estrutura durante o processo de
clivagem e assim por diante durante o desenvolvimento. Eu acho que isso é fantástico
porque o aluno consegue ver o que está acontecendo, e eu não tenho esse recurso para
a disciplina de histologia, todo ano eu procuro na internet algo legal: o tecido se
formando, ou algo do tipo, mas eu não encontro material animado desse porte para
poder inserir na disciplina, então eu acabo ficando restrita as figuras do atlas, as
lâminas da aula prática e aí não consigo ir além disso. Eu acredito que as animações
seriam interessantes para melhorar o ensino de histologia.
A professora assume que os conteúdos de histologia ensinados poderiam contribuir para o estudo de
disciplinas posteriores, como por exemplo, anatomia e fisiologia tanto animal quanto humana. Ela acredita que o
ensino de histologia se concretiza na vida dos estudantes quando eles conseguem relacionar as figuras, os desenhos,
as fotos com situações do cotidiano, como por exemplo, a descamação do tecido epitelial. No entanto, não parece
claro que a professora aborde a relação dos conceitos científicos com o cotidiano, mas que espera que os próprios
alunos façam a relação.
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Na entrevista, a professora afirma que vai mostrando as figuras, realizando perguntas a fim de observar
qual o conhecimento que os alunos trazem. Ela sintetiza os conteúdos em tópicos e vai apresentando aos alunos os
desenhos para complementar a teoria:
Enquanto eu vou mostrando os desenhos (fotos), eu vou fazendo perguntas, eu vou
vendo o que eles já trazem de conhecimento, e a participação é muito pequena, e
acaba mesmo que eu vou demonstrando, e vou explicando os desenhos, então eu passo
de forma geral todo o assunto, enquanto eu estou falando dos desenhos. Depois de
passarmos por todos os desenhos, voltamos então, para a parte escrita, onde eu vou
sintetizando o conteúdo: eu vou colocando como tópicos e a gente vai discutindo a
respeito deles, se necessário eu vou repetindo, então, os desenhos vão aparecendo
conforme a sequência, aonde eu apresento um pouco da teoria e então vamos para os
desenhos até o final. [...]percebo que nas aulas teóricas a gente não se aproxima do
aluno, fica o aluno lá e a gente aqui…, dependendo da sala, a participação é muito
pequena e isso é bem desanimador, eu fico bem desanimada, eu preciso do feedback
para funcionar bem.
A professora explicita que busca fazer perguntas e, mesmo assim, tem uma participação muito pequena
dos alunos. Então, como a docente maneja as perguntas que faz em aula? A pouca participação não seria resultado
de questões pouco significativas? Ou ainda, há tempo de resposta adequada para que os estudantes participem? É
o que veremos a seguir, a partir das observações realizadas sobre a prática docente.
Professora: - Então o conteúdo da aula hoje é o tecido epitelial. O que é o tecido
epitelial? [Pergunta retórica20] É um tecido de revestimento. A gente vai conhecer
algumas estruturas de epitélio de revestimento e também de epitélio glandular, ok?
Próxima vez que a gente vier para aula prática, a gente vai de novo ver algumas
estruturas de epitelial e vai trabalhar também tecido conjuntivo, na hora que a gente
terminar a parte teórica dele, não é? Está todo mundo já com o roteiro? Primeira
lâmina 48, lâmina da pele, aqui a gente vai trabalhar o pavimentoso estratificado. [A
professora vai falando e procurando no computador a foto do tecido que será
projetada para os alunos, para que os mesmos acompanhem na foto, procurando em
suas lâminas as estruturas para que possam ser observadas ao microscópio].
A professora inicia sua aula com uma pergunta, sem oferecer tempo de resposta. De acordo com
Lorencini (2000) o fornecimento de tempo de espera adequado para perguntas formuladas para o aluno, o deixaria
pensar sobre a pergunta e melhoraria a qualidade do discurso, no sentido da fluência, dinâmica e progressividade.
Continua a aula.
Professora: - O que significa um epitélio estratificado? Vocês lembram?
Isabela: - Várias camadas.
Professora: - Isso, várias camadas. E o que significa o pavimentoso?
João: - Ah... elas são achatadas.
Professora: - Achatadas, mas quais camadas são achatadas?
João: - As últimas…
Professora: - As mais superficiais... não é? Então assim, a porção epitelial, a gente vai
sempre procurar na porção, na região periférica aí da lâmina, tá? Vou encontrar ela
aqui para vocês, já tem uma referência. [A professora procura o tecido epitelial
pavimentoso estratificado nas fotos para projeção].
Segundo Antunes, Lorencini Júnior e Salvi (2010) as perguntas podem funcionar como ferramentas que
desencadeiam discursos interativos, quando bem utilizadas pelo professor e compreendidas pelos alunos, como foi
com o questionamento conduzido pela professora sobre o que significa epitélio estratificado e os alunos buscaram
em sua estrutura cognitiva os subsunçores que correspondessem ao questionamento feito.

20

Consideramos como pergunta retórica aquela que não tem como objetivo obter uma resposta, mas
estabelecer uma continuidade no discurso ou provocar uma reflexão. Sendo assim, não é oferecido tempo de
resposta.
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No decorrer da aula a professora está caminhando pelo laboratório e observando se os alunos estão
conseguindo visualizar o material ao microscópio. Ela, então, se dirige aos alunos:
Professora: - Lembra que a gente comentou lá no epitélio estratificado pavimentoso,
no caso aqui da pele, a gente tem assim ó, precisa olhar então o núcleo da célula para
gente visualizar essa mudança gradativa no formato delas... e ó, elas vão se achatando
conforme elas vão chegando mais na região aqui, periférica do tecido tá? Então tudo
isso daqui é célula epitelial, trouxe aqui a estratificação e a mudança então no
formato das células até elas ficarem bem achatadas aí mais na periferia do material.
Joana: - Aí a gente desenha exatamente como a gente enxerga ali?
Professora: - Isso, aí você desenha para mim o tecido epitelial.
Joana: - Só o epitelial professora?
Professora: - Só o epitelial, então você pode sinalizar em cima ali certo... logo depois
do epitelial, vem o tecido conjuntivo, então você finaliza e aí então você legenda o
tecido epitelial conforme as camadas aí, tá? Igual está no roteiro: epitélio prismático,
epitélio cúbico e depois pavimentoso.
A professora apresenta o tecido epitelial projetado pelo data show no power point, os alunos observam
e desenham o observado. Dentro do tecido epitelial eles precisam diferenciar as camadas: epitélio prismático,
cúbico e pavimentoso.
Mas apenas o desenhar não basta para que se possa afirmar que houve aprendizagem significativa. Podese criar uma representação de uma observação sem que sejam percebidos os conceitos que dão significado aos
desenhos. Epitélios prismático, cúbico e pavimentoso são palavras que se referem a características gerais das quais
se inferem as classificações das lâminas. Então, é necessário saber se os alunos conseguem diferenciar
progressivamente os tecidos (epitelial, conjuntivo, etc.) para seus formatos (prismático, cúbico e pavimentoso) e
também fazer a reconciliação destes conceitos mais específicos. Assim, precisariam ser feitas mais perguntas para
se inferir o que os alunos estão realmente aprendendo a este respeito.
Enquanto os alunos vão desenhando o observado ao microscópio, a professora os acompanha.
Professora: - O importante é vocês sinalizarem aí no caderninho de vocês essa mudança
gradativa de formato de células tá?
João: - Professora essa camada mais externa, ela não tem mais ligação né, ela não
tem mais alimentação... essa camada mais externa.
Professora: - Enquanto ela estiver presa ao epitélio, ela continua sendo funcional,
apesar de já ter as suas as funções celulares um pouco lentas, mas enquanto ela está
compondo o epitélio, ela tem vida.
João: - Então a camada tem vida, mesmo na parte mais superior aí?
Professora: - Isso, na hora que não mais, aí o epitélio se descama.
João: - Aí ela já cai logo…
Professora: - É.
No diálogo acima, nota-se que a professora apresenta ao aluno os significados já compartilhados pela
comunidade a respeito dos materiais educativos do currículo. O aluno João, por sua vez, devolve ao professor os
significados que captou. Por meio desse diálogo pode-se observar uma negociação de significados entre aluno e
professora, possibilitando que se estabeleça na estrutura cognitiva do aluno uma aprendizagem significativa sobre
a relação entre a posição relativa das células de acordo com sua origem.
Joana: - Que estrutura arredondada é essa aí na ponta da seta?
Professora: - Isso aqui é provavelmente um vaso sanguíneo. Então conforme o corte
que é feito aí, o corte não é muito transversal ele fica um pouco mais comprido. A
gente vai ter uma aula prática de conjuntivo para discriminar aí as fibras, caracterizar
as diferentes fibras. Ah, quem quiser pode tirar foto tá?
Letícia: - É mais difícil tirar foto...
Professora: - É mais difícil???
Letícia: - Eu tenho que desenhar, não vou ficar perdendo tempo tirando foto...
Professora: - Não esqueçam a legenda tá gente...
Quando a aluna questiona sobre “a estrutura arredondada na ponta da seta” e a professora esclarece
que pode ser um vaso sanguíneo e que nas próximas aulas sobre tecido conjuntivo vão discriminar as fibras,
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observamos o processo de conceituação: o estabelecimento da relação entre uma palavra e a imagem a que ela se
refere.
O que chama a atenção é a diferença da participação dos alunos entre as aulas teórica e prática.
Enquanto a professora diz encontrar pouca participação em suas aulas teóricas em sala de aula, o contrário
acontece no laboratório observando as imagens no microscópio.
Na aula prática em questão, os alunos questionam a professora, por exemplo, sobre o que seria a
estrutura arredondada na ponta da seta que aparece na visualização dos alunos no microscópio. Observa-se a
curiosidade de buscar resposta para esse fenômeno e/ou evento em questão. A aula teórica também pode e deve
apresentar caráter questionador, até mesmo investigativo. Para Carniatto (2002) a aula precisa gerar dúvida ou
estimular os alunos para que eles realizem questionamentos, relacionem com outros assuntos de sua vivência,
enfim, que se constitua em uma abordagem investigativa
Nessa pesquisa, analisando as aulas de Histologia, percebe-se que a professora se preocupa com que os
estudantes aprendam os conceitos científicos, mas não apresenta estratégias para relacioná-los à vivência dos
alunos. Ela preocupa-se com a memorização dos conceitos a partir do material prático observado ao microscópio:
as lâminas. Parafraseando Moreira (2006, p. 169) fazer com que o aluno adquira um corpo de conhecimento claro,
estável e organizado é, para Ausubel et al. (1978, p. 167) mais que a principal meta da atividade em sala de aula
ou a principal variável dependente usada na avaliação da eficácia do ensino, pois, uma vez adquirido esse
conhecimento – a estrutura cognitiva – passa a ser a principal variável independente na aquisição de novas
informações na mesma área.Para que ocorra uma aprendizagem significativa, o foco deve ser a compreensão do
aluno, o resgate dos conhecimentos prévios e a busca de subsunçores relevantes em sua estrutura cognitiva. Nesse
aspecto, o aluno precisa ser estimulado e valorizado no que diz respeito aos seus conhecimentos prévios (AUSUBEL,
2003).
Por outro lado, quando a professora utilizar perguntas com tempo de resposta adequado (deixar que os
alunos pensem, reflitam sobre o questionamento e respondam), observa-se que a participação dos alunos aumenta
nas interações discursivas. Assim, a partir do cotidiano dos alunos, a professora poderia estabelecer uma melhor
negociação de significados em sala de aula ao ensinar histologia buscando a promoção de autonomia desse aluno
para que ele possa se estabelecer no mundo em que vive relacionando o conteúdo estudado com sua vida cotidiana,
tornando-se cidadão crítico e reflexivo.
5 – Considerações Finais
Do ponto de vista da aprendizagem, em especial da aprendizagem significativa, uma das condições para
que ela ocorra é a necessidade do aluno se predispor a aprender. Para isso, ele precisa ter em sua estrutura
cognitiva subsunçores adequados para os relacionar aos conteúdos novos. Assim, a apresentação dos novos
conteúdos precisa levar em conta aquilo que o estudante já conhece de modo que, solicitar a leitura de um texto,
por si só, não proporciona maior participação, visto que ele pode estar em um grau de abstração tal, que pouco se
relaciona a algo que o aluno conheça.
A implementação de um ensino que tenha como fundamento a TAS requer que o professor proporcione
aos alunos um ambiente em que ocorra aprendizagem significativa, isto é, um ambiente em que os conhecimentos
prévios tenham funcionalidade. Para tanto, é preciso investir tempo na formação continuada de professores para
que possam refletir constantemente sobre sua prática pedagógica e reelaborá-la de acordo com cada realidade de
ensino.
A educação científica significativa deve valorizar os conhecimentos prévios dos alunos antes da instrução
e permitir que tais conhecimentos interajam com a nova informação. Que os alunos sejam orientados, estimulados
a pensar nos questionamentos apresentados pelo professor, que sejam instigados a buscar respostas, a discutirem,
analisarem, argumentarem e propor respostas e a novas questões.
Assim, um ensino potencialmente significativo dos conteúdos de histologia terá significado lógico a
medida em que o aluno tiver em sua estrutura cognitiva subsunçores adequados. Em seguida, ensinar esse conteúdo
levando em conta a estrutura cognitiva do aluno, a consolidação e o uso de métodos, técnicas e recursos
instrucionais que contribuam para facilitar a aprendizagem significativa da matéria de ensino. Essa abordagem
didática requer a participação dos estudantes de modo que os tecidos já conhecidos sejam acessados como
subsunçores relevantes aos novos conteúdos que se pretende ensinar.
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CORAL048 - APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NUMA PESQUISA SOBRE A MOBILIZAÇÃO DE HABILIDADES
COGNITIVAS E IDENTIFICAÇÃO DE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS
JOSINALVA ESTACIO MENEZES
Universidade de Brasília/Departamento de Matemática/Laboratório de Ensino de Matemática-Grupo de Investigação em Ensino
de Matemática/Projeto Circuito de Vivências/ jomene@bol.com.br
Resumo: Neste estudo exploratório objetivamos investigar os conteúdos e a mobilização de habilidades matemáticas em jogos
de estratégias virtuais com alunos do 3º ano do ensino médio, sendo o foco principal do nosso trabalho os jogos matemáticos,
recorrendo às análises de experiências e conhecimentos prévios dos alunos. Para referencial teórico, focamos na teoria da
aprendizagem significativa de David Ausubel, enfatizando que ao jogar o aluno se utiliza de conhecimentos prévios na sua
estrutura cognitiva. Convidamos 5 (cinco) alunos para participarem da pesquisa empírica, que foram selecionados a partir das
respostas a um questionário. Os registros áudios-visuais nos serviram de indicadores que fundamentaram a nossa análise, na
direção dos nossos objetivos. Como resultados, identificamos o uso de subsunçores pelos participantes, mesmo apresentando
dificuldades em associar sua atividade com a matemática; tendem a admitir a existência de matemática no jogo, mas não a
identificar formas de utilizá-lo na busca da estratégia de vitória. Reforçamos a necessidade de intensificar as pesquisas neste
tema, dos alunos terem um maior acesso aos jogos em matemática, tanto na forma concreta quanto na forma virtual e, em um
trabalho conjunto de professores e alunos, no sentido de procurar inserir os mesmos no processo ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Jogos matemáticos. Habilidades cognitivas. Ensino-aprendizagem. Subsunçores.
Abstract: In this exploratory study we aimed to investigate the contents and the mobilization of math skills in game virtual
strategies with students of the 3rd year of high school, the main focus of our work mathematical games, turning to the work
experience and previous knowledge of students. We base ourselves as a theoretical framework, the theory of meaningful learning
of David Ausubel, emphasizing that while playing the student uses prior knowledge in their cognitive structure. We invite five (5)
students to participate in the empirical research, which we selected from responses to a questionnaire. The audio-visual records
served us indicators that substantiate our analysis toward our goals. As a result, we have identified the use of subsumers by
participants, even with difficulties in associating their activities with mathematics; they tend to admit the existence of
mathematics in the game, but to find ways to use it in pursuit of victory strategy. Emphasize the need to intensify research in
this subject, students have greater access to math games, both concretely and in virtual form and, in a joint work of teachers
and students, in seeking to incorporate them in the teaching process -learning.
Keywords: Ausubel´s Meaningful learning. mathematical games. cognitive abilities. teaching-learning. subsumers.

1 – Introdução
A evolução tecnológica e a globalização têm levado o homem a uma nova esfera de sua vida, no qual a
praticidade e o raciocínio lógico têm sido os grandes sustentáculos deste novo milênio. As máquinas foram criadas
para facilitar e acelerar o poder de resposta do indivíduo na sociedade, o qual necessita de respostas rápidas.
Assim, é necessário repensar a educação como elemento que deve contribuir para dar ao homem as condições de
integração neste contexto. Para Moran, “[...] educar é ajudar a integrar todas as dimensões da vida, a encontrar
nosso caminho intelectual, emocional, profissional, que nos realize e que contribua para modificar a sociedade
que temos . . .” (MORAN, 2000, p. 12) .
Com a tecnologia computacional como um desafio, a educação a educação enfrenta carências de
mudanças nos modelos em vigor, o que leva à busca de adequar o computador a essas novas demandas escolares.
Em software de jogos matemáticos, constatamos que, neles, as estratégias de vitória estavam relacionadas de uma
forma direta ou indireta ao conhecimento matemático. Permeadas pelos conhecimentos prévios dos alunos,
atividades de ensino nestes ambientes valorizam a conscientização das conquistas e sua ampliação para outros
contextos Ausubel (1978). Isso reflete a participação do aluno na problemática da construção do conhecimento na
medida em que, através dos jogos, compartilha a responsabilidade e a superação do problema com o educador e
com outros colegas.
Nesta pesquisa, tivemos como objetivo geral investigar a identificação de conteúdo matemático e
habilidades cognitivas em um jogo no 3ª ano do ensino médio à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa.
2 – Marco Teórico e Revisão de Literatura
Os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN de matemática apontam o acesso à calculadora,
computadores e outros elementos tecnológicos como uma realidade sociocultural, e que traz às escolas um desafio
de incorporá-los como elemento que possa contribuir para a melhoria do ensino da matemática. Segundo este
documento:
A justificativa para que esse fato possa ocorrer é a possibilidade de uma ação
motivadora, abrindo novas possibilidades educacionais, levando o aluno a perceber a
importância do uso dos meios tecnológicos disponíveis na sociedade contemporânea.”
(BRASIL, 1997, p. 46).
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Atualmente, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC (BRASIL, 2017, 2018), reforçam a necessidade
desse tipo de ação para o trabalho docente no processo de ensino e aprendizagem. Além disto “neste século
estamos emergindo num conhecimento por simulação, típico da cultura informática, faz com que o computador
seja também visto como um recurso didático cada dia mais indispensável. ” (BRASIL, 1997, p. 47). Para Coll (2004)
os jogos permitem certas atitudes como sermos atentos e coordenar diferentes pontos de vista, o que pode
favorecer a aprendizagem na medida em que o indivíduo passa a ser mais participativo, cooperativo, observador.
Além disso, a ação do jogar exige realizar interpretações, classificar e operar informações, uma relação direta com
as demandas relativas às situações escolares.
No contexto do Ensino Médio, com poucos materiais didáticos, os jogos educativos computadorizados e
software podem, pela sua natureza, desenvolver competências cognitivas e motoras, além de atuar na dimensão
da autoconfiança e motivação do indivíduo. Conforme Oliveira, Costa e Moreira (2001), o ato de ensinar e aprender
ganha novo suporte com o uso de diferentes softwares educacionais, pesquisa na Internet e de outras formas de
trabalhos com o computador, e confirma o computador como uma ferramenta muito importante na mediação do
processo da construção do conhecimento, capaz de favorecer a reflexão do aluno, viabilizando a sua interação
ativa com determinado conteúdo.
Pesquisas que realizamos sobre o tema (MENEZES et al, 2008) e enquanto orientadores de trabalhos de
pós-graduação Stricto Sensu (BRITO, 2008; SANTOS Jr, 2011) têm fortalecido nossas convicções de que o jogo pode
ser uma ferramenta cognitiva pedagógica que facilitará ao aprendiz desenvolver suas competências.
Uma vez que o efeito do jogo na educação tem sido estudado desde o século XIX, em várias áreas do
conhecimento por autores como Jean Piaget, Rouse Ball, Gaspar Bachet de Méziriac e Giles Brougère, dentre outros,
com encaminhamentos positivos, à exceção dos jogos de acaso, os jogos por computador também se tornaram alvos
de interesse dos mesmos. Embora a maioria dos jogos produzidos tenha enfoque educacional no sentido de
promover rapidez de reflexo e raciocínio, já existem softwares que incluem jogos voltados para o processo de
aprendizagem formal, o que vai desde software com orientação completa - Modellus - a orientações metodológicas
para utilização de jogos para introduzir conceitos matemáticos em sala de aula (MENEZES, 1999, 1998, 2000, 2001,
2004). Numa delas, propõe um roteiro de atividades para introdução de conceitos em matemática, utilizando os
jogos constantes em revistas de CD ROM.
Nas pesquisas observa-se que o momento em que os alunos jogam, a maneira com que se dedicam para
conseguir chegar ao objetivo final; considera-se, na estratégia, a possibilidade do recurso a conhecimentos prévios
que possuíam. Para Ausubel (1978), esse conhecimento corresponde aos subsunçores, forma como poderíamos
explorar esse conhecimento, muitas vezes utilizado pelo aluno sem que o mesmo pudesse associar algum
conhecimento Matemático, “embutido” muitas vezes, em sua estratégia de vitória. Portanto, os jogos de
computador estão se constituindo em mais um elemento de auxílio no ensino de matemática, passando a se
constituir em mais uma forma de contribuição no contexto da Educação Matemática. Dar sentido a essa
aprendizagem, conduz-nos à teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (IBID).
A partir da observação de crianças e adolescentes jogando, surgiu a ideia de estudar a teoria da
aprendizagem significativa associada ao jogo, pois pudemos perceber que, jogando ou realizando construções, os
alunos faziam associações com algum conhecimento que eles já tinham; que para o autor são os subsunçores. Esta
teoria permite focar o conteúdo aprendido numa estrutura mental ordenada. A estrutura cognitiva representa todo
um conteúdo informal armazenado por um indivíduo organizado de certa forma qualquer modalidade do
conhecimento. O conteúdo previamente assimilado pelo indivíduo representa uma organização do processo de
aprendizagem. Novos dados serão assimilados e armazenados de forma direta da qualidade da estrutura cognitiva
prévia do aprendiz. Esse conhecimento anterior resultará num “ponto de ancoragem 21”, no qual as novas
informações irão encontrar um modo de se integrar àquilo que o indivíduo já conhece.
Nesta teoria, a educação não deve ocorrer mais através de estímulos, respostas e reforços positivos, e
sim através de uma aprendizagem significativa, em mudanças conceituais e, naturalmente, construtivismo. De
acordo com ela,
O aprendizado significativo acontece quando uma informação nova é adquirida
mediante um esforço deliberado por parte do aprendiz em ligar a informação nova
com conceitos ou proposições relevantes pré-existentes em sua estrutura cognitiva.
(AUSUBEL et al., 1978, p. 159).
Para Ausubel (1978), é preciso que o conteúdo a ser ensinado faça algum sentido para o aprendiz. Isso
ocorre quando uma nova informação ancora–se nos conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do
21

Para Ausubel “ancoragem” é a propriedade que as ideias preexistentes têm de fornecer apoio às novas ideias
recém aprendidas
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aprendiz, ou ainda por acontecer interação entre saberes específico; onde o saber pré-existente é definido por
subsunçor (COLL, 2004). Portanto, o recurso tecnológico educativo está aliado às novas tendências da matemática
e as ideias sobre a natureza contextualizada da aprendizagem.
Na aprendizagem por descoberta, por outro lado, o conteúdo principal daquilo que está para ser
aprendido deve ser descoberto independentemente, antes mesmo que possa ser assimilado pela estrutura cognitiva
e estabelece ligações com conceitos subsunçores relevantes já existentes na estrutura cognitiva.
Assim, a aprendizagem por recepção do conteúdo é apresentada ao aprendiz em sua forma final. Para
Moreira,
[...] isso significa que aprendizagem por descoberta não é necessariamente,
significativa, nem aprendizagem por recepção é, obrigatoriamente, mecânica. Tanto
uma como outra pode ser significativa ou mecânica dependendo da maneira como a
nova informação é armazenada na estrutura cognitiva. Por exemplo, a solução de
quebra–cabeças por ensaio e erro é um tipo de aprendizagem por descoberta, em que
o conteúdo descoberto (a solução) é, geralmente, incorporado de maneira arbitrária
à estrutura cognitiva é, portanto, aprendido mecanicamente. (MOREIRA, 1999).
Para alguns jogos podem ocorrer tipos de aprendizagem significativa, como por exemplo: o aprendiz busca
no primeiro momento a solução (aprendizagem por descoberta); num segundo momento (aprendizagem mecânica)
quando repetiu várias vezes até superar certas etapas e, possivelmente, (aprendizagem por recepção) quando o
aprendiz não chega ao resultado final, e ele passa a receber informações que podem indicar o cominho para se
chegar a uma estratégia de vitória. Na interação com os jogos eletrônicos, essas funções cognitivas são
intensificadas a cada dia, o que permite, descobrir novas formas de conhecimento, que hoje também ocorrem por
meio da simulação de novos mundos.
Por tudo isso, podemos dizer que a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1978), tem uma
contribuição muito importante, pois faz com que o aluno faça as ligações entre os conhecimentos novos àqueles
que já possuem, e a partir deste momento ele realize as devidas conexões.
O jogo goldhunt é uma variação dos wargames, sendo seu criador na versão 1.1, Eric Saito, datada de
1991. Corresponde ao jogo de uma pessoa, que busca encontrar o “ouro”. A tela do jogo, no computador,
corresponde a um campo totalmente verde dividido em quadradinhos (células) delimitados por pontos nos seus
vértices (ver figura 01). Os níveis de dificuldade (level) são três, acessados ao “clicar” “game, new, level”, e
enquanto aumentam, os quadradinhos diminuem de tamanho, aumentando as células de quantidade.
O objetivo do jogo é descobrir, no menor número de palpites possível, onde está escondido o ouro, que
consiste em um disco dourado, o qual aparece quando é localizado o quadrado que o cobre. Como regras, temos:
que jogador tem vinte palpites para descobrir debaixo de qual quadradinho está escondido o ouro, palpites que
são dados quando o jogador “clica” numa célula. Cada vez que o palpite estiver errado, aparece um disco vermelho
no local indicado e o jogador receberá uma informação referente a quantos passos (células) o jogador está do ouro,
em qualquer direção - vertical, horizontal, diagonal, ou combinação da última com uma das outras duas - e
aparecerá no local apontado um disco vermelho. Se o jogador não encontrar o ouro após os vinte palpites, receberá
a informação de onde estava o ouro, aparecendo um disco amarelo na célula correspondente. E como se movimenta
o jogo?
O mouse comanda o jogo, na escolha da célula. Escolhida a célula, e “clicando” com o botão do lado
esquerdo do mouse será indicada com um disco vermelho a sua primeira jogada e na parte inferior da tela estará
registrado a quantos passos o jogador se encontra do ouro.
A próxima jogada será escolhida uma nova célula, e clicando com o botão esquerdo do mouse será
indicado um novo disco vermelho, e na parte inferior da tela será registrado a quantos passos esse novo disco está
do ouro. As jogadas serão repetidas sucessivamente até o jogador encontrar o ouro, não ultrapassando o limite de
20 jogadas.
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Figura 01. Telas do jogo goldhunt: a) Tela inicial do jogo; b) um exemplo de tela do palpite quando o ouro é
encontrado: c) Um exemplo de tela do palpite quando o ouro não é encontrado após 20 palpites. (Fonte: Revista
CD Expert Especial. 400 jogos para Windows, São Paulo: Editora CD Expert, 1996)
O jogo permite mobilizar os conteúdos contagem, probabilidades, orientação, ponto, segmentos, reta,
área, intersecçãonoção de perímetro, conceito de plano, vértices, bissetriz, noção de áreas, figuras geométricas e
as habilidades mentais estabelecimento de planos de estratégia, atenção, concentração, percepção visual,
raciocínio lógico, memorização tomada de decisão. Observamos que os conteúdos listados correspondem na teoria
de Ausubel (1978), aos subsunçores dos quais os alunos puderam lançar mão durante o jogo.
3 – Metodologia
Escolhemos o terceiro ano do Ensino Médio pelo fato dos alunos terem vistos os conteúdos necessários à
pesquisa. Nosso universo foi composto de 32 alunos de uma escola particular de um bairro do Recife, de ambos os
sexos, com faixa etária que vai dos 15 e 18 anos. Os alunos moravam nos arredores da escola e responderam a um
questionário, cujo modelo está no apêndice A, para selecionar uma amostra composta de 05 alunos, o qual foi
aplicado visando verificar que alunos mais se identificavam com atividades de jogo.
Dentre os respondentes, selecionamos cinco alunos; fizemos um diário de observações, filmamos cada
sessão registrando o comportamento dos alunos e suas respostas e descrição do que faziam, para melhor analisar
cada sessão. Realizamos as sessões em um dia, de forma individual, no laboratório de informática da escola,
anotando as observações e registrando em câmera digital e MP3. Durante as sessões perguntamos se i) Utilizando
papel quadriculado fazendo uma correspondência entre cada célula do jogo e os palpites, como o aluno anotava as
possibilidades de encontrar o ouro?; ii) com o papel quadriculado, como desenvolver algum caminho para encontrar
o ouro, descrevendo? iii) há um número mínimo de palpites necessários para se encontrar o ouro, e como chegou a
ele?; iv) houve eventual uso de ideias matemáticas para a escolha dos palpites e a relação entre estas e a dinâmica
do jogo?Transcrevemos as sessões para as análises posteriores. O jogo escolhido foi o Goldhunt, já descrito e
analisamos de acordo com as ideias da Análise de Conteúdo de Bardin (1977).
4 – Apresentação e Discussão dos Dados
Os cinco alunos selecionados foram os mais próximos do perfil desejado: Conhecer a maior parte dos
jogos de estratégia que foram citados; ter uma opinião positiva sobre jogos; ter jogado no computador; ter uma
opinião positiva sobre jogos no computador e desejar participar de um jogo no computador sugerido pelo
pesquisador. Passamos às análises das sessões, de acordo com os princípios da análise de conteúdo de Bardin. Em
cada sessão, descrevemos o jogo, fornecemos uma folha de papel quadriculado para registrarem a tela e
planejarem as jogadas e registramos a sessão. Sintetizamos os resultados.
A aluna A estabeleceu estratégias parciais de busca do ouro, como considerar as duas últimas
informações como base da próxima jogada e associar o campo ou região formada pelas possíveis células
(quadradinhos) onde o ouro pode estar escondido a uma forma geométrica, a qual ela parece não ter definido bem
em seu raciocínio. Tais estratégias são estruturadas, principalmente, a partir das últimas informações do
computador. Para a escolha das jogadas, ela mostra usar o raciocínio lógico com base nas informações recebidas,
e depois faz a tomada de decisão, para escolher a jogada.
Ela também parecia ter consciência que utiliza alguns conteúdos matemáticos que cita, o que mostra
que ela lançou mão de conhecimentos anteriores para a nova situação-problema, recorrendo aos subsunçores
(AUSUBEL, 1978), para jogar e ganhar.
Outro fato digno de nota foi o comportamento da aluna ao desenvolver um raciocínio referente ao
estabelecimento de estratégia e ao ganhar, ou seja, localizar o ouro, que é o de satisfação com o enfrentamento
e vitória sobre um desafio, a superação de um obstáculo. Comportamentos como esse corroboram as ideias de Borin
(1996) acerca da postura do aluno diante do jogo, igual à de um “cientista” buscando resolver um problema. Rego
& Rêgo (1998) também enfatizam essa situação, valorizando o estímulo ao enfrentamento de problemas por parte
do aluno, em convergência com as ideias de Menezes (1996) e os PCN (BRASIL, 1997), sobre o benefício resultante
na autonomia e no senso crítico do aluno, elementos importantes para o desenvolvimento da cidadania.
Na segunda sessão, os comentários feitos pela aluna B durante o jogo, mostram que ela estava atenta às
informações que eram apresentadas na tela, e mostrou usar uma estratégia que permitia considerar as últimas
informações para decidir as jogadas a fazer.
Ela encontrou o ouro numa segunda partida, com um número grande de jogadas. Quando isso aconteceu,
sua fisionomia abriu-se num sorriso, denotando satisfação pela vitória sobre um desafio. Neste ponto, voltamos a
reforçar o valor do jogo na formação do indivíduo, quanto à melhoria da autoestima, a autoconfiança, que são
elementos que vão compor a formação da cidadania e o contribuir para o crescimento de sua autonomia. O jogo,
se bem direcionado, tende a contribuir para o desenvolvimento pleno, seja intelectual, físico, moral ou afetivo,
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ideia já defendida por tantos outros estudiosos do jogo, como Piaget, (1973), Rêgo & Rêgo (1998); Vygotsky, 1991
e Menezes (1996).
Na sua fala, constatamos a mobilização dos conteúdos de contagem, orientação, possibilidades, o que
ficou expresso em vários momentos, ao considerar as jogadas possíveis de serem feitas, até escolher uma. Podemos
relacionar estes elementos à organização do processo de aprendizagem a que se refere Ausubel, Novak e Hanesian
(1980), segundo o qual os conhecimentos anteriores resultam em pontos de ancoragem para a assimilação de novos
conhecimentos. Na nossa situação, os conhecimentos anteriores e habilidades adquiridas ajudam o aluno a
enfrentar esta nova situação-problema que é vencer o desafio de ganhar o jogo. De algum modo, os alunos lançam
mão destes subsunçores na sua atividade de jogo.
Dentre as habilidades mentais mobilizadas pela aluna, que identificamos pela verbalização das ideias,
listamos o estabelecimento de plano de ação, raciocínio lógico e percepção espacial, o que permite também
remeter às ideias de Azevedo quanto à postura do aluno diante do jogo, lançando mão de conhecimentos anteriores
para jogar.
Na terceira sessão, a aluna C lançou mão de ideias e matemáticas e conteúdos matemáticos, embora em
menor intensidade do que as anteriores, e de habilidades mentais. Mesmo assim, ela não parece ter tido consciência
de que, de fato, utilizou a matemática de alguma forma para jogar, pois quando indagamos a respeito, ela
respondeu negativamente. Vemos que os subsunçores, quando a eles se recorre (AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN,
1980), necessariamente, parece ter sido feito de forma intencional ou consciente.
Na quarta sessão, observamos que a aluna D mobilizou ideias matemáticas e conteúdos matemáticos
descritas no final do parágrafo, e manteve uma linha de pensamento aparentemente constante; percebemos uma
estabilidade nas ideias que ele aplicou, possivelmente como uma estratégia de vitória. Em suas falas, deixou fortes
evidências do uso de subsunçores, nas situações nas quis lançou mão dos conhecimentos anteriores definidos na
fala dela, utilizando-os numa nova situação-problema que lhe foi posta, o jogo no computador (AUSUBEL, 1978).
Os conhecimentos mobilizados foram contagem, orientação, direção e lógica. O raciocínio lógico foi uma habilidade
mental observada; as outras foram o estabelecimento de plano de ação e a tomada de decisão.
Na última sessão, percebemos no aluno E o recurso a ideias matemáticas mobilizadas presentes na sua
fala, e possivelmente a mais explorada é a direção, e que eleestabelece estratégias parciais de busca do ouro.
O aluno E, também pareceu ter consciência de utilizar alguns conteúdos matemáticos que citou, e como
a aluna A, sugeriu a ocorrência de outros, com menor segurança. Isso aponta que o aluno lançou mão de
conhecimentos anteriores para a nova situação-problema que foi posta diante dela, fazendo uso dos conhecimentos
prévios para novos conhecimentos (AUSUBEL, 1978), na sua estratégia e na sua vitória.
Quanto às estratégias utilizadas pelo aluno E, vimos que o mesmo fez uso de estratégias parciais para
jogar e, embora mostrasse saber ter usado ideias e conteúdos matemáticos e habilidades mentais, não conseguiu
elaborar uma estratégia geral de vitória. Estes elementos foram obtidos da análise das transcrições que fizemos.
5 – Conclusões
Na análise das sessões, verificamos que os alunos, nas partidas em busca do ouro, lançavam mão de
ideias matemáticas e habilidades mentais para escolher as jogadas. A identificação do recurso a tais elementos do
contexto da matemática foi constatada nas transcrições que fizemos para análises, realizadas segundo o método
clínico (PIAGET, 1973). Assim, a partir do exposto, consideramos que ficou evidenciado que consideramos atingir
os objetivos que foram estabelecidos para a nossa pesquisa e apresentados na introdução e retomados aqui, no
início da conclusão.
Além disso, constatamos que os alunos pesquisados, de fato, tenderam a usar tanto ideias e conteúdos
matemáticos quanto habilidades mentais para as escolhas das jogadas e também para estabelecer as estratégias
na busca de encontrar o ouro. Portanto, podemos também considerar que ficou evidenciado termos confirmado
nossa hipótese. Podemos, então, fazer alguns encaminhamentos.
Em seguida, alertamos também que, tal como na pesquisa, durante as sessões, deve haver um
encaminhamento metodológico adequado em atividades com jogos. Estes se referem à organização pedagógica da
atividade, dentro das condições vigentes no contexto. Menezes et all (2008), além de outros autores (RÊGO E RÊGO,
1998; LOPES, 1998; Almeida; 1978), apresentam discussões interessantes nesse aspecto.
Lembramos que para em situações de jogos podem ocorrer tipos de aprendizagem significativa
(AUSUBEL, 1978), como por exemplo: o aprendiz busca no primeiro momento a solução (aprendizagem por
descoberta); num segundo momento (aprendizagem mecânica) quando repetiu várias vezes até superar certas
etapas e, possivelmente, (aprendizagem por recepção) quando o aprendiz não chega ao resultado final, e ele passa
a receber informações que podem indicar o cominho para se chegar a uma estratégia de vitória.
Assim, cremos que atingimos nosso objetivo e consideramos que a teoria de Ausubel, de fato, auxilia o
professor a compreender os processos cognitivos do aluno, e ajuda-lo na construção de seu próprio conhecimento.
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Apêndice: Questionário aplicado aos alunos para escolha dos participantes da pesquisa.
Você conhece algum jogo? Caso sim, informe qual.
O que você acha de jogos matemáticos? __________________________________
Você já participou de algum jogo no computador? a) sim ( )
b) não ( )
O que você acha de jogos no computador? ______________________________________
Desejaria participar de um jogo no computador? a) sim ( )
b) não ( )
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Resumo: No campo educacional, múltiplos são os fatores que interferem no processo de ensino-aprendizagem. Dentre estes
fatores, pode-se destacar a exposição dos conteúdos curriculares sem considerar as concepções prévias apresentadas pelos
estudantes. Tendo como referencial a Teoria da Aprendizagem Significativa e a necessidade de identificar as concepções prévias
dos alunos, elaborou-se uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) para a apresentação do tema “Célula”à62
alunos integrantes da 2ªano do Ensino Médio, de uma escola pública situada no interior do estado de São Paulo. Para a estruturação
e aplicação desta UEPS, utilizou-se recursos pedagógicos diversificados e um questionário aberto. Os dados desta pesquisa foram
obtidos em três momentos distintos do processo de ensino-aprendizagem e, para sua interpretação, utilizou-se Análise de
Conteúdo. Verificamos que ocorreram mudanças nas respostas dos estudantes durante o processo sugerindo que a utilização de
UEPS, elaboradas a partir do conhecimento prévio dos estudantes,pode auxiliar a promoção da aprendizagem.
Palavras-chave: aprendizagem significativa, ensino de biologia, célula, UEPS.
Abstract: In education, there are many factors that can interfere with learning. Among them, to teach the curricular contents
without taking into account the students previous conceptions. Based on the Ausubel´s meaningful learning theory we created a
Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU) for "cell theme" teaching. This teaching unit was based on students’ conceptions. A
total of 62 high school students participated in the study. The teaching unit was planned with varied pedagogical resources. A
questionnaire was used to collect the data. It was applied in three different moments: before the teaching unit elaboration; at
the end of teaching unit application, and three months after the teaching unit was ended. The data were analysed by content
analysis techniques. The comparison between them showed a change in students’ responses profile, suggesting that the PMTU
use, elaborated from students’ conceptions, can help to a more effective learning.
Keywords: meaningful learning, biology teaching, cell,PMTU

1 – Introdução
No contexto escolar, múltiplos são os fatores que podem influenciar no processo de ensinoaprendizagem, tais como os materiais didáticos, o currículo, a estrutura escolar e a motivação dos estudantes em
aprender. Dentre esses múltiplos fatores destacam-se as Concepções Alternativas (CA) definidas por Santos (1991,
p. 93) como sendo designações que sugerem diferenças qualitativas entre as representações dos alunos e os
conceitos científicos vigentes. Para esta autora (1991, p.96), “concepções” são representações pessoais que
dependem do contexto em que emergem e que são compartilhadas por grupos de alunos. O adjetivo “alternativas”
é utilizado, segundo Santos, para reforçar a ideia de que tais concepções não têm estatuto de conceito
científico.Estas concepções tendem a resistir ao ensino formal e podem resultar em empecilhos à aprendizagem.
Apesar da influência exercida por estas concepções, no contexto escolar, não é usual que sejam
identificadas pelos professores, o que pode acarretar em dificuldades no o processo de ensino-aprendizagem. No
intuito de planejar as atividades de ensino a partir das concepções dos alunos, desenvolveu-se e aplicou-se uma
Unidade de Ensino Potencialmente Significativa - UEPS (MOREIRA, 2011a) com a inserção de materiais pedagógicos
diversificados, tais como vídeos, animações, fotos, produções textuais, experimentos, e a contextualização da
produção científica. As UEPS, de acordo com Moreira (2011a),apresentam uma mudança na perspectiva didáticometodológica, pois o ensino passa a ser estruturado com base nos conhecimentos prévios apresentados pelos
estudantes, na utilização de materiais potencialmente significativos e na Teoria da Aprendizagem Significativa
(TAS).
Reconhecendo a necessidade de promover a aprendizagem significativa em sala de aula procurou-se
responder à seguinte questão: a formulação de uma UEPS a partir dos conhecimentos prévios dos alunos e da
utilização de estratégias e materiais pedagógicosdiversificados pode auxiliar na aquisição e retenção significativa
de conceitos científicos relativos ao tema “Célula”?
2–Marco Teórico e Revisão da Literatura
A Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por David Ausubel, figura no cenário educacional como
uma das mais importantes teorias educacionais, com a potencialidade de auxiliar professores e estudantes no
processo de ensino-aprendizagemDe acordo com Masini e Moreira (2017, p. 20 )pode-se dizer que a aprendizagem
ocorre de forma significativa quando há a aquisição de novos conhecimentos com significado, compreensão,
criticidade e o indivíduo é capaz de aplicar esses conhecimentos em explicações, argumentações e soluções de
situações-problema.
Para que ocorra a aprendizagem significativa (AS), Ausubel (2003, p. 75) ressalta queo novo
conhecimento deve relacionar-se de maneira não-arbitrária e não-literal com os conhecimentos presentes na
estrutura cognitiva do aprendiz. Adicionalmente, segundo Moreira e Masini (2001, p. 23) o material a ser aprendido
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deve ser relacionável com a estrutura de conhecimento do indivíduo, e este deve manifestar a disposição em
aprender.
Ausubel (2003, p. 63) ressalta também que a estrutura cognitiva é a variável independente mais
significativa a influenciar a capacidade do aprendiz em adquirir e reter novos conhecimentos. Desta forma, os
conhecimentos prévios dos alunos interferem, de forma positiva ou negativa, na aquisição dos novos conceitos,
sendo necessário – e imprescindível – o levantamento destes antes da exposição dos novos conceitos.
As concepçõespodem ser categorizadas em prévias ou alternativas. Segundo Santos (1991, p. 93), o
termo concepção prévia englobaas ideias que os estudantes possuem acerca de um determinado conceito antes de
passarem pelo processo de ensino formal. Já as concepções alternativas caracterizam-se por serem inferências
pessoais que persistem ao longo do tempo, resistindo ao ensino formal, e são percebidas pelos que as possuem
como lógicas, úteis e dotadas de consistência interna (SANTOS, 1991, p. 109).
De acordo com Moreira (2011b), a concepção prévia do indivíduo serve de matriz ideacional e
organizacional para a incorporação, compreensão e fixação de novos saberes quando estes “se ancoram” em
concepçõesespecificamente relevantes (subsunçores), preexistentes na estrutura cognitiva do ser. Sendo assim, na
perspectiva ausubeliana, a concepção préviaé a variável mais importante para a aprendizagem significativa. Dessa
forma, realizar o levantamento das concepções apresentadas pelos estudantes antes da exposição de um
determinado conteúdo torna-se imprescindível sob a perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa.
Na realidade educacional brasileira, há um extenso conjunto de conteúdos programáticos a serem
cumpridos. Adicionalmente, osprofessores cumprem jornadas de trabalho exaustivascom um grande número de
alunos por turma. Tais características culminam em um ensino, majoritariamente, pautado na exposição de
conteúdos escolares que devem ser memorizados e reproduzidos em avaliações.
De acordo com Ausubel (2003, p. 59), os conteúdos memorizados relacionam-se de forma arbitrária e
literal com a estrutura cognitiva do indivíduo e, por não estarem ancorados de forma adequada, são mais frágeis e
vulneráveis ao esquecimento. Assim, um ensino pautado na memorização tende a não ser adequado do ponto de
vista educacional, pois não apresenta significado para os estudantes.
De forma oposta, quando a aprendizagem ocorre de forma significativa, há uma interação não arbitrária
e não literal entre aquilo que se aprende e a estrutura cognitiva do aprendiz, integrando e criando novos
significados (AUSUBEL, 2003, p.59).
Segundo Ausubel (2003, p.16), “a aprendizagem por recepção e a retenção significativas são essenciais
para a educação pois estes são os mecanismos humanos par excellence para a aquisição e o armazenamento” de
conhecimentos pertencentes a qualquer área de conhecimento.No entanto, não considerar os conhecimentos
prévios e não utilizar materiais potencialmente significativos pode tornar o ensino menos efetivo.
Uma das possibilidades para promoção da aprendizagem significativa em sala de aula está em organizar
o conteúdo em Unidades de Ensino Potencialmente Significativas. De acordo com Moreira (2011a), as UEPS podem
ser descritas como sequências de ensino fundamentadas teoricamente e voltadas para a aprendizagem significativa.
3–Metodologia
Para abordagem do tema “Célula”, elaboramos e aplicamos uma UEPS que teve duração aproximada de
três meses e meio. Essa Unidade foi subdivida em Atividades Iniciais, Situações-problema iniciais, Aprofundando o
conhecimento, Exposição dialogada, Nova situação problema, Avaliação somativa, Avaliação de aprendizagem na
UEPS e Avaliação da UEPS. Utilizou-se, na proposta,projeções de vídeos, fotos , atividades experimentais, o livro
didático adotado pela escola e o material próprio do estado de São Paulo.
Para levantar oconhecimento prévio dos estudantes, relativos ao tema “Célula”, utilizou-seum
questionário aberto que os estimulem a explicitar o que pensamsobre este tema. As questões foram formuladas de
modo a evitar que nas respostas apele-se apenas à memória.
Este questionário foi aplicado a um grupo de 62 alunos, com idades entre 15 e 17 anos, integrantes do
2º anodo Ensino Médio de uma escola pública situada no interior do Estado de São Paulo. O mesmo questionário foi
aplicado em três momentos distintos, entre os anos letivos de 2017 e 2018. A primeira aplicação ocorreu antes da
elaboração da UEPS e objetivava revelar os conhecimentos sobre a temática. Os resultados obtidos nesta primeira
aplicação alicerçaram a construção da UEPS.
Para dimensionar a efetividade da organização do ensino em UEPS, aplicou-se pela segunda vez o
questionário ao final das atividades de ensino. No ano letivo seguinte, quando os alunosjá se encontravam no 3º
ano do Ensino Médio, foram convidados a respondê-lo, pela terceira vez.
As respostas obtidas foram categorizadas, segundo técnicas de Análise de Conteúdo, com o objetivo de
fornecer uma representação simplificada dos dados brutos (BARDIN, 2011) Trata-se de uma ferramenta de
classificação dos elementos por diferenciação em que, primeiramente, os dados são separados e analisados com o
objetivo de identificar padrões. Posteriormente, são reagrupados, por similaridade, em categorias, que podem ser
previamente estabelecidas ou elaboradas a posteriori.
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Devido à natureza dos dados utilizados neste trabalho, optou-se por realizar a leitura flutuante do
material, e, com base nas respostas obtidas para cada uma das questões, reagrupá-lo em categorias estabelecida
a posteriori.
4–Apresentação e Discussão dos Dados
Os dados obtidos com as três aplicações do questionário permitiram comparar e mensurar a mudança no
perfil de respostas obtidas com relação aos conhecimentos apresentados por esse grupo de alunos sobre o tema
“Célula”. Por se tratar de uma temática cuja abordagem ocorre, inicialmente, no Ensino Fundamental II - via de
regra entre o 6º e o 7º anos - é possível afirmar que estes alunos já passaram pelo ensino formal desse conteúdo.
Com relação à primeira questão, “Você já ouviu falar sobre as “células”? Em caso afirmativo, onde você
ouviu falar”?, as respostas foram agrupadas em sete categorias, cuja distribuição pode ser conferida no Gráfico 1.
A categoria Escola abrange respostas que fazem referência ao conhecimento escolar. Já a categoria Impressoabarca
respostas relativas a materiais escritos impressos que os estudantes expressaram através da utilização das palavras
livros, revistas ejornais.

Categorização das respostas na Questão 1:
Você já ouviu falar sobre as “células”? Em caso afirmativo, onde
você ouviu falar?

Palestras
Internet

Impressos

4,8%

9,7%

22,6%

6,5%

Vídeos

17,7%

17,7%
22,6%

21,0%
22,6%

Ambiente médico

35,5%

6,5%

Casa

1,6%

12,9%

Escola

9,7%

93,5%

96,8%

1ª Aplicação

1,6%

2ª Aplicação

3,2%
96,8%

3ª Aplicação

Gráfico 1.Distribuição percentual das respostas àQuestão 1.
´´
De acordo com o Gráfico 1, é possível notar que os alunos relataram, em resposta aos três questionários,
terem contato com esta temática, majoritariamente, na escola, durante o processo de educação formal e
afirmaram conhecer o tema abordado.
Curiosamente, o contato com a palavra “Célula” está praticamente ausente no Ambiente médico
categoria que abarca respostas como postos de saúde, hospitais, clínicas médicas e profissionais da saúde). Em
nossa opinião, este dado se revela preocupante, pois grande parte das doenças que acometem os seres humanos
envolvem patógenos unicelulares e/ou trata-se de distúrbios envolvendo o funcionamento das células.
Em suas residências, poucos alunos relataram mençõesà palavra “Célula”. Um dos estudantes que
mencionou o ambiente familiar afirmou que, “eventualmente, conversa e tira dúvidas com sua mãe, que é
professora de Ciências”. A maioria dos estudantes que não citou esta categoria, relata ser este um tema muito
complexo para ser discutido em casa.
A segunda questão, “Quais organismos ou objetos você acredita que possuam células? Cite CINCO
exemplos”., teve por objetivo averiguar se os alunos compreendem a célula como unidade básica da vida e se
correlacionam àformação da estrutura corporal dos seres vivos. A distribuição dos resultados em seis categorias
pode ser observada no Gráfico 2.

Categorização das respostas na Questão 2:
Quais organismos ou objetos você acredita que possuam células? Cite
CINCO exemplos.
97%

74%

68%

6%

8%

5%

8%

2%

100%

77%

56%

94%

48%

52%

8%

13%

2%

Animais

Vegetais

Micro-organismos

Objetos

Vírus

Não respondeu

1ª Aplicação

2ª Aplicação

3ª Aplicação

Gráfico 2. Distribuição percentual das respostas àQuestão 2.
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Na categoria Animais, foram citados animais domésticos ou aqueles utilizados na alimentação humana.
Já na categoria Vegetais, os alunos mencionaram grupos genéricos, tais como árvores, flores e mato sendo que
alguns citaram vegetais utilizados na culinária. A categoria Micro-organismos abarca respostas como fungos,
bactérias e amebas.
Os resultados indicam que um número maior de alunos cita exemplos de animais como possuidores de
células. Na categoriaVegetais, inicialmente menos de 50% os considerava como portadores de células. Esse
percentual foi elevado à 77% logo após vivenciarem a UEPS e teve ligeira queda,para 74%, na última aplicação do
questionário. A ligeira queda observada é um fenômenonatural e esperado, resultantedo processo de obliteração,
indicando que a aprendizagem não se efetivou de forma significativa para todos os estudantes deste grupo amostral.
Os micro-organismos foram mencionados inicialmente por 52% dos alunos e por 68% na terceira aplicação
do questionário. Apesar do aumento nas porcentagens, estes resultados indicam uma relativa dificuldade do grupo
amostral em compreendê-los como seres vivos e, consequentemente, como possuidores de células.
Com relação aos vírus, inicialmente 13% dos estudantes os citaram como portadores de células. Esse
percentual reduziu-se para 8% nas demais aplicações. Já os objetos, foram citados pela minoria dos alunos e apenas
6% os citaram na últimaaplicação.
A terceira questão faz uma oposição à segunda, e visa identificar aquilo que os alunos não consideram
como possuidores de células. Esta questão tem por objetivo rastrear possíveis incoerências com os padrões de
respostas obtidos na Questão 2. Estas incoerências poderiam indicar uma aleatoriedade da escrita, ou seja,
poderiam ter respondido quaisquer conjuntos de palavras ao acaso. Os resultados podem ser observados no Gráfico
3.

Categorização das respostas na Questão 3:
Quais organismos ou objetos você acredita que NÃO possuam células?
Cite CINCO exemplos.
8%
3%
8%
Animais

15%
8%
27%
Vegetais

11%

90%

13%

100%

11%

84%

10%

2%

Micro-organismos

Objetos

Vírus

Não respondeu

1ª Aplicação

2ª Aplicação

16%

3%

10%

3ª Aplicação

Gráfico 3. Distribuição percentual das respostas àQuestão 3.
Com relação à categoria Animais, a minoria dos alunos os citou como não possuidores de células,
corroborando os resultados obtidos na Questão 2. Dentre os exemplos citados, encontram-se os insetos. Já os
animais domésticos, e/ou aqueles utilizados na alimentação humana, não foram citados.
Como esperado, da primeira para a segunda aplicação do questionário houve uma significativa
diminuição no apontamento dos vegetais como não possuidores de células. Devido ao processo de obliteração, o
percentual teve um aumento na terceira aplicação apesar de ser inferior ao verificado inicialmente. Este processo
de obliteração, de acordo com Ausubel (2003, p.61), corresponde a uma perda parcial do material apreendido pois
a estrutura cognitiva tende a armazenar as informações através de ideias mais inclusivas e generalizáveis. Moreira
(2011b, p.39-40), ressalta que “(...) o esquecimento é uma consequência natural da aprendizagem significativa”
sendo, no entanto, um esquecimento residual pois “(...) o conhecimento esquecido este dentro do subsunçor (...)”.
Além de averiguar o conhecimento dos alunos relativos à composição celular dos seres vivos, o
questionário procurou mensurar se o grupo amostral compreendia as células como estruturasmicroscópicas,e que
há necessidade de uma grande quantidade delas para compor os corpos de organismos pluricelulares. Nesta
perspectiva, a questão “E o seu corpo, você acredita que ele seja formado por células? Em caso afirmativo, quantas
células você acha que são necessárias para formar o corpo de um ser humano adulto”? investigou a noção, em
escala, da quantidade de células necessárias para formar o corpo humano adulto. Como não é possível citar com
exatidão essa quantidade, os alunos foram orientados a responder na ordem de grandeza. Os resultados podem ser
visualizados no Gráfico 4.
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Categorização das respostas na Questão 4:
E o seu corpo, você acredita que ele seja formado por células? Em caso
afirmativo, quantas células você acha que são necessárias para formar o
corpo de um ser humano adulto?
Resposta Incoerente
Não Respondeu
Infinitas
Quatrilhão
Trilhão
Bilhão
Milhão
Milhar
Centena
Dezena
Unidade

6%

3%

2%

5%
5%
5%

2%
5%
13%
16%

2%
5%

15%
26%

34%
39%

19%

24%
27%
2%
5%

10%
8%

15%
2%
2%

2%

5%
1ª Aplicação

2ª Aplicação

3ª Aplicação

Gráfico 4. Distribuição percentual das respostas à Questão 4.
Tendo em vista que a maioria das células animais tem uma dimensão aproximada de 1 a 100 µm, estimase que o corpo humano adulto apresente trilhões de células. Por não se tratar de uma escala cotidiana, a maioria
dos estudantes respondeu erroneamente a esta questão, situando entre os milhares e os milhões o número de
células na primeira aplicação do questionário. Apesar de compreenderem que o corpo humano é formado por uma
grande quantidade de células, os alunos não foram capazes de dimensionar esses valores, mesmo após a UEPS
indicando a necessidade de rever/reformular a proposta de ensino, com inserção de novos materiais que trabalhem
com noções de ordem de grandeza.
A última questão analisada neste trabalho teve por objetivo investigar o conhecimento dos alunos sobre
as estruturas que compõem as células.

Categorização das respostas na Questão 5:
Uma casa é formada, basicamente, por tijolos, cimento, telhas, portas e
janelas. No caso das células, do que elas são formadas?
Citou cinco Organelas
11%
Citou quatro Organelas
5%
Citou tres Organelas
13%
Citou duas Organelas 2%
11%
Citou uma organela
5%
Organelas (sem especificar)
26%
Citoesqueleto
24%
Citoplasma 3%
42%
Membrana Plasmática
32%
66%
DNA
3%
21%
Núcleo
34%
66%
Ossos
11%
Sangue
8%
Não respondeu
42%
1ª Aplicação

2ª Aplicação

3%
2%
8%
19%
8%
23%
18%
32%
48%
13%
50%
3%
3%
10%

2%

3%
23%

3ª Aplicação

Gráfico 5. Distribuição percentual das respostas àquestão 5.
Os dados indicam que, inicialmente, poucos estudantes possuíam conhecimentos sobre a estrutura das
células. Dentre aqueles que explicitaram algumas informações, apenas 34% mencionaram o núcleo; 32% a
membrana plasmática; e apenas 2% citaram alguma organela. Apesar de já estarem próximos de concluir a
educação básica, este grupo de alunos desconhece as estruturas celulares e seu funcionamento. Após a aplicação
da UEPS,percebemos que uma parte significativa dos estudantes demonstraram compreender a célula como uma
estrutura complexa.
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5–Considerações Finais
Através do levantamento dos conhecimentosprévios apresentados por este grupo de alunos, foi possível
elaborar uma UEPS específica para atender às necessidades destes discentes. O instrumento de coleta de dados,
aplicado nas três ocasiões,permitiu a comparação entre as respostas fornecidas,revelando os conhecimentos sobre
esta temática.
Inicialmente, constatou-se que o tema “Célula” é abordado somente no ambiente escolar para a maioria
dos alunos,e, limita-se esse conhecimento ao que é apresentado no ensino formal. Apesar deste grupo amostral já
ter passado pelo processo ensino desta temática, no Ensino Fundamental II, nota-se que não adquiriram de forma
significativa os conceitos, apresentando lacunas conceituais e dificuldades em correlacionar a presença de células
com a formação estrutural dos seres vivos.
Desta forma, o grupo amostral apresentava múltiplas concepções alternativas, revelando uma urgência na
adoção de novas estratégias didático-metodológicas para que o ensino se efetue de forma significativa. Ausubel
(2003, p. 81) considera ser aprendizagem significativa “o mecanismo humano por excelência para a aquisição de
ideias e informações presentes em qualquer área de conhecimento”e a adoção de um ensino pautado neste
referencial apresenta grandes potencialidades na educação.
A Teoria da Aprendizagem Significativa fornece uma nova perspectiva para a realização de um trabalho
em sala de aula que promova a efetiva aprendizagem dos alunos, em especial no ensino de Biologia,no qual uma
extensa lista de conteúdos acerca dos seres vivos e de suas relações com o meio ambiente é apresentada aos
estudantes.
Nesta pesquisa, verificou-se que o planejamento de uma Unidade de Ensino Potencialmente
Significativa, partindodas concepções prévias dos estudantes, apresenta o potencial de promover a aquisição
significativa de conceitos relacionados ao tema “Célula”.Embora seja possível verificar uma mudança nos padrões
de respostas, cabe ressaltar que esta não ocorreu em plenitude para todos os alunos pois detectou-se respostas
que não estavam de acordo com os conceitos científicos trabalhados em sala de aula.A resistência ao processo de
ensino pode estar atrelada, entre outros, às limitações da metodologia empregada, da potencialidade do material
utilizado e da disposição do discente em aprender. Desta forma, pode-se sugerir que os conceitos abordados não
se ancoraram, como esperado, nas estruturas cognitivas de todos os participantes.
É importante destacar que, além dos problemas impostos pela existência de concepções alternativas no
grupo participante da pesquisa, há dificuldades adicionais na abordagem da temática “Célula”, pois se trata de um
conteúdo que exige grande abstração e capacidade de raciocínio.
O trabalho em sala de aula pautado no levantamento das concepções dos alunos e na utilização de UEPS
apresenta a potencialidade de promover um ensino com mais significado, formando pessoas aptas a lidar com os
conteúdos que estão presentes no cotidiano.
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Resumo: Partindo dos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e dos trabalhos sobre Unidade de
Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) de Marco Antonio Moreira, neste trabalho tivemos como objetivo o preparo e aplicação
em sala de aula de uma UEPS que abordará o conteúdo de Conjuntos em uma turma de um curso superior de Engenharia Florestal.
Detalha-se cada um dos passos da UEPS aplicada e, em seguida, é feita a análise dos resultados obtidos, mirando-se sempre pela
busca de evidências de uma Aprendizagem Significativa por parte dos estudantes. Os resultados obtidos nas atividades
desenvolvidas na UEPS mostraram que a utilização de materiais potencialmente significativos em sala de aula favorece a
aprendizagem significativa, além de fazer com que os alunos superem lacunas de Matemática Básica necessários para o
aprendizado da Matemática do Ensino Superior.
Palavras-chave: Unidade de Ensino Potencialmente Significativa, Conjuntos, Aprendizagem Significativa
Abstract: Based on the principles of the Meaningful learning Theory of David Ausubel and the work on the Potentially Meaningful
Teaching Unit (UEPS) of Marco Antonio Moreira, in this work we had as objective the preparation and application in the classroom
of a UEPS that will approach the content of Sets in a class of a Forest Engineering Course. It details each of the steps of the UEPS
applied and then the analysis of the obtained results is made, always looking for the search of evidences of a Meaningful Learning
on the part of the students. The results obtained in the activities carried out in the UEPS showed that the use of potentially
meaningful materials in the classroom favors meaningful learning, as well as causing the students to overcome Basic Mathematics
gaps necessary for the learning of Mathematics of Higher Education.
Keywords: Potentially Meaningful Teaching Units, Sets, Meaningful learning

1 – Introdução
Durante o processo de aprendizagem da disciplina de Cálculo, os alunos dos cursos de Engenharia
apresentam muitas dificuldades em assimilar os conteúdos novos apresentados pelo professor. Essa dificuldade em
muito se deve ao fato de que, na Educação Básica, o aluno não teve um aprendizado significativo. De sua
experiência em sala de aula e convívio com outros professores, o pesquisador observou que a maioria dos docentes
que atuam no Ensino de Matemática, no Ensino Fundamental e Médio, mantêm o aprendizado mecânico através de
aulas somente expositivas onde o aluno não relaciona nada do novo conteúdo ao que ele já sabe.
Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado do autor principal e apresenta a implementação de
uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) sobre o conteúdo de Conjuntos, bem como os resultados
de sua aplicação em sala de aula. Essa UEPS foi aplicada numa turma da disciplina de Cálculo I, composta
basicamente por alunos ingressantes do Curso de Engenharia Florestal da UFSM no Campus de Frederico Westphalen
no 1º semestre letivo de 2018. A UEPS, aqui exposta, tem como objetivo principal propiciar a aprendizagem
significativa do conteúdo de Conjuntos, conteúdo que pertence ao currículo do Ensino Médio e se justifica pela
tentativa de superar lacunas existentes em conhecimentos de Matemática Básica necessários para o aprendizado
de conteúdos de Cálculo (como por exemplo Limites, Derivadas e Integrais) no Ensino Superior.
2 – Referencial Teórico
A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) apresentada por Ausubel (1980) tem como maior princípio o
seguinte: “O fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece.
Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos.” Essa teoria detalha que o processo de ensino precisa
fazer com que o educando consiga relacionar, de maneira não-arbitrária e não-literal, as novas informações
apresentadas em sala de aula com aspectos relevantes da sua estrutura cognitiva, aspectos que são denominados
por Ausubel como Subsunçores. Os subsunçores vão servir de ancoradouros para a nova informação possa ter algum
significado para o indivíduo. Para que a aprendizagem seja significativa, é necessário então que, segundo Moreira
(2012): “1) o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo e 2) o aprendiz deve apresentar uma
predisposição para aprender”.
2.1 – Unidade de Ensino Potencialmente Significativa
Uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) é uma sequência didática baseada na TAS,
aplicável diretamente ao processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Moreira (2012) salienta que a UEPS
deve fazer uso de diversificados materiais e estratégias de instrução, de maneira a abandonar a narrativa do ensino
centralizado no professor, em favor de um ensino centrado no aluno.
A UEPS é elaborada a partir de situações que levem o aluno a externalizar inicialmente seus
conhecimentos prévios e o professor, a partir disso, apresenta/ensina o conteúdo de maneira a levar em conta os
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princípios da Diferenciação Progressiva e da Reconciliação Integradora. Gomes (2016) destaca: “A Diferenciação
Progressiva, um dos pressupostos fundamentais da Teoria da Aprendizagem significativa - TAS, considera que para
um conceito ser aprendido significativamente é necessário abordá-lo partindo do geral para o específico, onde os
significados mais pontuais sejam abordados após se apresentar as visões mais amplas e gerais do conhecimento.
Após se trabalham conceitos mais específicos.”
Moreira (2012) define a UEPS como sendo uma sequência didática composta de oito passos:
1) Definir o tópico específico a ser abordado, identificando seus aspectos declarativos e procedimentais tais como
aceitos no contexto da matéria de ensino na qual se insere esse tópico;
2) Criar situações que levem o aluno a externalizar seu conhecimento prévio, aceito ou não-aceito no contexto da
matéria de ensino, supostamente relevante para a aprendizagem significativa do tópico (objetivo) em pauta.
3) Propor situações-problema, em nível bem introdutório, levando em conta o conhecimento prévio do aluno, que
preparem o terreno para a introdução do conhecimento (declarativo ou procedimental) que se pretende ensinar.
4) Apresentar o conhecimento a ser ensinado/aprendido, levando em conta a diferenciação progressiva: começando
com aspectos mais gerais, inclusivos, dando uma visão inicial do todo, do que é mais importante na unidade de
ensino, mas logo exemplificando, abordando aspectos específicos;
5) Expor uma nova situação-problema, em nível mais alto de complexidade em relação à primeira apresentada.
Dar novos exemplos, destacar semelhanças e diferenças relativamente às situações e exemplos já trabalhados, ou
seja, promover a reconciliação integradora.
6) Aplicar uma avaliação somativa individual, na qual deverão ser propostas questões/situações que impliquem
compreensão, que evidenciem captação de significados e, idealmente, alguma capacidade de transferência; a
avaliação do desempenho do aluno na UEPS deverá estar baseada, em pé de igualdade, tanto na avaliação formativa
(situações, tarefas resolvidas colaborativamente, registros do professor) como na avaliação somativa. A avaliação
da aprendizagem através da UEPS deve ser feita ao longo de sua implementação;
7) Aula expositiva integradora final, na qual se dará continuidade ao processo de diferenciação progressiva
retomando as características mais relevantes do conteúdo em questão, porém de uma perspectiva integradora, ou
seja, buscando a reconciliação integrativa;
8) A UEPS somente será considerada exitosa se a avaliação do desempenho dos alunos fornecer evidências de
aprendizagem significativa (captação de significados, compreensão, capacidade de explicar, de aplicar o
conhecimento para resolver situações-problema). A aprendizagem significativa é progressiva, o domínio de um
campo conceitual é progressivo; por isso, a ênfase em evidências, não em comportamentos finais.
A seguir, serão detalhados cada um dos passos propostos para a construção e implementação da UEPS.
3 – Metodologia
A presente pesquisa pode ser classificada como qualitativa interpretativa. Mais especificamente,
desenvolvemos uma pesquisa do tipo estudo de caso educativo com o objetivo de melhorar a compreensão da ação
educativa do processo de aprendizagem do conteúdo de Conjunto por meio de uma UEPS. Assim sendo,
desenvolveu-se uma pesquisa em duas etapas: 1ª) Pesquisa de situações-problema da área das Ciências Florestais
que podem contribuir para a atribuição de sentido aos conceitos matemáticos do conteúdo de Conjuntos e, em
seguida, elaboração e aplicação de uma UEPS; 2ª) Identificação e análise de indícios de uma aprendizagem
significativa através da aplicação da UEPS.
A UEPS desenvolvida nesta pesquisa foi aplicada numa turma da disciplina de Cálculo I do Curso de
Engenharia Florestal da UFSM e dela participaram 32 alunos. Sendo composta por uma sequência de 8 passos, por
uma questão de limitações, serão analisadas apenas as atividades desenvolvidas nos passos 2, 6 e 7.
O Quadro 1 apresentado a seguir mostra a sequência de atividades que foram elaboradas e também
desenvolvidas, baseando-se nos oito passos sequenciais de uma UEPS:
Quadro 1. Detalhamento dos 8 passos da UEPS desenvolvida
Passo

1

Detalhamento
- Tópicos a serem abordados: Noções sobre conjuntos (definição de conjunto, tipos de representações, relação de
pertinência e de inclusão, tipos de conjuntos: unitário, vazio, universo), Operações (união, intersecção e diferença) e
propriedades.
- Aspectos declarativos: saber definir conjuntos, explicitar as características de classificações de conjuntos quanto
aos seus tipos, definir as operações existentes entre conjuntos, e declarar as propriedades gerais dos conjuntos
estudados em sala de aula.
- Aspectos procedimentais: saber aplicar a Teoria de Conjuntos em atividades apresentadas em aula ou em outras
situações do seu cotidiano, tais como: classificar conjuntos segundo as suas características, relacionar os conjuntos
entre si, bem como entre seus elementos através das relações de pertinência e inclusão, e operar com conjuntos
(unir, ver as diferenças e intersecções).
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- Objetivos: facilitar e promover a aquisição de significados, pelos alunos, de conceitos básicos sobre o conteúdo de
Conjuntos.
2

- Elaboração de um mapa conceitual (MC) individual, o qual servirá para externalização de conhecimentos prévios
que os estudantes possuem sobre a Teoria de Conjuntos.
Situação-problema 1 (elaborada pelos autores):
Uma das atribuições de um engenheiro florestal é elaboração do Inventário Florestal, o qual é um procedimento para
obter informações sobre as características quantitativas e qualitativas da floresta e de muitas outras características
da área sobre a qual a floresta está se desenvolvendo (HUSH et al. 1993): estimativa de área, descrição da topografia,
mapeamento da propriedade, descrição de acessos, facilidade de transporte da madeira, estimativa da quantidade e
qualidade de diferentes recursos florestais e estimativa de crescimento (se o inventário for realizado mais de uma
vez). O estudante Y da UFSM, durante o estágio curricular, elaborou um Inventário Florestal para duas propriedades
da empresa Mudas da Floresta, a qual produz pesquisas em árvores, sendo que, no relatório desse Inventário, estavam
apresentados os dois quadros seguintes, que destacavam algumas espécies arbóreas das propriedades.
Ao fim do inventário florestal, o estudante Y deveria responder as seguintes questões:
- Quantas e quais são as espécies cultivadas ao mesmo tempo nas duas propriedades?
- Qual é o total de espécies que a empresa cultiva e quais são essas espécies?
- Quais espécies faltariam para que a propriedade com mais espécies obtivesse todas as espécies cultivadas (no caso
de a empresa resolver fechar uma das propriedades mas manter todas as espécies cultivadas numa só propriedade)?

3

- Análise a priori da Situação-problema 1: Na Situação-problema 1, os alunos deverão responder as três questões
apresentadas ao fim da leitura. Para isso, usarão seus conhecimentos prévios sobre análise e número de elementos de
conjuntos, bem como aplicarão conhecimentos prévios sobre operações com conjuntos (união, intersecção e
diferença). Os conhecimentos prévios necessários para responder as questões apresentadas anteriormente não são
conhecimentos necessariamente escolares, pois os estudantes podem desenvolver noções de classificação, união,
intersecção e diferença de conjuntos em diversas situações do seu dia a dia.

4

- Apresentação do Conteúdo: Após análise da Situação-problema 1, o professor apresentará os conteúdos sobre a
Teoria de Conjuntos presentes no programa da disciplina, (levando sempre em conta a diferenciação progressiva):
Definição de Conjuntos, Formas de Representação (extensão, compreensão, Diagrama de Venn), Tipos de Conjuntos
(Unitário, Vazio, Universo), Relação de Pertinência e Relação de Inclusão, Operações com Conjuntos (União,
Intersecção e Diferença). Exercícios e problemas clássicos da matéria de ensino serão trabalhados em sala de aula. Os
alunos utilizavam uma apostila elaborada pelos autores a qual continha um material instrucional potencialmente
significativo sobre o conteúdo de Conjuntos

5

- Nova situação-problema, em nível mais alto de complexidade:
Situação-problema 2: Para criar um contexto, o professor vai propor a leitura da introdução do artigo intitulado
“Avaliação da qualidade de mudas de Eucalyptus grandis utilizando parâmetros morfológicos” do autor Elder Eloy. et
al. (2013).
Baseado nas informações presentes neste trecho do artigo, um professor da turma do engenheiro florestal Y, durante
uma aula prática do curso, levou os alunos até as propriedades da empresa Mudas da Floresta e pediu que cada um
dos 60 alunos coletasse no máximo 2 espécies lá cultivadas para análise da qualidade da madeira das espécies. Assim,
40 alunos coletaram uma muda de Eucalyptus grandis, 35 alunos coletaram uma muda de Pinus e 20 coletaram duas
mudas, uma de Eucalyptus grandis e outra de Pinus.Sendo assim, qual a probabilidade de, sorteando ao acaso a(s)
muda(s) de um aluno, o professor:
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A) Escolher uma muda de Eucalyptus grandis para ser feito o teste de qualidade da madeira?
B) Escolher as mudas de um aluno que tenha coletado as duas espécies: Eucalyptus grandis e Pinus para ser feito o
teste de qualidade?
C) Escolher a(s) muda(s) de um aluno que tenha coletado Eucalyptus grandis ou Pinus para ser feito o teste de
qualidade?
Análise à priori da Situação-problema 2: Na Situação-problema 2, os alunos deverão responder as três perguntas
apresentadas ao fim da situação. Para tanto, além de usarem seus conhecimentos prévios e aqueles conhecimentos
assimilados durante as aulas expositivas sobre os conteúdos da Teoria de Conjuntos precisarão também da definição
de probabilidade de ocorrência de um evento simples, a qual, nesse caso, será o sorteio de mudas das espécies
coletadas pelos alunos da turma do engenheiro florestal Y na empresa fictícia Mudas da Floresta. Nesta etapa, será
dado prosseguimento ao processo de diferenciação progressiva retomando as principais definições da Teoria de
Conjuntos apresentadas durante as aulas expositivas, fazendo sempre uma integração de cada definição utilizada na
resolução das perguntas da situação-problema, tentando proporcionar ao estudante, com isso, uma reconciliação
integrativa.
- Avaliação somativa individual: a qual será realizada presencialmente e de forma individual, contendo os dois
exercícios seguintes:
Exercício 1) Responda com suas próprias palavras como você realiza/define as seguintes operações com conjuntos.
Apresente um exemplo de cada operação.
- União de dois ou mais conjuntos:
- Intersecção de dois ou mais conjuntos:
- Diferença entre dois conjuntos:
Exercícios 2) Primeiro, o professor vai propor a leitura do artigo intitulado “Riqueza de espécies produzidas nos
viveiros florestais de Minas Gerais” de autoria de Souza (2017). Depois, vai pedir aos estudantes que resolvam o
exercício descrito a seguir:
Ciente da divisão das espécies florestais nativas produzidas pelos viveiros em Minas Gerais, disponível na Figura 2 e
também no texto apresentado pelo artigo, responda:
a) Qual é o total de espécies florestais nativas produzidas no bioma Cerrado?
b) Qual é o total de espécies florestais nativas produzidas ao mesmo tempo nos biomas Mata Atlântica e Caatinga?
c) Quantas são as espécies florestais nativas produzidas nos biomas Cerrado ou Caatinga?
d) Quantas são as espécies florestais nativas produzidas somente no bioma Mata Atlântica?
e) Quantas são as espécies florestais nativas produzidas no bioma Caatinga, mas que não são produzidas no bioma
Mata Atlântica?

6

7

- Aula expositiva integradora final: o professor entregará a avaliação somativa individual feita pelos alunos na aula
anterior e comentará com o grande grupo os resultados gerais obtidos. Também será feita a correção em grupo das
atividades da avaliação e uma exposição dialogada sobre os procedimentos e conteúdos que deveriam ser levados em
questão para resolver os dois exercícios, partindo sempre das definições provenientes da Situação-Problema 1. Após
essa atividade, o professor solicitará aos estudantes que elaborem um MC final sobre o conteúdo de Conjuntos
estudado nas aulas anteriores.

8

- Avaliação da aprendizagem na UEPS e Avaliação da própria UEPS: Através da análise do MC inicial, da resolução da
avaliação somativa individual, das atividades desenvolvidas em sala de aula e do MC final, o pesquisador poderá
verificar a presença de evidências de aprendizagem significativa pelos estudantes (captação de significados,
compreensão, capacidade de explicar as definições e relações presentes na matéria de estudo, de aplicar o
conhecimento para resolver situações-problema).

4 – Apresentação e Discussão dos Dados
A análise dos MC elaborados pelos estudantes nos passos 2 e 7 da UEPS foi feita com base na categorização
proposta por Calheiros (2014), a qual está detalhada no Quadro 3.
Quadro 3. Número de MC elaborados e catalogados por categoria de análise
Categoria

Características da Categoria

MC inicial

MC final

A

Mapa que não apresenta relações válidas entre os conceitos ou que não
apresentam subsunçores relevantes (MC inicial) ou ainda que não demonstrem
uma aprendizagem significativa pelo estudante (MC final)

18 (56%)

06 (19%)

B

Mapa com poucos subsunçores relevantes (MC inicial) ou que apresenta poucos
indícios de aprendizagem significativa (MC final)

06 (19%)

05 (16%)

C

Mapa com subsunçores relevantes (MC inicial) ou que apresenta indícios
satisfatórios de aprendizagem significativa (MC final)

08 (25%)

21 (65%)
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Como exemplos da Categoria A, podemos tomar os MC da
Figura 1:

Figura 1. Exemplos de dois MC da Categoria A

Como exemplos da Categoria C, podemos tomar os MC da Figura 2:

Figura 2. Exemplos de dois MC da Categoria C

Por questão de pouco espaço disponível, não foram incluídos outros mapas conceituais, os quais compõe
a análise feita na pesquisa.
Através da análise do MC final, podemos observar que grande parte dos alunos demonstraram evidências
de aprendizagem significativa do conteúdo de Conjuntos desenvolvido através das atividades da UEPS. Um pequeno
grupo (de 06 alunos) apresentou poucos indícios de aprendizagem significativa, uma vez que seus MCs apresentavam
conceitos incorretos (conceitos que não foram trabalhados em momento algum em sala de aula e não estão
relacionados com o conteúdo de conjuntos) ou relações equivocadas entre os conceitos mencionados.
Para verificar a aprendizagem significativa dos estudantes, também foi analisada a resolução dos dois
exercícios presentes na Avaliação Somativa Individual. Essa avaliação foi feita por 32 alunos da turma. O Quadro 4
apresenta o desempenho dos estudantes na Avaliação Somativa Individual aplicada.
O primeiro exercício pedia que os estudantes respondessem com palavras próprias como eles
definem/realizam as operações com conjuntos. Também deveriam apresentar exemplos envolvendo essas
operações. O segundo exercício, que continha uma situação-problema da área das Ciências Florestais retirada de
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uma dissertação de mestrado, deveria ser resolvido utilizando os conceitos aprendidos nas aulas sobre Conjuntos.
Convém lembrar que esses dois exercícios foram planejados com a intenção de verificar como os alunos definiam,
com suas palavras, as operações com conjuntos e aplicavam em situações-problema diferentes das que foram
trabalhadas em sala de aula durante o desenvolvimento da UEPS.
Quadro 4. Número de avaliações resolvidas e categorizadas
Categoria

Características da
Categoria

D

A resolução do exercício 1 não
apresenta definições e
exemplos corretos e, por isso, a
aplicação dessas definições foi
incorreta no exercício 2

E

A resolução do exercício 1
apresenta definições e
exemplos parcialmente corretos
e, por isso, a resolução do
exercício 2 foi parcialmente
correta

F

A resolução do exercício 1
apresenta definições e
exemplos corretos e, por isso, a
resolução do exercício 2 está
correta

Nº de
avaliações

Exemplos de respostas dadas pelos estudantes

04 (12,5%)

- Estudante 1: “Intersecção de dois ou mais conjuntos é
quando usam-se somente os números contidos em apenas um
dos conjuntos”;
- Estudante 1: “Diferença entre dois conjuntos: usam-se os
números que não estão presentes no conjunto apontado,
diminuindo assim seus elementos”;
- Estudante 2: “A diferença entre dois conjuntos junta o que
não é comum entre os dois conjuntos e deixa somente o
conjunto da frente”.
- Estudante 3: “Na união entre dois conjuntos, é necessário
que um conjunto pertença ao outro, com números iguais, que
um complete o outro”;
- Estudante 4: “A união é a parte aonde os dois conjuntos se
unem através de uma semelhança”.

08 (25%)

- Estudante 5: “A diferença entre dois conjuntos é o que
apresenta somente em um conjunto”;
- Estudante 6: “Diferença são os elementos que estão
presentes em um conjunto mas não no outro”;
- Estudante 7: “A intersecção de dois ou mais conjuntos
pertence tanto em um conjunto quanto em outro conjunto”;
- Estudante 8: “Diferença é subtrair um conjunto do outro”.

20 (62,5%)

- Estudante 9: “Na diferença entre dois conjuntos, considerase o que o primeiro conjunto possui de diferente do
segundo”;
- Estudante 10: “Intersecção é o que os conjuntos tem em
comum”;
- Estudante 11: “A união de dois ou mais conjuntos é a junção
em um conjunto de todos os elementos que participam da
operação, exceto os elementos repetidos”;
- Estudante 12: “A intersecção engloba os elementos em
comum entre os conjuntos”;
- Estudante 13: “União é todos os elementos contidos nos
conjuntos sem repetir os iguais”
- Estudante 14: “Diferença entre os conjuntos A e B são os
elementos que estão no conjunto A, mas não estão no
conjunto B”;
- Estudante 14: “Intersecção de dois ou mais conjuntos são os
elementos presentes ao mesmo em dois ou mais conjuntos”.

Além das definições contidas nas respostas da Avaliação Somativa Individual, a maioria dos estudantes
apresentou exemplos de operações com conjuntos. Os conjuntos e operações eram representadas através de
Diagramas de Venn.
5 – Considerações Finais e Conclusões
Um fator que deve ser destacado é o fato de que um grande número de estudantes não acompanhou
todas as atividades desenvolvidas (faltaram diversas as aulas ou chegavam atrasados), apenas algumas, e isso afetou
o seu aprendizado completo dos conteúdos durante a UEPS. Havia também um pequeno grupo de alunos que
demonstraram pouca predisposição para aprender os conteúdos e, por isso, não participaram de maneira efetiva
nas atividades, mesmo sendo repetidamente questionados pelo professor sobre a resolução das atividades e os
conceitos nelas contidos. Nas respostas escritas e verbais desses estudantes, não estavam presentes evidências de
relações entre os novos conhecimentos e aqueles já presentes em sua estrutura cognitiva prévia.
Ao término da aplicação da UEPS, pode-se dizer que as atividades desenvolvidas propiciaram a
aprendizagem significativa dos conteúdos apresentados sobre Conjuntos na maioria dos alunos da turma. A
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Situação-problema 1, que foi apresentada na introdução, serviu como ancoradouro para que se desenvolvessem os
demais conteúdos. A relação que partia de “situações mais gerais” para “situações mais específicas” mostrou
efetividade no favorecimento da aprendizagem dos alunos.
A elaboração de um material potencialmente significativo, o ensino com bastante diálogos e troca de
significados, entre alunos e professor e entre os alunos e o abandono do enfoque comportamentalista nas atividades
desenvolvidas em sala de aula favorece a aprendizagem significativa. Moreira (2012) evidencia isso: “A facilitação
da aprendizagem significativa depende muito mais de uma nova postura docente, de uma nova diretriz escolar, do
que de novas metodologias, mesmo as modernas tecnologias de informação e comunicação.”
Com isso, podemos constatar evidências de uma aprendizagem significativa, pois os estudantes
conseguiam externalizar e explicar, através de conceitos matematicamente aceitos, os conteúdos e também aplicálos para resolver situações-problemas propostas, mostrando com isso, terem captado e compreendido os conceitos
apresentados na UEPS.
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Resumo:Este trabalho de pesquisa tem como fundamentação teórica a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (TAS)e
seus objetivos são: propor, aplicar e buscar evidências de uma aprendizagem significativa em relação aos conceitos envolvidos
no campo conceitual da adição e subtração de Matrizes. Segundo Ausubel, a aprendizagem significativa tem chance de acontecer
quando há uma interação não arbitrária e substantiva entre os novos conhecimentos (ideias, proposições, informações, conceitos,
símbolos) e os conhecimentos prévios (subsunçores), contribuindo para a diferenciação, (re)elaboração e estabilidade dos
mesmos. Moreira (2005) complementa, ao chamar a atenção para o fato de que é por meio da aprendizagem significativa crítica
que o aluno vai ser capaz de lidar com as mudanças, manejar a informação, usufruir da tecnologia e ser o protagonista de sua
aprendizagem. Sendo assim, foram elaboradas e aplicadas as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), nas quais,
os alunos, individualmente ou em pequenos grupos, poderiam explicitar, discutir e (re)constuir seus conhecimentos em relação
ao tema da adição e subtração de matrizes. Os resultados confirmaram a importância de elaborar atividades potencialmente
significativas que permitam ao aluno explicitar suas ideias, interagir com os colegas e com o professor, evoluindo assim,
progressivamente, num determinado campo conceitual.
Palavras-chave: Matemática. Matriz. Conhecimentos Prévios. AprendizagemSignificativa. Metodologia.
Abstract: This research paper is theoretically founded on Ausubel's Theory of Meaningful Learning (TML) with the following
objectives: propose, apply and seek for evidence of meaningful learning related to the concepts involved in the conceptual field
of Matrix addition and subtraction. According to Ausubel, meaningful learning is likely to happen when there is an non-arbitrary,
substantive interaction between new pieces of knowledge (ideas, propositions, information, concepts, symbols) and previous
knowledge (subsumers) that contributes to their differentiation, (re)elaboration and stability. Moreira (2005) complements
further by calling attention to the fact that it is through critical meaningful learning that students will be capable of dealing with
changes, manage information, make use of technology and be protagonists of their learning. Thus, Potentially Meaningful
Teaching Units (PMTU) were elaborated and applied, where students, either individually or in small groups, could explicit, discuss
and (re)construct all their knowledge regarding the matrix addition and subtraction topic. The results confirm how important it
is to elaborate potentially meaningful activities that allow students to explicit their ideas, interact with colleagues and with the
teacher, to then progressively evolve within a certain conceptual field.
Keywords: Mathematics. Matrix. Previous Knowledge. Meaningful Learning. Methodology.

1–Introdução
Os resultados, nada animadores, em relação ao ensino e a aprendizagem de conteúdos de Matemática
divulgados, tanto em nível Nacional, por meio do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira) e Internacional, por meio do PISA (Programme for InternationalStudent Assessment), reforçam a
preocupação com as dificuldades conceituais e procedimentais que os alunos apresentam neste componente
curricular.
Acreditamos ser a sala de aula o local mais apropriado para realizarmos possíveis mudanças nessa situação.
Assim sendo, elencamos o conteúdo de matrizes, mais especificamente, a adição e a subtração de Matrizes, e a
Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel como elementos motivadores para iniciar essa mudança.
Temos como objetivo, propor e avaliar uma metodologia de ensino baseada na Teoria da Aprendizagem
Significativa de Ausubel (TAS), elaborando Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) no ensino e na
aprendizagem da adição e subtração de Matrizes, investigando como estas atividades podem contribuir para a
construção significativa dos conceitos envolvidos neste conteúdo de Matemática.
Entende-se que a Matemática deve proporcionar ao educando o desenvolvimento de competências e
habilidades que permitam identificar, formular e resolver problemas, utilizando um rigor lógico-científico na
análise da situação-problema, bem como a correlação com outros campos do saber.
Acreditamos que o diferencial da pesquisa é o investimento sobre as concepções que os alunos já têm
(subsunçores) e a sua utilização pelo professor para planejar e mediar as atividades subsequentes. As Unidadesde
Ensino Potencialmente Significativas foram previamente elaboradas e contemplaram os aspectos conceituais,
procedimentais e atitudinais, favorecendo ao aluno o papel de protagonista ao construir e evoluir no seu
conhecimento.
2–Marco Teórico e Revisão da Literatura
Ausubel (1980) considera que a finalidade do ensino é a aprendizagem pelo aluno e que ambas, ensino e
aprendizagem coexistem. Considera que é útil prestarmos atenção à relação recíproca que o ensino e a
aprendizagem têm, ou seja a relação que inclui os objetivos do ensino, os efeitos do ensino e a avaliação do ensino.
... é útil voltar-nos para aqueles aspectos do ensino e aprendizagem que têm uma
relação dupla. Esta relação recíproca inclui os objetivos, os efeitos e a avaliação de
ensino. Desta forma, embora seja verdadeiro que ensino é logicamente diferente da
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aprendizagem e pode ser analisado independentemente daquilo que os alunos
aprendem, qual seria a vantagem prática desta análise em separada? A facilitação da
aprendizagem é a própria finalidade do ensino. O ato de ensinar não se encerra em si
mesmo, pois a finalidade do ensino é a aprendizagem por aparte do aluno; muito
embora o insucesso na aprendizagem dos alunos não indique necessariamente a
competência do professor, o produto da aprendizagem é ainda a única medida possível
para se avaliar o mérito do ensino. (AUSUBEL, 1980. p. 12).
Considerando o que foi dito, acredita-se que a busca por uma teoria de aprendizagem adequada pode
nosauxiliar, oferecer indicações e orientar as ações pedagógicas de forma que o ensino efetivamente aconteça.
Não se quer ter a pretensão de afirmar que uma teoria de aprendizagem é suficiente para a melhoria do ensino,
temos consciência de que vários fatores podem intervir, mas considera-se ser uma direção, um rumo, um caminho
para que o ensino, efetivamente, aconteça.
Ausubel destaca que os novos conceitos (imagens, símbolos, conceitos ou proposições) precisam poder se
relacionar com os conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aluno de maneira que contribuam para
esclarecer, melhorar ou até rever aquilo que já está estabelecido, só assim haverá a possibilidade de uma
aprendizagem com significado. E, que para que isto aconteça, deve haver uma disposição do aluno e um material
que seja potencialmente significativo:
A aprendizagem significativa pressupõe que o aluno manifeste uma disposição para
relacionar, de forma não arbitrária e substantiva, o novo material à estrutura cognitiva
– e que o material aprendido seja potencialmente significativo – principalmente
incorporável à sua estrutura de conhecimento.... (AUSUBEL, 1980, p.34).
Fica claro, que além do aluno, o professor tem uma tarefa fundamental no desenrolar das atividades. Quer
seja ao elaborar este material e orientar o aluno na realização das atividades ou ao observar a realização das
atividades, fazendo anotações e, se necessário, intervindo de modo a reorientar os alunos quanto às suas possíveis
dúvidas.
O material, então, a ser elaborado, pelo professor, numa metodologia de aprendizagem significativa, deve
respeitar no mínimo duas condições, segundo Ausubel:
- a natureza do conteúdo a ser aprendido deve ter significado lógico, considera-se que vai partir de ideias mais
simples até às mais complexas, além de estabelecer relações entre elas e poder relacionar-se de forma não
arbitrária e substantiva às estruturas cognitivas já existentes; (a maioria dos conteúdos trabalhados na escola possui
esta característica)
- a natureza da estrutura cognitiva do aluno deve permitir, por meio de conceitos subsunçores (conhecimentos
prévios), uma relação não arbitrária e substantiva entre o novo conhecimento e aquele que já existe.
Moreira (2005) enfatiza que a aprendizagem, dentro de uma óptica contemporânea, não pode se preocupar
apenas em adquirir novos conhecimentos, mas é importante adquiri-los criticamente.
É através da aprendizagem significativa crítica que o aluno poderá fazer parte de sua
cultura e, ao mesmo tempo, não ser subjugado por ela, por seus mitos e ideologias. É
através dessa aprendizagem que ele poderá lidar construtivamente com a mudança
sem deixar-se dominar por ela, manejar a informação sem sentir-se impotente frente
a sua grande disponibilidade e velocidade de fluxo, usufruir e desenvolver a tecnologia
sem tornar-se tecnófilo. Por meio dela, poderá trabalhar com a incerteza, a
relatividade, a não-causalidade, a probabilidade, a não-dicotomização das diferenças,
com a ideia de que o conhecimento é construção (ou invenção) nossa, que apenas
representamos o mundo e nunca o captamos diretamente. (MOREIRA, 2005, p.18)

Moreira (2005) sugere alguns princípios para facilitar a aprendizagem significativa crítica, quais sejam:
- Uma negociação de significados entre o aluno e professor, centrada na interação e incentivando a
formulação de perguntas ao invés de respostas;
- O uso de uma diversidade de materiais educativos, além do livro texto, no intuito de facilitar a
aprendizagem significativa;
- Considerar a aprendizagem como um processo dinâmico de interação, diferenciação e integração entre
conhecimentos novos e pré-existentes, incentivando o aluno a não ser passivo durante o processo, mas argumentar,
discutir e socializar seus conhecimentos;
- Aprender uma disciplina (Biologia, Matemática, História, Física, Literatura, ...) é apropriar-se de sua
linguagem, com seus símbolos, signos, palavras e proposições, considerando seus significados;
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- Observar que o significado está nas pessoas e não nas palavras. Assim, elas só poderão dar o significado
para aquilo que está ao seu alcance ou se forem motivadas (organizadores prévios) a pensar sobre o assunto;
- Considerar o erro como parte integrante do processo de aprendizagem e a sua superação como uma
evolução no conhecimento de determinado conteúdo. O conhecimento não é algo permanente, está em constante
modificação e reestruturação e aprendemos corrigindo nossos erros;
- Desaprender para reestruturar algum conhecimento prévio que possa estar impedindo a aprendizagem
ou porque, devido ao ambiente que está em constante transformação, há a necessidade de rever conceitos e
estratégias para poder sobreviver;
- Perceber que as perguntas movem a curiosidade e o conhecimento humano, por vezes, utiliza metáforas
para respondê-las. Incentivar os alunos a perguntar ao invés de responder;
- Evitar a utilização apenas do quadro como forma de transmissão de conhecimento, mas diversificar as
estratégias;
A aprendizagem significativa crítica deve permitir que o aluno se torne autônomo e participe criticamente
da sociedade em constante transformação, sentindo-se parte integrante da mesma e colaborando com os seus
avanços.
Por uma questão de sobrevivência, é preciso mudar o foco da aprendizagem e do ensino
que busca facilitá-la. Meu argumento, parafraseando Postman e Weingartner (1969) é
que este foco deveria estar na aprendizagem significativa subversiva, ou crítica como
me parece melhor, aquela que permitirá ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao
mesmo tempo, estar fora dela, manejar a informação, criticamente, sem sentir-se
imponente frente a ela; usufruir a tecnologia sem idolatrá-la; mudar sem ser dominado
pela mudança; viver em uma economia de mercado sem deixar que este resolva sua
vida; aceitar a globalização sem aceitar suas perversidades; conviver com a incerteza,
a relatividade, a causalidade múltipla, a construção metafórica do conhecimento, a
probabilidade das coisas, a não dicotomização das diferenças, a recursividade das
representações mentais; rejeitar as verdades fixas, as certezas, as definições
absolutas, as entidades isoladas. (MOREIRA, 2005, p. 39)
Moreira (2005) cita ainda as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), como uma proposta
didática para alterar, pelo menos dentro do possível, o modelo de narrativa que costumamos ter em sala de aula
e que já sabemos que não está produzindo aprendizagens.
As Unidades de Ensino Potencialmente Significativas são sequências didáticas de ensino, teoricamente
fundamentadas, voltadas para a aprendizagem significativa, elaboradas pelo professor, com tópicos específicos de
conhecimentos a serem desenvolvidos. Seu objetivo é auxiliar a aprendizagem significativa por meio de atividades
que permitam a explicitação de conhecimentos dos alunos para posterior análise e discussão.
A construção das UEPS envolve:
➢ título: de acordo com o conteúdo/tópico a ser estudado;
➢ objetivo: definir os objetivos a serem alcançados nesta UEPS;
➢ filosofia: só há ensino se há aprendizagem e esta deve ser significativ;
➢ marco teórico: a teoria da aprendizagem significativa e seus claboradores;
➢ princípios:
•
Não esquecer que o conhecimento prévio é a variável que mais influencia a aprendizagem
significativa;
•
Pensar, sentir e agir estão integrados no ser que aprende, quando a aprendizagem é significativa;
•
O aluno dever estar interressado em aprender;
•
Organizadores prévios podem e devem ser uitlizados, sempre que necessário;
•
São as situações-problema que dão sentido ao conhecimento (Vergnaud) e elas são criadas para
despertar a curiosidade do aluno;
•
As situações- problema podem funcionar como organizadores prévios;
•
As situações-problema devem ser propostas em um nível crescente de complexidade;
•
Diante de uma nova situação é importante criar um modelo mental, na memória de trabalho, análogo
estruturalmente a esta situação (Johnson-Laird);
•
Não esquecer de levar em conta, na organização do ensino, a diferenciação progressiva, a
reconciliação integrativa e a consolidação (Ausubel);
•
Ao longo da aprendizagem, progressivamente, buscar evidências de que ela é significativa;
•
O professor é organizador e mediador de situações-problema (Vergnaud e Gowin);
•
Considerar a linguagem e a interação social durante o processo de aprendizagem;
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•
•
•
•

Existe uma relação triádica professor, aluno e materiais educativos (Gowin);
Esta relação poderá ser quádrica na medida em que o computador não for utilizado apenas como
material educativo;
A aprendizagem deve ser significativa e crítica (Moreira);
A aprendizagem significativa crítica estimula a formulação de perguntas ao invés da memorização e
o abandono das aulas narrativas em prol de aulas com materiais e estragtégias diversificadas;

aspectos sequenciais:
•
definir os assuntos a serem abordados e identificar objetivos a serem alcançados;
•
criar momentos introdutórios (discussão, mapa conceitual, questionário, filme, história, texto, ...)
de aprendizagem que permitam que o aluno externalize ou registre o seu conhecimento prévio sobre
o assunto;
•
considerar o conhecimento prévio demonstrado na atividade anterior e elaborar situações de
aprendizagem que permitam que o aluno perceba uma relação entre os seus conhecimentos prévios
e os novos conhecimentos;
•
respeitando a diferenciação progressiva, propor outras atividades, relacionadas ao assunto, mas que
continuem permitindo ao aluno explicitar seus conhecimentos;
•
retomar os aspectos mais gerais daquilo que se vai ensinar e a partir deles, resignificar os novos
conhecimentos, evoluindo progressivamente para características mais específicas do conteúdo por
meio novas situações de aprendizagem;
•
concluir as situações de aprendizagem, definindo, anotando e retomando as características mais
importantes e relevantes, integrando e buscando a reconciliação integrativa. Propor novas situações
de aprendizagens em níveis de maior complexidade em relação às situações anteriores. É importante
que se considerem também atividades que permitam a discussão em pequenos grupos e posterior
discussão que envolva todos os alunos, sempre com a mediação do professor;
•
A avaliação deve acontecer durante o processo de aprendizagem. Por meio de registrosque possam
dar evidências de uma aprendizagem de real significado. Será importante considerar os aspectos
individuais para a resolução de situações de aprendizagem, considerando o nível de interpretação e
resolução conceitual e procedimental da mesma, bem como permitir avaliações colaborativas
observando os mesmos itens. A avaliação permitirá também a validação das situações de
aprendizagem. É importante considerar que a mediação do professor pode acontecer a qualquer
momento do processo como forma de esclarecer possíveis dúvidas;
•
A UEPS atingirá êxito se os alunos apresentarem evidências de uma aprendizagem de real significado,
interpretando, resolvendo e aplicando os conhecimentos adquiridos de forma que demonstrem terem
atingido um domínio desse consteúdo.
➢ Aspectos transversais:
•
Considerar atividades diferenciadas durante o processo e incentivar o questionamento em lugar
das respostas prontas;
•
Propor que os alunos formulem situações de aprendizagem em relação ao conteúdo em questão;
•
Permitir momentos individuais e em grupo durante as situações de aprendizagem.
Ao se pesquisar, em repositórios digitais e em revistas (muitas delas eletrônicas) em busca de artigos
sobre Aprendizagem Significativa e Matrizes não se encontraram trabalhos relacionando ambos os temas. Também
arriscamos dizer que a Aprendizagem Significativa e o componente curricular de Matemática encontram-se em fase
de enamoramento, pois há poucos trabalhos nessa área.
➢

3–Metodologia
No intuito de investigar como uma metodologia baseada na TAS de Ausubel poderia contribuir para a
construção de uma aprendizagem significativa no campo conceitual das matrizes, optou-se por utilizar uma
metodologia qualitativa. Sendo assim, julgou-se ser a análise textual discursiva a opção mais apropriada para a
pesquisa. Segundo Moraes e Galiazzi:
O processo da Análise Textual Discursiva tem fundamentos na fenomenologia e na
hermenêutica. Valoriza os sujeitos em seus modos de expressão dos fenômenos. Centra
sua procura em redes coletivas de significados construídos subjetivamente, os quais o
pesquisador se desfia a compreender, descrever e interpretar. São processos
hermenêuticos. (MORAES; GALIAZZI, 2007, p.169).
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As atividades foram programadas e realizadas em duas turmas da segunda série do ensino médio de uma
escola da rede particular de Novo Hamburgo, nas quais leciono a disciplina de Matemática. Foram 51 alunos
envolvidos na pesquisa, uma turma A, com 28 alunos, sendo 14 meninos e 14 meninas, com cinco períodos de
Matemática por semana e a outra turma B, com 23 alunos, sendo 09 meninos e 14 meninas, com quatro períodos
de Matemática por semana.
Foram planejadas oito UEPS, mas devido a limitação do texto vamos relatar apenas a UEPS 03, relativa à
adição e subtração de matrizes.
4–Apresentação e Discussão dos Dados
A UEPS 03teve como objetivo chegar à definição do conceito de adição e subtração de matrizes partindose de conhecimentos prévios. A atividade envolveu duas tabelas para o problema gerador que continha informações
sobre a situação de notas de um aluno em Matemática, Química e Física em dois trimestres letivos (primeiro e
segundo) e, por meio de perguntas a respeito das mesmas, os alunos foram convidados a realizarem registros
individuais com posterior discussão em duplas/trios e compartilhamentos das respostas.
A seguir, apresentam-se as tabelas com a análise das respostas dadas pelos alunos para cada uma das
perguntas.
Quadro 1. Respostas dos alunos da turma A para a primeira pergunta
1) Para verificar qual a pontuação desse aluno na disciplina de Matemática até o momento, como você faria?
Resposta
Número de alunos
Percentual
96%
Somar a nota de Matemática da primeira matriz (𝑎11 ) com a nota da 27
segunda matriz (𝑏11 ). 5,0 +6,5=11,5
Olhar a primeira coluna
01
4%
TOTAL
28
100%
Quadro 2. Respostas dos alunos da turma A para o complemento da primeira pergunta
E se quisesse saber qual o aumento da pontuação atingida pelo aluno nessa disciplina?
Resposta
Número de alunos
Percentual
Faria 6,5 menos 5,0, ou seja, a diferença entre eles, que daria 1,5.
28
100%
TOTAL
28
100%
Assim como os alunos da turma B.
Quadro 3. Respostas dos alunos da turma B para a primeira pergunta
1) Para verificar qual a pontuação desse aluno na disciplina de Matemática até o momento, como você faria?
Resposta
Número de alunos
Percentual
Somaria quem está na primeira linha primeira coluna, 5,0, da primeira 21
88%
matriz com quem está na primeira linha, primeira coluna 6,5, da
segunda matriz
Juntar os dois e dividir por dois. 5,0 +6,5 =11,5:2=5,75
3
12%
TOTAL
24
100%
Quadro 4. Respostas dos alunos da turma B para o complemento da primeira pergunta
E se quisesse saber qual o aumento da pontuação atingida pelo aluno nessa disciplina?
Resposta
Número de alunos
Percentual
Faria a segunda nota menos a primeira e daria 1,5
24
100%
TOTAL
24
100%
Quadro 5. Respostas dos alunos da turma A para a segunda pergunta
2) Para verificar qual a pontuação desse aluno na disciplina de Química até o momento, como você faria?
Resposta
Número de alunos
Percentual
15
54%
Somar 𝑎12 com 𝑏12 → 6,0 + 7,5 = 13,5
Somaria as médias dos dois trimestres
11
39%
Olhar a segunda coluna
02
7%
TOTAL
28
100%
Quadro 6. Respostas dos alunos da turma A para o complemento da segunda pergunta
E se quisesse saber qual o aumento da pontuação atingida pelo aluno nessa disciplina?
Resposta
Número de alunos
Percentual
Diminuir as duas médias
20
71%
08
29%
Subtração𝑏12 − 𝑎11 = 1,5
TOTAL
28
100%
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Quadro 7. Respostas dos alunos da turma B para a segunda pergunta
2) Para verificar qual a pontuação desse aluno na disciplina de Química até o momento, como você faria?
Resposta
Número de alunos
Percentual
Somaria quem está na primeira linha, segunda coluna com quem está na 21
88%
segunda linha, segunda coluna e vai dar 13,5
Somar as duas e ver quanto falta para 21
01
4%
Juntar e dividir por dois, 13,5:2=6,75
02
8%
TOTAL
24
100%
Quadro 8. Respostas dos alunos da turma A para o complemento da segunda pergunta
E se quisesse saber qual o aumento da pontuação atingida pelo aluno nessa disciplina?
Resposta
Número de alunos
Percentual
Subtrair o maior do menor e vai dar 1,5
24
100%
TOTAL
24
100%
Quadro 9. Respostas dos alunos da turma A para a terceira pergunta
3) Para verificar qual a pontuação desse aluno na disciplina de Física até o momento, como você faria?
Resposta
Númerode alunos
Percentual
Somaria as duas médias
17
61%
07
25%
Somar os elementos 𝑎13 + 𝑏13 = 12,5
Olhar a terceira coluna
02
7%
Segunda linha e quarta coluna, soma as duas = 12,5
02
7%
TOTAL
28
100%
Quadro 10. Respostas dos alunos da turma A para o complemento da terceira pergunta
E se quisesse saber qual o aumento da pontuação atingida pelo aluno nessa disciplina?
Resposta
Número de alunos
Percentual
Fazer a diferença entre as médias, resultando 1,5
20
71%
08
29%
Diminuir 𝑏13 de 𝑎13 resultando 1,5
TOTAL
28
100%
Quadro 11. Respostas dos alunos da turma B para a terceira pergunta
3) Para verificar qual a pontuação desse aluno na disciplina de Física até o momento, como você faria?
Resposta
Número de alunos
Percentual
Ver quem está na primeira linha, terceira coluna e somar com quem 23
96%
está na segunda linha, terceira linha, dando 12,5
Olharia a terceira coluna na primeira linha dos dois trimestres, somaria 01
4%
as notas e dividiria por 2.
TOTAL
24
100%
Quadro 12. Respostas dos alunos da turma B para o complemento da terceira pergunta
E se quisesse saber qual o aumento da pontuação atingida pelo aluno nessa disciplina?
Resposta
Número de alunos
Percentual
Faria a subtração das duas notas
24
100%
TOTAL
24
100%
É importante referenciar que a notação matricial já havia sido trabalhada, talvez por isso a identificação
por linhas e colunas, bem como a localização de elementos na matriz por um determinado sub-índice era utilizada
pelos alunos, já havia um significado para essa notação. Porém, a definição da adição e da subtração de matrizes,
até esse momento da UEPS, não tinha acontecido. Talvez por isso, há registros diferenciados e os alunos sentemse à vontade para fazê-los.
Permitir que o aluno explicite (de forma oral ou de forma escrita) o seu conhecimento é parte integrante
de uma aprendizagem de real significado.
A definição da adição e da subtração de matrizes ainda precisava ser ratificada. Precisávamos (re)agrupar
as informações utilizando os conhecimentos anteriores e a última tarefa dessa UEPS tinha essa pretensão,
verificando a capacidade de síntese dos alunos. Veja como eles efetuaram os registros.
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Quadro 13. Respostas dos alunos da turma A para a quarta tarefa
Escreva na forma de uma matriz a primeira tabela e a segunda tabela e procure escrever uma conclusão que
explique como podemos somar e diminuir matrizes.
Resposta
Número de alunos
Percentual
19
68%
𝐴 = (5,0 6,0 5,5)1𝑥3
e 𝐵 = (6,5 7,5 7,0)1𝑥3
𝐴 + 𝐵 = (11,5 13,5 12,5)1𝑥3
e 𝐵 − 𝐴 = (1,5 1,5 1,5)1𝑥3
Somar e subtrair os valores das mesmas linhas e colunas de diferentes
matrizes
𝐴 = (5,0 6,0 5,5)1𝑥3
e 𝐵 = (6,5 7,5 7,0)1𝑥3
𝐴 + 𝐵 = (11,5 13,5 12,5)1𝑥3

e

𝐵 − 𝐴 = (1,5 1,5

9

32%

1,5)1𝑥3

TOTAL

28
100%
Quadro 14. Respostas dos alunos da turma B para a quarta tarefa da UEPS 03
Escreva na forma de uma matriz a primeira tabela e a segunda tabela e procure escrever uma conclusão que
explique como podemos somar e diminuir matrizes.
Resposta
Número de alunos
Percentual
12
50%
𝐴 = (5,0 6,0 5,5)1𝑥3
e 𝐵 = (6,5 7,5 7,0)1𝑥3
𝐴 + 𝐵 = (11,5 13,5 12,5)1𝑥3
e 𝐵 − 𝐴 = (1,5 1,5 1,5)1𝑥3
Somar e subtrair os valores das mesmas linhas e colunas de diferentes
matrizes
Como forma de concluir a atividade foi realizado um apanhado das informações registradas pelos alunos
no quadro e, em conjunto, evidenciamos que a soma ou a subtração de matrizes acontece termo a termo,
respeitando a posição do termo dentro da matriz e, por conseguinte, é necessário, que elas tenham a mesma
ordem. Fato, que neste contexto de ensino, foi natural e não precisou ser dito pelo professor, partiu dos alunos
esta observação.
Depois dessa atividade realizamos exercícios do livro texto e questões envolvendo processos seletivos
(ENEM -Exame Nacional do Ensino Médio e vestibulares) e avaliações individuais onde obtivemos resultados muito
positivos que corroboram com os dados até aqui apresentados, mas que devido a limitação do texto, nesse
momento, não podem ser compartilhados.
5–Considerações Finais
Pelo que já foi exposto e por todo o envolvimento dos alunos e da professora pesquisadora é possível
afirmar que uma metodologia baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa e que utiliza um material
potencialmente significativo tem condições de produzir sensíveis mudanças no processo de ensino e de
aprendizagem de matrizes, fazendo do aluno um indivíduo que participa do processo, explicita, discute e socializa
as suas ideias.
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Resumo: Aulas experimentais são muito utilizadas no componente curricular de Química quando se deseja estabelecer relações
entre a teoria e a prática. Contudo, geralmente os mesmos experimentos são realizados por grupos distintos na classe e o produto
final são os relatórios que são produzidos após a realização dos mesmos. Neste trabalho será apresentada uma sequência didática,
baseada em uma metodologia ativa, a rotação por estação, para o ensino de reações químicas. Nesta metodologia foram criadas
estações teóricas e experimentais que culminaram na análise das informações discutidas em um vídeo. Para a análise da
construção do conhecimento foram coletados diagramas V construídos em grupo. Os resultados mostraram que a rotação por
estação pode ser uma metodologia que não só auxilia o professor a desenvolver experimentos em turmas numerosas, mas que é
uma estratégia com potencial para o desenvolvimento de uma Aprendizagem Significativa.
Palavras-chave: Diagrama V; Reações orgânicas; Sequência didática.
Abstract: Experimental classes are widely used in the Chemistry teaching when it is desired to construct articulated knowledge
between theory and practice. However, generally the same experiments are performed by distinct groups in the class and reports
are produced after experiments are performed. In this work will be presented a didactic sequence based on an active learning
methodology called Station Rotation Model (SRM) for chemical reactions teaching. In this methodology were created theoretical
and experimental stations that culminated in analysis of information offered in a video. V diagrams were collected for knowledge
construction analysis of students. The results showed that SRM can be a methodology that not only helps the teacher to develop
experiments in large groups but is a potential strategy for the development of Meaningful Learning.
Keywords:V diagram; Organic Reactions; Didactic Sequence.

1 – Introdução
O ensino tradicional se refere à ação passiva do aprendiz e o mesmo é colocado em posição de mero
ouvinte. No que se referem aos objetos de conhecimento trabalhados em sala, muitas vezes os estudantesnão
conseguem relacionar os conhecimentos prévios, construídos ao longo de sua vida, com o novo conhecimento, o
que leva a uma aprendizagem mecânica. Na contramão da aprendizagem mecânica, para a promoção de uma
aprendizagem significativa, ideias expressas simbolicamente interagem de modo substantiva (não literal) e não
arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Nesta direção, os novos conhecimentos adquirem significado para o
sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva (MOREIRA, 1982).
Fatores como o material instrucional ser potencialmente significativo e intencionalidade do aprendiz em
aprender de forma significativa são fundamentais para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa.
Entretanto, para esse processo a participação de um mediador (geralmente o professor) que propicie um ambiente
que possa despertar motivação e interesse dos estudantes se torna um fator importante para a promoção de uma
aprendizagem significativa (MOREIRA, 2012).
Como estratégia para despertar motivação nos estudantes, as metodologias ativas têm ganhado grande
visibilidade por possuir um potencial de despertar a curiosidade, à medida que os estudantes se inserem na
teorização e a articula com elementos novos, ainda não trabalhados nas aulas de forma intensional (GEMIGNANI,
2012). Neste sentido, este trabalho tem como objetivo verificar a construção do conhecimento sobre reações
orgânicas, no ensino de química, através do uso de uma metodologia ativa, a rotação por estação, na perspectiva
de uma Aprendizagem Significativa
2 –Revisão da Literatura
Em meados da década de 50, o ensino de Ciências Naturais foi inserido no Brasil visando uma formação
de investigadores científicos. Tal ação acarretou num grande crescimento e difusão da ciência e tecnologia do país,
mas logo sofreu adaptações ao longo das décadas seguintes até o tempo atual (KRASILCHIK, 2000).
Por outro lado, a sociedade está inserida em um constante processo de inovações e desenvolvimento
tecnológicos, tendo a Ciência como fator primordial para tal crescimento. O ensino de Química, por sua vez, passou
por modificações para alcançar as necessidades formativas do estudante visto que, por muitas vezes, identificavase a falta de relação entre a teoria e os fenômenos ocorridos no cotidiano (NUNES e ARDONI, 2010).
Nesta direção, o conhecimento passa a ser desenvolvido através de construções contínuas e renovadas a
partir da interação de conceitos teóricos com os fenômenos que nos cerca, tomando o cuidado para que a interação
não seja apenas uma descrição ou cópia da realidade. Espera-se, então, a acomodação de conhecimentos que
podem ser tornar âncoras para um novo conhecimento, isto é, uma preparação para a aprendizagem significativa
(MOREIRA, 1982).
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Existem duas condições para a promoção de uma aprendizagem significativa: o material instrucional
deve ser potencialmente significativo, que devem apresentar um aporte lógico podendo ser relacionado de forma
não substancial e não arbitrária a uma condição cognitiva e condizente, e o aprendiz deve está totalmente
predisposto a aprender de forma significativa. Nesta direção, para que se concretize uma aprendizagem
significativa se faz necessário a utilização de metodologias que visam mobilizar o conhecimento prévio e, através
das suas interações com o novo conhecimento, ser estabilizado um conhecimento mais elaborado ou mais
especificado na estrutura cognitiva do aprendiz.
As Metodologias Ativas (MAs) são uma estratégia de ensino que viabiliza o processo de ensino e
aprendizagem de forma dinâmica e instiga o senso crítico do aprendiz, além de favorecer a autonomia. É um
processo interativo de conhecimento e atitudes (análise, estudos, pesquisa, etc) que promovem decisões individuais
com o propósito de encontrar soluções para um determinado problema (BORGES e ALENCAR, 2014). Assim, a
metodologia ativa se trata de uma estratégia pedagógica que acarreta em processos construtivos de ação-reflexãoação, sendo o aprendiz o protagonista (GEMIGNANI, 2012).
As MAs têm por objetivo despertar a curiosidade à medida que os estudantes são inseridos na teorização
para buscar elementos novos para a discussão em sala. Tendo isso em vista, o modelo de ensino de Rotação por
Estação (RE) se torna uma estratégia que privilegia a aprendizagem colaborativa em grupo. O método RE é baseado
no Blended Learning: Station Rotation Modelque é um termo relacionado a um ensino semipresencial ou ensino
híbrido.
Por ouro lado, fica a indagação “Como avaliar num cenário onde o estudante é mais ativo?”. Existem
algumas ferramentas que podem deixar emergir como foi desenvolvida a construção do conhecimento, dentre elas
pode-se citar os diagramas V. O diagrama V (ou V epistemológico de Gowin), segundo Gowin (1981), trata de um
recurso de investigação científica, que norteia a construção de uma estrutura de significados de acordo com os
elementos básicos, descritos por ele como eventos, fatos e conceitos. O diagrama é composto por dois lados, além
da pergunta foco que fica no centro e o evento que responderá a pergunta foco na sua parte inferior. O lado
esquerdo é destinado ao Domínio Teórico-Conceitual e o lado direito destinado ao Domínio Metodológico. O domínio
teórico-conceitual corresponde ao lado do “pensar”, ele é bastante importante no processo de produção do
conhecimento, pois é a partir dos conceitos que podem surgir princípios e leis que de tal forma podem ser
organizados em teorias que têm sistemas de crenças, ou filosofias. Por outro lado, o domínio metodológico é o lado
do “fazer”, refere-se ao domínio metodológico na construção de conhecimento, pois a partir dos registros obtidos
dos eventos, levam-se a possíveis resultados como atribuição de parâmetros, índices, coeficientes (MOREIRA, 2007).
“Pensar” e “fazer” são ações que contemplam as metodologias ativas e produzem um ambiente favorável para o
desenvolvimento de uma aprendizagem significativa.
3 – Metodologia
O método de pesquisa que foi utilizado neste trabalho é o qualitativo, sendo este sustentado em técnicas
de coleta de dados, também qualitativas. De acordo com Neves (1996, p.01), a pesquisa qualitativa não procura
enumerar ou medir eventos, mas sim obter dados que descrevam e que expressem os sentidos dos fenômenos.
Assim, foram utilizados como instrumento de avaliação os diagramas V que foram produzidos pelos estudantes.
O presente estudo foi realizado no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (CApUFPE) com uma turma de estudantes do terceiro ano do ensino médio, nas aulas de Química que possuem 50
minutos cada e periodicidade de 3 horas aula/semanais. Foi a aplicada então a seguinte Sequência Didática: a)
Aulas expositivas-dialogadas sobre reações orgânicas (16 no total); b) Atividade de Rotação por estação (2 aulas=110
minutos) sendo as estações divididas em 1) leitura de textos (livro didático e artigos); 2) parte experimental sobre
a adição do licopeno com bromo (adaptado de Moritiz e Tramonte, 2006); 3) parte experimental sobre a oxidação
de álcool para produção de bafômetro (adaptado de Ferreira e colaboradores, 1997) e 4) visualização do vídeo Sixi:
A vitamina C a 35%!!! “Competente”...22.
O objeto de conhecimento que foi desenvolvimento da metodologia proposta foi reações orgânicas,
especificamente, as reações de adição e oxidação. Os estudantes foram organizados em três grupos. Todos os
grupos passaram pelas estações 1, 2 e 3 numa média de tempo de 10 minutos em cada. Após o término do referido
tempo, acontecia a rotação. As estações 1 e 4 foi montada na sala de aula, enquanto que as estações 2 e 3 foram
desenvolvidas no laboratório. Por conta da existência de dois ambientes para execução das atividades nas estações,
o planejamento foi o da passagem pelas estações de forma sequencial. As estações funcionaram de forma integrada
para que, ao final da aula, todos tenham tido a oportunidade de ter acesso a mesma temática sob diferentes formas
de aprendizagem. Cabe salientar que a rotação aconteceu apenas nas estações 1, 2 e 3. Todos os grupos se reuniram
para participar da estação 4.

22

Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=gCLArxnjLvE> (acesso em: 20 de maio de 2018)
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Na estação 1 os alunos foram orientados a buscarem, na internet, notícias sobre a vitamina C e o
licopeno. No livro didático, os estudantes fizeram a leitura das unidades sobre reação de oxidação e de adição. Os
grupos se organizaram quanto a quais estudantes iriam ler cada tema, para no final poder contribuir com a discussão
junto ao tema escolhido. Já na estação 4, todos os grupos assistiram a sobre um teste de validação de um produto
de beleza a base de vitamina C com o Lugol. Os estudantes foram orientados a relacionar as informações obtidas
nas quatro estações.
Por fim, os estudantes, em grupo, confeccionaram um diagrama V após realizarem as atividades da
sequência didática proposta para responder a seguinte pergunta: “Como uma reação orgânica pode validar um
produto de beleza a base de vitamina C estabilizada?”. Aqui iremos apresentar a análise de apenas de um diagrama
V construído por um dos grupos.
4 – Apresentação e Discussão dos Dados
Um dos grandes desafios do ensino de química nas escolas brasileiras é o grande número de estudantes
em sala o que inviabiliza o trabalho experimental nos laboratórios, por questões de segurança. A sequência didática
que se propõe neste trabalho possibilita o uso de dois espaços de forma concomitante: a sala de aula e o laboratório.
Com estações bem definidas e com o apoio de outros profissionais da escola é possível realizar experimentos com
metade da turma e na perspectiva de uma aprendizagem significativa. A proposta não é apresentar os experimentos
como uma concretização da teoria, mas como um instrumento que auxilie no estabelecimento de relações
conceituais e assim, desenvolver a criticidade.
A estação 1, por exemplo, possibilitou que estudantes criassem autonomia cientifica, visto que os
mesmos tiveram livre escolha de quais fontes de pesquisa utilizar para assim obter o máximo de informações
necessárias sobre as temáticas de reações de adição e reações de oxidação. Berbel (2011) destaca a importância
do engajamento dos estudantes em atividades mais flexíveis a fim de desenvolver uma vivencia social e ampliar
sua visão de mundo.
O mediador, no caso o professor, por sua vez, teve como principal função observar e dar apoio para
sanar possíveis dúvidas ou indagações, visto que o intuito da metodologia é colocar o estudante em um papel de
protagonista. Como fontes de pesquisas, os estudantes buscaram o livro didático, artigo científico e livre acesso a
internet. O modo que eles se organizaram para fazer tais pesquisas foi muito característico de cada grupo. Foi
observado que as fontes de pesquisas utilizadas pelos grupos se restringiram apenas a informações em sítios que
não possuem caráter cientifico. Talvez o tempo estipulado para cada estação (10 minutos) não tenha permitido a
busca e leitura de textos mais específicos ou científicos, priorizando-se assim informações prontas e de fácil acesso.
Contudo, as informações obtidas foram suficientes para fomentar a discussão acerca dos dados obtidos nas outras
estações.
Vale salientar que a estação 1 também possibilitou aos estudantes breves discussões.Segundo Moreira
(2010), dentro de uma Aprendizagem Significativa Crítica, o educando deve ser despertado para uma atitude crítica
diante da realidade em que se encontra inserido, preparando-o para representar o mundo.
Nas estações 2 e 3 os estudantes puderam vivenciar os experimentos sobre Arco-íris de licopeno e o teste
do bafômetro, respectivamente. O intuito era o de criar um ambiente em que os estudantes pudessem relacionar
os dados obtidos experimentalmente, o conhecimento construído nas aulas expositivas (parte “a” da sequência
didática) e as informações obtidas na estação 1. De acordo com Alves (2007), a experimentação é uma estratégia
importante para se obter contribuições para a compreensão de conceitos químicos. Além do caráter educacional
da experimentação, também existe o caráter investigativo, o que os motivou a participação dos estudantes nas
estações 2 e 3. Schnetzler (2002) afirma que as atividades experimentais são mais interessantes quando acontecem
do ponto de vista investigativo, tendo o papel pedagógico de auxiliar o estudante na compreensão dos fatos. O
caráter investigativo na experimentação, possibilitou aos grupos o desenvolvimento de discussões a respeitos dos
fenômenos observados a cada passo, o que também estimulou o pensamento crítico e criativo.
Diferentemente das estações 1, 2 e 3, os quatros grupos se juntaram e participaram da estação 4. O
vídeo trazia como objetivo provar a existência de vitamina C em um produto e para isso foi utilizado o Lugol (que
é uma solução de I2/KI) como teste positivo. O conteúdo visual em questão apresenta caráter informativo, tendo
como publico alvo, adolescentes, jovens e adultos. A utilização de tal vídeo, na estação 4, tinha como principal
objetivo fazer com que todos os grupos pudessem conciliar os conhecimentos que foram previamente discutidos
nas estações 1, 2 e 3 com as informações transmitidas pela digital influencer.
O que significa que se os estudantes tivessem relacionado os conceitos que foram mobilizados e
discutidos nas estações, eles iriam perceber no vídeo que a sensibilidade à oxidação da vitamina C (representada
na estação 3) e a reação de adição da vitamina C pelo iodo do Lugol (representada na estação 2) estavam
conectadas. Pretendia-se então que os conhecimentos prévios, construídos nas aulas expositivas no início da
sequência didática ou através de outras atividades, fossem se especificando e até mesmo se tornando mais
elaborados para que uma aprendizagem significativa estivesse em curso (MOREIRA, 2007)
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A construção dos diagramas V, em grupo, fechou a sequência didática e deixou emergir como as
articulações dos conceitos puderem ser desenvolvidas através das passagens dos grupos pelas estações. A Figura 1
mostra um dos diagramas que foi construído após a sequência didática apresentada neste estudo.
No Domínio Conceitual, no elemento “Teoria”, o grupo traz explicações teóricas sobre os procedimentos
experimentais realizados e sobre a reação que foi representada no vídeo. É notório observar que o grupo obteve
um bom desempenho quanto a construção dos diagramas V. Os estudantes conseguiram, de forma organizada,
elencar cada elemento do diagrama, tanto no Domínio Conceitual quanto no Domínio Metodológico, além de ser
percebida a motivação para a realização das estações durante o processo.
Fazendo uma análise mais específica do diagrama é possível observar que no Domínio Conceitual quanto
ao elemento “Teoria” o grupo atentou em correlacionar os conteúdos às atividades vivenciadas, esquecendo um
pouco das leis, definições de reações orgânicas de adição ou oxidação. O que parece mostrar um abandono da
forma tradicional de pensar que é a forma fragmentada e pouco articulada. Quanto ao elemento “Princípios”, o
grupo desenvolveu definições sobre oxidação, além de uma importante relação entre o experimento do arco-íris
de licopeno (estação 2) e com a reação mostrada no vídeo. Já no elemento “Conceitos”, o grupo elenca algumas
palavras-chaves que são vistas como fundamentais para a temática abordada.
Por outro lado, no lado direito do Diagrama V, no Domínio Metodológico, no elemento “Asserção de
Valor” o grupo traz a aplicação da reação de oxidação exemplificando o teste do bafômetro e a presença de
vitamina C em produtos de beleza. No que permeia o elemento “Asserção de Conhecimentos”, sendo este a resposta
da pergunta foco, o grupo afirma que uma reação orgânica pode validar um produto a base de vitamina C
estabilizada. Para a elaboração desta resposta foram utilizadas as informações obtidas nas estações experimentais
(estação 2), como a reação de halogenação do licopeno, por exemplo.
No elemento “Transformações” o grupo representou, na forma de reações químicas, como a vitamina C
pode ser oxidada. Aqui se estabeleceu uma relação com a reação de oxidação observada no bafômetro químico
(estação 3) e também a possibilidade da vitamina C sofrer halogenação com o Iodo corroborando com o experimento
da estação 2. Por fim, no elemento “Registros” o grupo discorre de forma coesa o procedimento dos experimentos
das estações 2 e 3, bem como as transformações químicas observadas e conclui descrevendo o procedimento
químico demonstrado no vídeo.
Pode-se concluir que a sequência didática apresentada pode ser uma alternativa para a construção do
conhecimento de forma significativa ao passo que os conhecimentos prévios vão ganhando novos significados, se
tornando muito mais especificados. Também promove um movimento reflexivo, pois foi possível ver em todos os
diagramas, descrições não literais das reações de oxidação e adição, ou seja, um salto para a promoção de uma
aprendizagem significativa.
5 – Considerações Finais
A Rotação por Estação, como uma metodologia ativa motivadora, pode ser considerada uma estratégia
para uma construção de uma aprendizagem significativa, pois de acordo com Moreira (2007) o material instrucional
precisa ser potencialmente significativo, ou seja, lógico, dinâmico e favoreça o ressignificado de conceitos.
A relação da Teoria da Aprendizagem Significativa com o Diagrama V está diretamente ligada à forma
na qual o indivíduo organiza a nova informação e a transforma, com os conhecimentos prévios integrados, nos
aspectos teóricos conceituais e metodológicos do diagrama. Então, quanto à construção do conhecimento químico
foi percebido, ao analisar os Diagramas V, a articulação entre os conceitos que foram trabalhados nas estações e
sua mobilização para responder o questionamento gerado após a visualização do vídeo. Uma forma não substantiva
de pensar e assim desenvolver o pensamento crítico de forma significativa.
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Figura 1. Diagrama V desenvolvido por um grupo de estudantes após as atividades de rotação por estação.
Fonte: autores (2018)
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Resumo: A teoria de assimilação de David Ausubel é usada no desenvolvimento da uma metodologia ativa designada por“Ensino do
Pensamento Computacional por meio da Robótica Educativa Livre –EPCREL”. São apresentados resultados do projeto de pesquisaação realizada pelo Grupo de Estudos em Tecnologia Educacional – GETEC-EDU, na qual foi usada a estratégia Robótica Educacional
Livre [REL] como motivação para a aprendizagem de conceitos de ciências e tecnologias. Este trabalho apresenta a EPCREL como
uma estratégia na superação de concepções empíricas e como informações relevantes e inclusivas foram incorporadas, na medida
em que os aprendentes trabalhavam na construção de artefatos tecnológicos, e funcionaram como um ancoradouro para novas
ideias e conceitos. Conclui-se que uma estratégia ativa como a REL, tem potencial de auxiliar no processo de interação cognitiva,
pois o aprendente se sente motivado, dentro de um ambiente social colaborativo, a assumir responsabilidades, estimulado a pensar,
argumentar e trabalhar coletivamente entre outras ações e que permitem que novos conceitos sejam assimilados e usados durante
as explicações dadas pelos aprendentes. Neste sentido reforça-se a ideia de que a motivação do aprendente e a sua disposição na
construção dos artefatos tecnológicos, são partes fundamentais no desenvolvimento de habilidades e para a ocorrência de uma
Aprendizagem Significativa.
Palavras-chave: Concepções Prévias, Aprendizagem Significativa, Robótica Educacional Livre.
Abstract: The theory of assimilation of David Ausubel is used in the development of an active methodology called "Teaching of
Computational Thinking through Free Educational Robotics - EPCREL". We present the results of the research project carried out
by the Group of Studies in Educational Technology - GETEC-EDU, in which the Free Robotics Educational strategy [REL] was used
as motivation for learning science and technology concepts. This paper presents the EPCREL as a strategy for overcoming empirical
conceptions and how relevant and inclusive information was incorporated, as learners worked on the construction of technological
artifacts and functioned as an anchor for new ideas and concepts. It is concluded that an active strategy such as REL has the
potential to assist in the process of cognitive interaction, since the learner is motivated, within a collaborative social environment,
to assume responsibilities, stimulated to think, argue and work collectively among other actions and that allow new concepts to
be assimilated and used during the explanations given by the learners. In this sense it is reinforced the idea that the motivation of
the learner and their disposition in the construction of the technological artifacts, are fundamental parts in the development of
abilities and for the occurrence of Meaningful Learning
Keywords: Meaningful Learning, Empirical Conceptions, Free Robotics Educational.

1–Introdução
Atualmente, vive-se duas grandes e contínuas mudanças na sociedade: a Tecnologia e o Conhecimento.
Tecnologia, segundo o Dicionário on line Priberam da Língua Portuguesa (2018),é uma “ciência cujo objeto é a
aplicação do conhecimento técnico e científico para fins industriais e comerciais” e um “conjunto dos termos
técnicos de uma arte ou de uma ciência”. E o Conhecimento é definido no dicionário Priberam, como “o ato ou o
efeito de conhecer” “experiência” “ideia ou noção”.
Em outras palavras e a partir do conhecimento que se entende como as coisas funcionam, se pode
vislumbrar como funcionará a tecnologia, na satisfação de alguma necessidade, e tendo-se o saber dos dois
conceitos, ter-se a uma noção de como a sociedade está sendo estruturada e quais os caminhos futuros.
Tem-se então, que o saber desenvolve habilidades e competências, que deverão ajudar os aprendentes a
terem sucesso, ideia está corroborada por Perrenoud, quando afirma que competência é a “Capacidade de agir
eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”
(PERRENOUD 1999, p. 7). Ou ainda, o conhecimento organizado, para enfrentar de forma eficaz situações
equivalentes, de modo a articular significados e recursos cognitivos com saberes, capacidades, atitudes, informações
e valores, tudo isso de maneira rápida, criativa e conexa. (PERRENOUD, 1999).
Neste artigo parte-se do pressuposto de que o conhecimento não é construído pelo simples toque,
observação, demonstração ou somente por manipular determinado artefato. O conhecimento é assimilado e sua
retenção ocorre quando se consegue organiza-lo, estrutura-lo, mas principalmente, quando consegue-se argumentar
logicamente sobre o ocorrido com o objeto.
Para Ramozzi-Chiarottino (1988, p. 3) “conhecer não é somente explicar; e não é somente viver: conhecer
é algo que se dá a partir da vivência (ou seja, da ação sobre o objeto do conhecimento) para que este objeto seja
imerso em um sistema de relações”.
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O trabalho usou de dois norteadores. Primeiro considera-se que é durante a interação do aprendente, na
qual ele usa de uma estratégia e de seus conceitos23 para desmontar e reconstruir artefatos tecnológicos, de forma
colaborativa, é que ocorre a assimilação de novos conceitos e que estes irão interagir com os conhecimentos
prévios24, conceitos internalizados pelo aprendente, pertencentes ao imo, contendo fatos e conceitos abstratos.
E o segundo afirmasse que pela problematização e a interação com os artefatos, que ocorre durante a
aplicação da estratégia da EPCREL, é que o aprendente vai assimilando e retendo conceitos e progressivamente
dominando os novos conceitos e as respectivas tecnologias.
Foi com estes norteadores que o Grupo de Estudo em Tecnologia Educacional - GETEC-EDU do Programa
de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da FURB, desenvolveu o projeto “Clube de
Tecnologia”, aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina - FAPESC, como
objetivo de elaborar uma metodologia de ensino do Pensamento Computacional, usando da Robótica Educacional
Livre (REL) e de um Ambiente Multirreferencial, o Clube de Tecnologia, com a finalidade de que outros professores
possam criar e replicar com seus alunos a metodologia. E incentivar aprendentes a criarem um clube para
reaproveitarem as tecnologias, que se encontram dentro de suas casas e ao seu redor, seja na construção de novos
brinquedos ou artefatos eletrônicos controlados por celular e que traz em si o desenvolvimento de algo novo, de
caráter autoral para o aluno.Fornecendo assim noções de automação e possibilitando o desenvolvimento de
habilidades em montagem e programação de robôs.
O desenvolvimento de uma metodologia ativa, que propõe explorar e ensinar conhecimentos científicos,
a partir do uso de sucatas tecnológicas tais como: telefones celulares, computadores, carrinhos de brinquedo e
outras tecnologias, que geralmente são descartadas, mas que despertam o interesse de entende-las, tanto em
professores, como em alunos, é o que torna a metodologia potencialmente significativa.
E que esta metodologia explore e questione as concepções previas dos aprendentes sobre as sucatas
tecnológicas e seus componentes, durante o desenvolvimento dos projetos, isso permite que se entenda o
funcionamento de tecnologias, desde uma pilha até o domínio da construção e manipulação de um robô.
Para o desenvolvimento da metodologia faz-se necessário uma busca e análise de trabalhos e teorias
existentes, pois se trata da necessidade de compreender, como se aprende, usando de estratégias ativas para o
ensino e aprendizagem. Esta constatação ratifica a importância desta pesquisa, com vistas a analisar a contribuição
da metodologia EPCREL- Ensino do Pensamento Computacional por meio da Robótica Educativa Livre (REL), que tem
como público alvo aprendentes de escolas da rede pública de ensino.
As concepções postas pela teoria da Aprendizagem Significativa (Ausubel, 2003 Moreira 2011) são, neste
trabalho, valorizadas, pois o aprendente apresenta, durante o desenvolvimento da estratégia da Robótica Educativa
Livre, seus conhecimentos prévios em um nível não só ambiental, cognitivo ou social. A sondagem dos conhecimentos
ocorre, quando o aprendente necessita explicar ao grupo sobre algum componente do artefato tecnológico que está
desmontando ou construindo, ou quando tenha que escrever/ou descrever o projeto de construção. E a colaboração
entre aprendentes e conexão entre essas ideias e que contribuem para o surgimento do Ambiente Multirreferencial,
local onde a aprendizagem ocorre proporcionada pela ação dos aprendentes com os artefatos tecnológicos, o qual
valoriza o espaço de interação chamado de “Clube de Tecnologia”.
A metodologia está formatada também à luz da pedagogia de Piaget e Vygotsky, pois para Piaget (2002)
as ações humanas são as bases do seu comportamento. Tudo no comportamentoparte da ação. Assim, as atividades
propostas têm como intenção promover a ação do sujeito mediante a interação direta com o objeto de estudo, e
segundo Vygotsky (2001) a constituição do sujeito a partir das interações realizadas num contexto cultural, não
acontece de forma isenta deste. A passagem das relações interpessoais para as intrapessoais vai constituindo o ser
humano com novas capacidades que, por sua vez, estará interferindo nesse próprio contexto, contribuindo para a
modificação deste. E o desenvolvimento cognitivo tem como origem a conversão de relações sociais em funções
mentais, e não o inverso. A conversão de relações sociais em funções mentais é “mediada” pelo uso de instrumentos
e signos.
Na metodologia se considera que os instrumentos são os artefatos tecnológicos vindos das sucatas
tecnológicas ou construídos pelos aprendentes; os signos são considerados a linguagem e a escrita, usados para
comunicar sobre componentes dos artefatos ou na descrição do projeto. Pois, segundo Moreira (1999) é “através da
apropriação (internalização) destas construções, via interação social, o sujeito se desenvolve cognitivamente. ”
(MOREIRA, 1999, p.111).
23

Termo usado para designar objetos, eventos, situações ou propriedades que possuam atributos essenciais
comuns que são designados por algum signo ou símbolo
24
Termos como ideias prévias, concepções espontâneas, conteúdo prévio, conceitos prévios, concepções
alternativas, entre outros, são utilizados como sinônimos para expressar as noções que o indivíduo tem em relação
a determinado fenômeno e soam distintos das mais aceitas pela ciência formal.
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2–Marco Teórico e Revisão da Literatura
Dentro da perspectiva de David Ausubel, sobre a teoria cognitiva clássica da Aprendizagem Significativa,
é a partir de conceitos que o aprendente já possui, denominados por Ausubel, Novak e Hanesian (1980) de
subsunçores, que novos conceitos serão construídos. Martins (1992, p. 80) contribui na discussão sobre a relevância
dos conhecimentos prévios do sujeito, trazendo da Fenomenologia a ideia de que
“O ser humano é visto como um ser-no-mundo e nunca de outra forma. Como tal, o homem
pretende se ver sempre além de onde está, isto é, saindo de áreas de apropriação, produzindo
novos conhecimentos a partir da própria experiência”.
Reside nesse fato, a importância de se valorizar os conhecimentos com os quais o aprendente chega ao
Clube de Tecnologia para, a partir daí, incentiva-lo a buscar novos conhecimentos. Pois, segundo a teoria de
aprendizagem significativa, o que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendente já sabe, o que ele
chama de “conhecimentos prévios”.
A partir de uma abordagem baseada nos conhecimentos prévios obtidos por questionamentos e/ou durante
uma apresentação do projeto, e usando de artefatos tecnológicos que despertam o interesse dos aprendentes e são
considerados materiais potencialmente significativos, é possível assimilar novos conceitos.
Na metodologia EPCREL se usa o conceito central da teoria de Ausubel que é o da “aprendizagem
significativa”, que para ele é um processo de interação entre a nova informação e aspectos específicos dos
conhecimentos prévios, o que ele chama de “subsunçor”. “A aprendizagem significativa ocorre quando a nova
informação se ancora em conceitos ou proposições relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz”
(MOREIRA, 1999, p. 153).
A metodologia EPCREL considera que os conhecimentos prévios devem ser valorizados e apresentados,
pois contribuem para a assimilação de novos conhecimentos durante as etapas de desconstrução, construção e
inovação de artefatos tecnológicos.
A partir da assimilação deste novos conceitos ele identifica objetos, atribui significados, e os atributos
são aprendidos ou captados pela observação, pela imitação, pela convivência entre pares e isto possibilita a criação
das explicações e previsões que se tornem uteis na descrição de eventos do seu meio físico e social, assim como das
tecnologias, não havendo reflexão sobre o real conceito que está envolto no entendimento do objeto, servindo de
ponto de ancoragem e descobertas de novos conhecimentos.
Para Pozo (1998) os conhecimentos prévios dos aprendentes são formados a partir do: “predomínio do
perceptivo, uso do raciocínio causal simples, influência da cultura e da sociedade (canalizadas através da linguagem
e dos meios de comunicação), influência da escola”.(Pozo 1998, p. 88), e as causas são classificadas, por ele, em
três grupos que dão origem a diferentes concepções prévias:de origem sensorial (concepções espontâneas); de
origem cultural (concepções induzidas); de origem escolar (concepções analógicas).
Portanto, a objetividade científica não constitui a única fonte de conhecimentos, pois os conhecimentos
prévios são anteriores a estes e são o resultado da tentativa de entender o mundo de acordo com algum referencial
de origem, seja ele científico ou não.
Nessa
direção,
mais
que
certos
ou
errados,
independentemente
de
sua
origem, os conhecimentos prévios devem, dentro do Clube de Tecnologia, ser o ponto de partida para desenvolver
o processo de mudança conceitual e assim contribuir para que o aprendente desenvolva a sua capacidade crítica e
passe a ponderar de forma distinta do saber cotidiano, e usando como base os referências características da ciência.
2.1 –Robótica Educacional Livre (REL)
A robótica educacional possui o benefício de desenvolver diversas competências nos aprendentes. A robótica
pedagógica é um meio de instruir os aprendentes sobre os conhecimentos da ciência e da tecnologia atual e:
[…] melhorar habilidades e competências tais como o trabalho de pesquisa, a capacidade
crítica, o saber contornar as dificuldades na resolução de problemas e o desenvolvimento do
raciocínio lógico (ALMEIDA, 2015, p. 12).
No projeto a Robótica Pedagógica ou Educacional Livre (REL) apresenta uma proposta diferenciada, pois,
enquanto a maioria dos projetos de robótica no ambiente escolar é desenvolvida com a utilização de kits
padronizados (Benetti et al. 2009, de Souza Pio et al. 2006), este projeto parte para soluções livres em substituição
aos produtos comerciais.
A REL propõe o uso de softwares livres quaisquer que sejam suas plataformas, como base para a
programação, e utiliza-se da sucata de equipamentos eletroeletrônicos e outros tipos de sucatas, para a construção
de kits alternativos de robótica educativa (kits construídos de acordo com a realidade social de cada ambiente
escolar) e protótipos de artefatos cognitivos (robôs, braços mecânicos, elevadores...), como uma forma de tornar o
aprendizado mais dinâmico a partir do reuso de sucatas tecnológicas.
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Entende-se que ensino da robótica livre, empregada como ferramenta auxiliarpara ensinar conceitos
científicos, permite criar um elo, enriquecer e diversificar conceitos que são aprendidos em um contexto de sala
de aula, ou seja, permite que conhecimentos disciplinares sejam consolidados por meio de atividades relacionadas
aos projetos desenvolvidos no ambiente da REL, facilita a assimilação de conteúdo de ciências das disciplinas de
Física, Matemática, Eletricidade e Mecânica.
Complementando essa visão, Zilli (2004) lista as competências que podem ser desenvolvidas por meio da
robótica: raciocínio lógico; habilidades manuais e estéticas; relações interpessoais e intrapessoais; utilização de
conceitos aprendidos em diversas áreas do conhecimento para o desenvolvimento de projetos; investigação e
compreensão; representação e comunicação; trabalho com pesquisa; resolução de problemas por meio de erros e
acertos; aplicação das teorias formuladas a atividades concretas; utilização da criatividade em diferentes situações.
A motivação é outro benefício apontado na robótica educacional, pois os aprendentes se tornam parte
ativa da aula. Como muitos desconhecem o funcionamento da tecnologia cotidiana, o interesse em aprender sobre
o artefato, torna-se uma chance de dinamizar a aula e adquirir atenção dos aprendentes. Mesmo em perspectiva
lúdica, que a REL pode ser vista, ela exige empenho cognitivo em todas as fases do projeto, desde a construção do
artefato, protótipo, programação das tarefas, testes, até a versão final do artefato tecnológico.
3– Metodologia (ou Materiais e Métodos)
O presente estudo está alicerçado numa abordagem qualitativa, que, como assevera Mascarenhas (2012,
p. 45), é utilizada “[...] quando se quer descrever o objeto de estudo com profundidade”. Quanto aos seus objetivos,
trata-se de uma pesquisa exploratória, que exige do investigador uma série de informações sobre o que se deseja
pesquisar (TRIVIÑOS, 1987), de cunho bibliográfico, onde serão levantados autores que embasem sua
fundamentação, como, por exemplo, Ausubel (2003), Piaget (2002), Moreira (2010) entre outros.
A metodologia ativa EPCREL foi aplicada com 10 aprendentes do Ensino Fundamental II, de uma escola da
rede pública da cidade de Timbó/SC. Ressalta-se que “[...] a ideia não é descobrir uma verdade ou revelar o que
antes era um mistério para a ciência.O importante é interpretar o mundo a nossa volta, refletindo sobre ele”
(MASCARENHAS, 2012, p.44), e assim decodificar os caminhos propostos na estratégia da Robótica Educativa Livre
(REL), objetivando o entendimento na prática da metodologia.
O Clube de Tecnologia
A metodologia EPCREL é proposta dentro de um ambiente multirreferencial, em que se entende, como o lugar de
aplicação dos referências,trazidos pelas concepções prévias dos aprendentes e apresentados pelos aprendentes
durante as discussões e apresentações de seus projetos. O Clube da Tecnologia é considerado um ambiente lúdico
no qual os aprendentes idealizam projetos a partir de sucatas tecnológicas, trazidas por eles ou doadas.
Desconstruindo ou construindo projetos que são apresentados na forma de brinquedos ou artefatos tecnológicos (p.
ex: projeto do braço mecânico ou projeto de iluminação e automatização de uma casa e ou o projeto de construção
de um robô controlado por telefone celular). Podendo ser os projetos automatizados, ou seja, serem controlados
por sensores, servos motores via celular ou não.
Quando da realização do trabalho, os aprendentes desenvolvem, pela mediação do professor e discussões com os
colegas, a lógica matemática, conhecimentos em física, programação entre outras habilidades. Dentro do Clube de
Tecnologia a metodologia se desenvolve em três Momentos, entendidos como momentos temporais, apresentados
na Figura 1.
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Figura 1.Momentos da metodologia EPCREL.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.
No 10Momento Como o Clube da Tecnologia é realizado no contra turno das atividades curriculares,
convidou-se os alunos do Ensino Fundamental para participarem do Clube de Tecnologia. Após definido os
participantes estes manipulam tecnologias existentes tais como: computador, celular, impressoras, rádios entre
outros.
Os materiais necessários para o Clube vêm principalmente de sucatas eletroeletrônicas ou de brinquedos
não mais usados, ou materiais reciclados como: garrafas PET, sarrafos de madeira, tampas de garrafas, metais etc.
O objetivo do desmonte das sucatas é que os aprendentes descubram os componentes existentes dentro da
tecnologia, e principalmente, que usem de suas concepções prévias para explicar como funciona tanto os
componentes como a tecnologia. Ao manipular os aprendentes descobrem peças, que podem ser reutilizadas para a
montagem do seu artefato e observam a “existência” de parafusos, porcas, molas, engrenagens e apoios metálicos,
que podem ser reaproveitados da sucata eletrônica, além de partes plásticas que podem ser facilmente perfuradas
e usadas como estruturas mecânicas. Depois de uma discussão, entre os aprendentes, sobre suas concepções, iniciase a etapa de desconstrução (DESMONTE) das sucatas eletrônicas.
No 20 Momento, os aprendentes, já livres de receios e sabendo manusear as ferramentas (chaves, ferro de
soldar, alicates, martelo, etc.),são incentivados a pensarem no reuso das peças e componentes encontrados nas
sucatas. São, então em grupo, solicitados a criarem, modificarem ou produzirem melhorias em um artefato. Antes
de iniciarem o projeto é apresentado e discutido os componentes a serem usados, o design a ser criado, acertos e
falhas do projeto. Para alguns projetos é proposto a automatização, outros, devido a sua simplicidade, são
construídos de acordo com as o planejado. O objetivo deste momento é discutir os conceitos prévios apresentados
pelos aprendentes no primeiro momento, e reforçar ou introduzir os conceitos científicos, de modo que os
aprendentes começam a usa-los durante a construção dos artefatos.
No 30 Momento os aprendentes são incentivados a fazerem modificações em seus artefatos, do mais simples
ao mais complexo, de modo a poderem controlá-los remotamente via sensores, nesta etapa surgem as inovações do
artefato. Esta etapa traz em si o desenvolvimento de algo novo, de caráter autoral no qual o aluno faz uso de
softwares livres de programação para a manipulação, automação ou robotização dos artefatos eletrônicos ou de
criação de robôs. Nesta etapa ocorre o contato com o pensamento computacional.
4–Apresentação e Discussão dos Dados
A metodologia desenvolvida para o Clube de Tecnologia foi aplicada em uma oficina realizada nos meses
de abril e maio de 2017, no horário matutino das 07:30 horas às 09:30 horas, com 10 alunos matriculados no 7o ano
do Ensino Fundamental. Além dos alunos, fizeram parte da oficina os pesquisadores do projeto com o objetivo de
avaliarem a aplicação da metodologia e auxiliarem o professor no entendimento da metodologia.
Nos primeiros encontros do momento “Desmonte”, observou-se por parte dos aprendentes o receio de
quebrarem peças, o receio de fazerem uso das ferramentas e a falta de conhecimentos prévios sobre os conceitos
envolvidos em cada um dos equipamentos, ou em seus componentes, que estavam sendo desmontados. Por exemplo,
quando da desmontagem de um Cd-playerdurante a discussão de como a tecnologia funcionava, observou-se que não
existia, por parte dos aprendentes, concepções sobre como os dados são lidos do cd, ou que as concepções eram
superficiais, tal como apresentado pelo Aluno1: “ o cd-player tem um laser que bate no cd lê, volta e produz o som”.
Ou mesmo durante o desmonte e discussão sobre como um carrinho de controle remoto funciona, os aprendentes
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apresentaram concepções errôneas sobre o funcionamento, tais como apresentados pelo Aluno2: “O controle remoto
faz com que as rodas se movimentem de um lado para o outro”. Observa-se pelo relato que o Aluno 1 apresenta uma
representação falha do funcionamento do Cd-player, enquanto que para o Aluno 2, o controle e acionamento do
carrinho ocorre somente no controle remoto.
Os aprendentes não apresentaram conceitos sobre o funcionamento de componentes, ou quando discutiam
estes não correspondiam a conceitos considerados científicos, tais como motores, engrenagens, rodas, autofalantes,
microfonessensores de acionamento e controle sobre os motores. Figura 2
Figura 2.Momento da DESCONSTRUÇÃO da metodologia EPCREL

Fonte: Autor
A medida que estes conceitos de funcionamento ou dos componentes eletrônicos eram relacionados e
estruturados, os aprendentes envolviam-se mais, perdendo parte dos seus receios, demonstrando até mesmo
surpresa ao compreender a gênese de construção dos componentes.
Ressalta-se que cada aprendente, utilizava um referencial para explicar do funcionamento dos
equipamentos, por exemplo o Aluno3 ao se referir a diferença de potencial (d.d.p) de uma pilha, ou sobre a
voltagem, ele se referia a “potência” da pilha de 1,5. Enquanto que outro, Aluno4, por ter aberto desmontado e
buscado informações, apresentava concepções previas mais estruturadas que os outros e se refere a d.d.p como
sendo “energia da pilha. ”
A problematização, realizada a partir da constatação das concepções apresentadas pelos aprendentes, foi
um fator importante para fazer os alunos refletirem, pois elas foram colocadas em conflito com o que haviam
expostos, ou com o que estavam fazendo, ou melhor, demonstrando e na medida em que assimilavam as informações
em suas estruturas cognitivas, pois começavam a usa-las durante suas exposições, novas interações surgiam e com
isso, apresentavam novos questionamentos, quando por exemplo, foi demonstrado a eles o funcionamento de uma
pilha de batata.
Após os aprendentes perderem o receio de manusear e assimilarem alguns conceitos envolvidos, tais como
o de corrente de elétrons, voltagem, laser, pois passaram a usar esses conceitos, com os colegas, de forma mais
consciente, demonstrando que houve retenção dos conceitos durante suas explicações à outros, sobre o que
acontecia, durante a montagem de artefatos.
Iniciou-se o segundo momento da metodologia o “Reuso dos componentes”. Figura 3. Durante esta etapa
os aprendentes foram incentivados a utilizar os materiais que se encontravam disponíveis para a montagem de
brinquedos ou algum outro artefato, de acordo com o projeto discutido anteriormente.
Figura 3.Momentos do NOVO PROJETO da metodologia EPCREL

Fonte: Autor
Observou-se, durante a oficina, que os aprendentes do Clube apresentam os projetos de acordo com as
expectativas do grupo e descobrem que, nem sempre o que foi idealizado é tão fácil de ser construído, sendo
necessária muitas vezes a intervenção do professor para auxilia-los e/ou estimulá-los na conclusão de seus projetos.
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Ao observar e discutir a montagem realizada pelo grupo, percebe-se que eles idealizaram um projeto e
criaram expectativas, modificando partes do equipamento inicial ou reutilizando componentes para uma nova
construção, pois a metodologia permite a liberdade criativa, mas nem sempre os aprendentes conseguem finalizar
o projeto, necessitando, então, que o professor medeie e muitas vezes, auxilie no término do projeto
Atribui-se este fato a falta de prática e de conhecimentos dos aprendentes, pois sendo alunos do sétimo
ano, nem todos apresentam capacidade de abstração desenvolvida, ocorrendo ainda o raciocínio simples, o que
repercute na construção do artefato, e na não concretização do projeto.
Salienta-se que sobressai como ponto positivo a postura criativa e autônoma dos aprendentes, ao
perderem os receios iniciais, se engajam na busca de soluções mais adequadas para execução de projetos, tais como
o braço mecânico, movimento via sensor de controle, ou de automação de um portão o de uma casa.
Durante o momento três, que incorpora a INOVAÇÃO, os aprendentes foram incentivados a automatizarem
os seus projetos, usando para tal de sensor. Devido a que os aprendentes não tiverem contato com linguagem de
programação, ou seja, não apresentaram nenhum subsunçor sobre houve linguagem e ou algoritmos, fez-se
necessário uma aprendizagem mecânica, mostrando o passo a passo para o controle de motores, ou para o controle
dos sensores para o acendimento de lâmpadas, passos necessários para a execução de determinadas tarefas.
5–Considerações Finais (ou Conclusões)
Ao traçarmos nossas considerações sobre a implementação da metodologia EPCREL, alguns pontos
merecem destaque, tais como, o uso da estratégia Robótica Educativa Livre, introduzida como uma metodologia
ativa, auxiliada pelo uso de sucatas eletrônicas que motivam e estimulam a criatividade e a desenvolver, nos
aprendentes, competências o pensamento computacional, bem como, em conceito cientifico e permite que sejam
aprendidas habilidades de manuseio, colaboração e busca de informações, necessárias para o entendimento das
tecnologias ao nosso redor.
A inovação, entendida pelo reuso de peças e componentes na concepção de um novo projeto, é concebida
como uma forma metodológica de entendimento da tecnologia e aprimoramento desta. A metodologia EPCREL
permite desmistificar a tecnologia, que é percebida como caixa-preta, pelos aprendentes, no momento em que ele
não percebe o que se encontra dentro dos equipamentos e que esconde em seu interior o funcionamento e os
mecanismos mecânicos, muitas vezes singelos, para a movimentação e de baixo custo.
Verifica-se que o uso do ambiente de aprendizagem multirreferencial, segundo Ardoino (1998), desperta
a motivação dos aprendentes, não só na questão da montagem dos artefatos eletroeletrônicos, mas também em
tudo que envolve o desenvolvimento e funcionamento, mostrando intenção, por parte do aprendente, de captar o
significado sobre os componentes a partir da colaboração entre os pares.
Considera-se que pela interação com o material (transmissão dinâmica do inter- para o intrapessoal),
considerado potencialmente significativo, ocorre uma disposição do aprendente para aprender, e, assim, aceitar
uma mudança conceitual. E em muitas situações, o aprendente que não apresentava nenhum subsunçor relevante
para o entendimento da tecnologia, passa a ter um conhecimento, mesmo que singelo e compreende como funciona
determinada tecnologia. Deste modo, o aprendente suas concepções prévias, o que permite que ele se sinta bem,
quando da interação no Clube, melhorando a cada momento a sua autoestima e principalmente que se sinta
interessado pelo que aprende e motivado em construir.
A cooperação que ocorre no ambiente multirreferencial, entre o grupo, auxilia que que eles aprendam a
aprender e que ocorra a aquisição de conceitos de forma estruturada, os quais podem ser usados em situações
formais de ensino.
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RESUMO: Este artigo considerou o aguçar da percepção desde a primeira infância como pressuposto essencial para a aprendizagem
significativa da criança no processo de aprendizagem. O estudo teve como base a teoria de Aprendizagem Totalizante de Masini
(1999), entrelaçamento da teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1963) e da análise existencial embasada em Heidegger
(1988). O artigo expõepassagens de uma experiência vivida em uma escola de educação infantil e a construção de
aprendizagensocorridasem vivências entre professores e alunos. Todo o percorrido foi recheado por ideais que, a princípio,
pareciam inalcançáveis, mas que se mantiveram vivos, pelo desejo de transformar. São apresentados excertos de situações
plenamente vividas pelas professoras, na busca pela educação dosensível e da percepção aguçada, que tecem no interior das
relações escolares a consideração aos conhecimentos prévios das crianças, pressuposto básico para que a aprendizagem seja
significativa, segundo Ausubel (1963).Discorre sobre uma experiência pedagógica de convívio de educadores e crianças, plena de
sensibilidade e criatividade, que proporcionou novos conhecimentosàs crianças e o resgate das condições dinâmicas das interações
entre aquilo que elas já tinham em sua estrutura cognitiva com o novo conhecimento proporcionado a partir de vivências artísticas
e atividades de formação continuada de professores do projeto “Criança Fazendo Arte” desenvolvidoem um espaço rico e
enriquecedor.
Palavras-chave: perceber, vivências, sensibilidade, interação, significado.
ABSTRACT: This article considered the sharpness of perception from an early age as an essential presupposition for meaningful
learning of the child in the learning process.The study was based on Masini's theory of Totalizing Learning (1999), intertwining the
theory of Meaningful Learning of Ausubel (1963) and the existential analysis based on Heidegger (1988). The article exposes
passages of an experience lived in a kindergarten and the construction of learning experiences in teachers and students. The whole
course was filled with ideals that seemed at first unattainable, but which remained alive, by the desire to transform. There are
excerpts from situations fully lived by the teachers, in the search for the education of the sensitive and sharp perception, that
weave within the school relations the consideration of children's previous knowledge, basic assumption for learning to be
meaningful, according to Ausubel ( 1963).It discusses a pedagogical experience of educators and children, full of sensitivity and
creativity, which provided new knowledge to the children and the rescue of the dynamic conditions of the interactions between
what they already had in their cognitive structure with the new knowledge provided from artistic experiences and continuing
education activities of teachers of the project "Child Making Art" developed in a rich and enriching space.
Key words:to perceive, experience, sensitivity, interaction, meaning.

1- INTRODUÇÃO
Um certo pessimismo tem, por vezes, perscrutado corações e mentes de professores que, cotidianamente,
atuam nas escolas. A mídia expõe, de uma forma que já se tornou rotineira, as falácias dos políticos brasileiros que
pouco parecem se importar com o futuro das crianças e da educação. Professores perpassam as salas de aula da
escola enxergando no aluno uma luz que brilha no fim do túnel, uma esperança? Em meio a tanta corrupção e
desvalorização da educação, ainda há esperança?
Diante dos fatos, faz-se necessário e urgente o resgate da condição do sujeito que pensa, que sente, que
transforma, corroborando com Novak (1996). Sujeito que faz a história e não se esquiva frente aos desafios. A
experiência vivida se torna ingrediente essencial, nessa perspectiva, toda mudança e transformação devem partir
de uma real mudança, do abrir-se ao contato, consigo mesmo, com o outro e com o entorno. Requer: mudar de uma
postura paradigmática da sociedade do automatismo e consumo e investir no contato, na percepção e sensibilidade;
estar aberto ao que se apresenta, a ouvir, a calar, a manifestar pensamentos e sentimentos; perceber os cheiros e
tocar com a singeleza que se aguarda há muito tempo, mudança essa, que parece utopia nos dias que correm, pois
como salienta Leopoldo e Silva(Cf. 2012), no mundo tecnológico contemporâneo tem-se presenciado muitas
mudanças, contudo, nunca as pessoas foram tão incapazes de mudar.
A velocidade em que todas as coisas acontecem remete ao Homem Máquina de Le Breton (Cf. 2003) em
uma desestruturação nas relações interpessoais em que o corpo e o perceber se mostram anestesiados e apagados
por uma realidade cibernética onde os relacionamentos se tornam possíveis mediados por milhões de computadores
que possibilitam o contato de pessoas afastadas no tempo e no espaço e que, não raro, nada sabem umas das outras.
Ou seja, os valores mudaram e as pessoas, de um modo geral, têm uma necessidade pelo novo, pelo inédito, que
passa tão rapidamente quanto a própria vida. A sabedoria precisa do tempo calmo que a amadureça, mas o mundo
tem pressa e não pode parar. Como, então, resgatar o perceber e a sensibilidade em um contexto de embrutecimento
do ser humano?
Nesse contexto vivido, de dessensibilização que se estende por todos os sentidos e automatização das
ações, é que os professores dessa creche, que atende 150 crianças da periferia da cidade de São Bernardo do Campo,
São Paulo, em período integral, em parceria com o Instituto Presbiteriano Mackenzie, buscaram romper com os
estereótipos de propostas pedagógicas distantes dos alunos e insensíveis à sua aprendizagem. Com esse compromisso,
investiram num desafiante caminho por uma educação mais sensível, que priorizasse a criança num contexto de
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interação como salienta Novak e Gowin (1996), quando focalizam a abordagem triádica (aluno-professor-materiais
educativos) como forma de favorecer o aprender com significado. O vivido trouxe à luz o sujeito que pensa, que
fala, que conta sua história de vida numa miríade de narrativas que enriqueceram o trabalho pedagógico na educação
infantil.
Este texto apresenta o desvelar de propostas pedagógicas que romperam com estereótipos estagnados
abrindo caminho para a ampliação do perceber, como fonte do significado na aprendizagem, permeadas por um
movimento de abrir-se ao contato consigo mesmo, com o outro e com o meio em que se vive, enfatizando que, pela
prática de propostas inovadoras e sensíveis, torna-se possível a aprendizagem significativa mediados pelo a florardo
sensível de que todos são feitos, vivificando o corpo e o ser humano num processo de compreensão, reflexão e
aprendizagem com significado.
2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Todo saber se instala nos horizontes abertos pela percepção.
(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 280).
As ações desenvolvidas no projeto “Criança Fazendo Arte” foram inspiradas no estudo da Fenomenologia da
Percepção de Merleau-Ponty (2006) e nos estudos da teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel (1963)
que embasaram o desenvolvimento do trabalho, o qual atendeu 140 crianças em período integral.
A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel (1963), contribuiu no que diz respeito às
condições que facilitam o uso da capacidade de entender e elaborar informações em novas situações a partir do que
o aluno já sabe. Para Masini (1999), vários pontos da Teoria de Ausubel oferecem perspectivas para o assessoramento
a professores e atendimento ao aluno, tais como: voltar-se para a elaboração de informações, descrevendo as
condições para ocorrência da aprendizagem significativa, deduzindo diretrizes para situações de sala de aula;
objetivar a aquisição de informações em diferentes áreas do conhecimento; conceber que cada área apresenta uma
rede conceitual que forma sua estrutura, adquirida com clareza pelos alunos, se ancorada naquilo que ele já sabe.
Nesse processo, evidenciou-se a necessidade de reflexão do educador em acompanhar sua prática, ao lado
das informações teóricas específicas das áreas do conhecimento, concepção essa que reúne Aprendizagem
Significativa, entendida como aquela em que a criança adquire habilidades e informações compreendendo o que
realiza e não repetindo mecanicamente e, o “Aproximar-se”, que se refere à relação do professor e do aluno, na
maneira de estar aberto para o que o outro revela, considerando, nesse ínterim, a perspectiva interacionista social
da aprendizagem significativa numa abordagem triádica, na qual os sujeitos, percebidos no seu todo, pensam,
sentem e agem, conforme salientam Novak e Gowin (1996).
Projeto “Criança Fazendo Arte” foi concebido para servir de base ao trabalho educacional a ser construído
nas relações das crianças com o professor. Assim, o projeto foi delineado a partir das lacunas encontradas na relação
do professor, desatento e distante com as crianças, e urdido como uma projeção para construção de um processo
de ensino e aprendizagem que zelasse pelo movimento do corpo no espaço escolar, e provocasse a exploração dos
sentidos e da sensibilidade das crianças. Portanto, um projeto constituído a partir da necessidade de mudança dos
paradigmas estagnados na maneira de ensinar.
Os dados registrados do Projeto “Criança Fazendo Arte” permitem reencontrar ideias centrais da obra de
diferentes educadores tais como: de Pestalozzi (1746-1827), a defesa da volta à natureza - experimentação prática,
na vivência sensorial, emocional e intelectual do conhecimento e o desenvolvimento das habilidades e dos valores;
de Fröbel (1782-1852) a consideração do início da infância como uma fase de importância decisiva na formação das
pessoas, voltando-se para os interesses e necessidades infantis; de Montessori (1870-1952) a defesa da necessidade
da atividade livre e da estimulação sensório-motora; de Decroly (1871-1932) o voltar-se para os interesses das
crianças segundo as faixas de idade, organizando projetos a partir de seus interesses, por meio de atividades manuais
como jogos e brincadeiras e exercícios, ao ar livre e em grupo; de Dewe2010)) a ênfase na experiência e a função
da educação de promover o desenvolvimento integral e social do sujeito; de Kilpatrick (1871-1965) a ênfase na
aprendizagem individual, na atividade reflexiva, e no desenvolvimento da criança como um todo; de Makarenko
(1888-1939), a valorização dos projetos educacionais integrados; de Hernandez (1998) a organização do conteúdo a
ser ensinado por projetos, realizados por alunos e professores.
A abordagem do Projeto “Criança Fazendo Arte” percorreu caminhos da educação desafiantes em uma
sociedade que tem mantido o corpo apagado, seus sentidos embotados e o processo educacional transformado em
algo repetitivo e mecânico, sem significado, desatento ao perceber e à sensibilidade de profissionais da educação,
os quais não têm se detido a refletir sobre a sua atuação e a alcançar uma formação que dê esse suporte, diante da
oferta de cursos rápidos, embasamento teórico raso, conhecimento fragmentado e ausente da prática cotidiana da
realidade escolar.
Numa abordagem para uma educação ao sensível e à estesia foi fundamental a introdução na linguagem
da arte, tão precária na formação docente em cursos de pedagogia. Nesse sentido, percorreu-se as trilhas da arte
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contemporânea, consideradas nas propostas desenvolvidas no projeto, a princípio, intuitivamente, depois ampliadas
com a intenção e desejo de aprofundar os saberes.
As artes plásticas e musicais foram abordadas por serem fortes aliadas no processo educacional que preza
pela percepção e por proporcionar um refinamento e explorar os sentidos e o corpo de forma única em meio à
realidade anestesiada que se presencia no mundo contemporâneo. Para tal, fez-se um delineamento dos conceitos
de aprendizagem que focalizam o corpo como solo do conhecimento, tendo como base de estudo a teoria da
Aprendizagem Totalizante de Masini (1999), que entrelaça a análise existencial de Heidegger (1988) e a teoria da
Aprendizagem Significativa de Ausubel (1963).
3-METODOLOGIA
A maioria dos professores da educação infantil viveu ou ainda vive uma crise de identidade no que tange
às suas funções na escola. Boa parte disso, se deve ao fato de sua formação deficiente e, também, ao fato de que
até ser decretada a Constituição de 1988, a educação infantil fazia parte da Secretaria de Assistência Social e não à
Secretaria da Educação.Como consequência, nos dias que correm, ainda há os que denominam esses profissionais da
educação de pajens ou cuidadores e não conseguem perceber sua importância na formação das crianças como
professores que são. Foi colocado um distanciamento entre educar e cuidar que nunca deveria ter acontecido, pois
ambas as ações se complementam no ambiente escolar.
A formação foi considerada numa perspectiva de reflexão sobre o caminho trilhado para o êxito no Projeto
Criança Fazendo Arte. Percebeu-se que a formação desses professores não estava adequada para o cotidiano da sala
de aula. Eles não se encontravam preparados para assumir uma sala com 22 crianças de 2 ou 3 anos e não era
incomum a prática de deixá-los assistindo à televisão sem nenhuma intencionalidade pedagógica pertinente. O
conhecimento se mostrou fragmentado e distante do cotidiano em que a criança é um sujeito histórico-cultural, com
sua forma própria de ver o mundo e de aprender sobre ele.
Essa realidade como afirma Kramer (2008) é ainda idealizada. Os discursos não correspondem à prática
com a qual os professores se deparam ao ingressar nas salas de aula, momento em que se percebe um processo de
formação alienante, fragmentado e marcado pela dissociação entre teoria e prática, episódico, caracterizado pelo
sistema de repasses consecutivos que desapropria o professor da autonomia sobre o seu fazer.
Sobre o conhecimento fragmentado na formação de professores, Kishimoto (2005) reitera a superposição
e a fragmentação de conteúdos; a ausência de eixos integradores e de estudos participativos nas unidades infantis,
a fim de formar o futuro pedagogo. Considera essencial que “o aluno de Pedagogia tenha não só um curso específico
mas um estágio acompanhado sobre como são os bebês e como se deve observá-los” Kishimoto (2009, p.4). Ou seja,
como eles se desenvolvem, ações essas, praticamente inexistentes nos cursos de pedagogia, o que implica pensar
na formação permanente dos profissionais nas escolas de Educação Infantil
Nesse sentido, Kramer (1994, p.19) já defendia que o profissional de educação infantil tivesse “acesso ao
conhecimento produzido na área da educação infantil e da cultura em geral, para [repensar] sua prática”. Nesse
contexto de necessidade de melhor formação profissional, a educação enfrenta desafios em proporcionar condições
à continuidade da formação de seus professores, para que tenham condições de se aproximar, acolher as crianças e
estimulá-las ao movimento e ao perceber nas atividades pedagógicas, à valorização e à exploração dos sentidos para
uma aprendizagem com significado.
A valorização da percepção e o significado na formação dos professores imanentes das ideias de MerleauPonty (2006) constituíram diretrizes para as intervenções no Projeto Criança Fazendo Arte, uma vez que esse autor
defende o retorno da ciência ao solo do mundo sensível e percebido, como enfatiza, é nos horizontes abertos pela percepção
que o conhecimento se instala. Cardim (2009, p.61-62) interpretando Merleau-Ponty diz que seria preciso formar uma nova
ideia de razão, alargada, cuja apreensão anda junto com a própria experiência.
Masini (2008) enfatiza a importância de se estar atento à experiência perceptiva do aprendiz e à sua relação corporal
com o mundo que o rodeia, substituindo o paradigma da unidimensionalidade do estudo da aprendizagem ao aspecto
intelectual e enfatizando a dimensão existencial do conhecer, na busca de uma compreensão dessa experiência vivida. Segundo
Masini (2012), para compreender a percepção é necessário considerar o sujeito da percepção e saber de sua experiência
perceptiva e estar atento às suas formas próprias de explorar e perceber. Nesse sentido, constituiu assunto de constantes
diálogos em reuniões pedagógicas da creche, a valorização dos sentidos na educação infantil como uma das principais
metas a serem alcançadas mediante atividades pedagógicas para ampliar o repertório perceptual, expressivo e
criativo complementado por intenções, desejos, expectativas, inquietações e saberes, a fim de transformar as ações
educativas equivocadas, e, fazer da escola, um espaço de sensibilização e abertura para a arte. Esses diálogos
encontraram respaldo em Cunha (2011, p.08) em que a escola deve estar atenta para incentivar o processo expressivo
e criativo de suas crianças, ser um espaço para o desenvolvimento das diferentes linguagens tendo em vista que elas
iniciam seu conhecimento do mundo através dos cinco sentidos, do movimento, da curiosidade, da repetição, da
imitação, da brincadeira e do jogo simbólico.
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O despertar da sensibilidade e da criatividade, se faz desde a mais tenra idade, em situações em que se
oferece à criança condições para seu fazer artístico - seu livre acesso para explorar os cinco sentidos por meio de
atividades em espaços que proporcionem sua livre expressão. Este percurso de vida aberto à sensibilidade e à
criatividade aviva a capacidade sensível do ser humano para perceber e organizar as sensações que recebe em seu o
corpo, pelos sentidos.
Reunidos em grupos de estudos os professores realizaram leituras complementares que deram
embasamento teórico às diversas vivências de exploração dos sentidos que possibilitaram a troca de impressões
sobre o mundo e sobre o si mesmo de cada participante, bem como, atividades no ateliê de artes e em espaços
abertos, que viabilizaram o despertar da percepção e contribuíram para que cada pessoa da equipe viesse a
perceber-se enquanto sujeito, que sente, que vive, que vibra e que é essencial no processo de ensino e de
aprendizagem. Este despertar da percepção na educação também possibilitou a aproximação, interesse e
participação das famílias das crianças pelas propostas desenvolvidas. Os pais ou responsáveis foram convidados a
fazer arte com seus filhos em eventos proporcionados pela escola e tiveram a oportunidade de fruir deste momento
de estesia. Este percurso ampliou a visão da equipe e abriu a porta que direcionou ao caminho do saber mediado
pelo perceber.
4-RESULTADOS
O enfoque num espaço para educação do sensível tornou-se relevante às propostas para o favorecimento
de uma aprendizagem significativa, pois o que se vislumbrava era romper com a falta de liberdade de expressão das
crianças. A arte foi aliada nesse sentido, à medida que possibilitou a experiência de vivenciar momentos de contato
e interação com cada objeto e pela necessidade na educação infantil da alfabetização desta linguagem tão
necessária para o despertar e desenvolvimento da percepção e da criatividade.
A experiência perceptiva de exploração dos sentidos proporcionada pelas interações com o objeto artístico
durante as aulas do projeto “Criança Fazendo Arte” possibilitou ao educador e ao aprendiz o aprimoramento de seu
perceber e maior aproximação e inter-relação tanto ao educador-criança, como à criança-criança, o que ficou
evidenciado pelos resultados adquiridos no decorrer do processo, como um novo brilho no olhar dos aprendizes e
educadores, proporcionados pela interação e integração que foram ampliadas e efetivadas pela arte de compartilhar
significados, pelos momentos inesquecíveis, em que educadores e aprendizes faziam e aprendiam juntos, em grupo
construíam suas significações no mundo da arte, pelo abandonar de práticas engessadas, que priorizavam a
mecanicidade das ações, por práticas que buscam o significado do aprender. Concernentes a Deleuze (1988, p.54)
“nada aprendemos com aqueles que nos dizem faça como eu. Nossos únicos mestres são aqueles que nos dizem faça
comigo”.
Esta foi a tônica ao se pensar sobre este processo de aprendizagem: juntos experimentar corporalmente
os sabores, odores, sonoridades, formas e texturas do universo do sensível, reafirmando a percepção como “ solo
originário do conhecimento”, como enfatiza Masini (Cf. 2012, p.18), ao dizer que Merleau-Ponty considera o sujeito
no mundo como corpo no mundo – corpo que sente, que sabe, que compreende e reassegura a ênfase à corporeidade
ao falar do corpo como textura comum de todos os objetos e instrumento geral da compreensão em relação ao
mundo percebido.
O desvelar da arte nos projetos didáticos na educação infantil foi protagonista na busca pelo saber sensível
e significativo que aprimorou a percepção nas crianças e educadores nas atividades propostas e o contato do corpo
com o objeto artístico, de um jeito solto e livre de estereótipos, ativou a sensibilidade, compreensão e reflexão
sobre o novo conhecimento na mais tenra idade.As propostas desenvolvidas com crianças de 4 meses a 4 anos de
idade ocorreram em espaços abertos e no ateliê de artes com foco na exploração dos sentidos e o despertar da
percepção. Nessa prática pedagógica, primeiro, desenvolveram-se vivências de exploração dos sentidos com toda a
equipe (educadoras, cozinheiras, assistentes do administrativo e auxiliares de limpeza), efetivando o modelo
participativo de gestão, bem como, validando a importância da formação continuada.
Numa das propostas realizou-se uma instalação de exploração dos sentidos em espaço aberto e em sala
de aula, inspirada na artista 25Ligya Clark que fez do contato físico real a revelação do eu e do outro, pela exploração
dos sentidos do corpo. Montou-se uma instalação pendurando por todo o espaço diversos materiais, com texturas
diversificadas, como: tecidos macios, ásperos, plásticos bolha, tiras recortadas de garrafa pet, papel camurça,
crepom, papelão, latinhas de refrigerante. As crianças passavam por entre os materiais da instalação e sentiam na

25

Lygia Clark foi uma artista brasileira nascida em Belo Horizonte em 1920. Dedicou-se à exploração sensorial em
trabalhos como A Casa É o Corpo, de 1968. Participou das exposições Opinião 66 e Nova Objetividade Brasileira, no
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/RJ). Residiu em Paris entre 1970 e 1976, período em que lecionou
na Faculté d´Arts Plastiques St. Charles, na Sorbonne. A sua arte pela pintura foi ampliada pela experiência com
objetos tridimensionais, cujas proposições artísticas foram inspiradoras, pois possibilitavam experiências corporais
entre a obra e o espectador. A artista morreu, em 1988, na cidade do Rio de Janeiro.
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pele as texturas, e após a experiência tiveram a oportunidade de compartilhar a exploração numa roda de conversa.
Cabe lembrar aqui, que uma aluna envolveu seu corpo num pedaço de plástico bolha, como se o estivesse abraçando,
e transmitiu aos observadores, expressões faciais de satisfação e de prazer de uma experiência que alcançou o seu
corpo por inteiro, e que, sem dúvida, não sairá de sua memória, pela sensibilidade, significado e, totalidade que
compôs esta proposta.
Outra atividade desenvolvida nas aulas de arte musical explorou-se não somente o ouvir e o cantar, mas
a produção de instrumentos musicais, como chocalho e tamborim, utilizando a diversidade de sementes existentes.
As famílias foram envolvidas na aquisição dos materiais necessários: garrafas pet, latas diversas e sementes variadas.
Esta vivência promoveu a parceria da família e escola, possibilitou a interação entre as crianças e a exploração do
tato.
Os pais também enviaram caixas de papelão com a finalidade de serem desenvolvidos os projetos Caixas
e Mais Caixas e Percepção na Palma da Mão. O primeiro projeto citado teve como objetivo realizar um labirinto em
que as crianças passassem por dentro das caixas e sentissem as texturas colocadas no papelão por elas mesmas.
Estas texturas eram compostas de tinta em relevo, algodão, lixa de parede e penas de aves. Cabe ressaltar que os
pais foram convidados a participar deste percurso e uma das crianças de dois aninhos disse: “Mais devagar mamãe,
é pra sentir”, demonstrando que houve significado para o seu aprender. Nesse contexto, percebeu-se a efetivação
da Aprendizagem Significativa que se caracteriza pela incorporação substantiva (não-literal) e não-arbitrária de
novos conhecimentos à estrutura cognitiva da criança por meio da interação com conhecimentos prévios
especificamente relevantes. Nessa teoria, a criança não é considerada uma tábula rasa, pelo contrário, defende-se
que toda criança tem conhecimentos prévios em sua estrutura cognitiva que funcionam como uma espécie de
“âncora” para o novo conhecimento, e dessa forma, se dá o significado para o aluno, tornando-o mais reflexivo sobre
o que aprendeu de forma progressiva. No segundo projeto citado, as educadoras prepararam com as crianças placas
de papelão com texturas de formas variadas feitas com areia e tinta em relevo. Em outro momento, na roda de
conversa, as crianças puderam explorar as placas, interagir e desenhar com lápis de cor e giz de cera tendo como
suporte estas placas texturizadas.
O resgate da arte brasileira indígena e rupestre teve seu lugar com o desenvolvimento do projeto didático
Arte indígena e Rupestre - O Valor das Raízes Brasileiras. A exploração visual e auditiva foi explorada com a arte
rupestre, pois após compartilhar-se o tema, por meio de histórias infantis, montou-se uma caverna com papel kraft
e dentro dela colocamos desenhos de arte rupestre encontradas no Brasil há milênios. Lá dentro ficou tudo escuro,
então disponibilizaram-se lanternas para as crianças explorarem visualmente embaladas ao som inigualável da
natureza. Com a arte indígena – cestarias, plumarias e colares, as crianças tiveram a oportunidade de desenvolver
atividades artesanais e vislumbrar toda a sensibilidade e harmonia com a natureza vivenciada por este povo. Puderam
contemplar o corpo do índio como suporte de uma linguagem. Os grafismos fizeram sucesso, e as pinturas corporais
foram o ápice do projeto, pois as tintas foram feitas pelas crianças com sementes de urucum e terra de cores
variadas. Realizaram, também, produções artísticas com colagem em tela somente com elementos naturais.
Todas as propostas desenvolvidas reiteraram o quanto são essenciais o perceber, a sensibilidade e a arte
na produção do conhecimento e desenvolvimento da aprendizagem significativa. Pela educação que preza o corpo
como fonte de sentidos de significação da relação do sujeito no mundo – sujeito na sua totalidade.
5-CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o desenvolvimento do projeto “Criança Fazendo Arte” se consolidaram as buscas para ampliar o olhar
dos profissionais que atuam com crianças, aprimorando a sensibilidade corporal, por meio da formação continuada,
cuja meta foi a de ressaltar: a compreensão e reflexão sobre a relevância do perceber para que ocorra a
aprendizagem significativa. Desvelar características de professores e crianças em suas singularidades, atenta às suas
manifestações e subjetividade, foi um caminho extremamente profícuo para o despertar da percepção da criança e
do professor da primeira etapa da educação infantil sobre si mesmo, o outro e o entorno.
Por outro lado, foi também um caminho para descortinar a complexidade dos elementos dispostos na
organização dos dados que proporcionassem uma visualização dos processos evolutivos ocorridos nas situações de
aprendizagem do projeto. Ao registrar e analisar atividades desenvolvidas foi possível assinalar a transformação e
avanços dos professores na maneira de planejar e executar suas aulas com sensibilidade; a percepção aguçada,
aproximação, e atenção às necessidades dos alunos; a disponibilidade de pesquisar e aprender; responder às
manifestações das crianças em atividades realizadas, nas quais mostraram o despertar de formas sensoriais para a
exploração dos objetos, que proporcionaram melhor interação com outras crianças, com o professor e com o objeto
de conhecimento no avanço na oralidade, da autonomia e a possibilidade a crianças e adultos se emanciparem,
cognitiva e afetivamente, no seu desenvolvimento e aprendizagem.
A análise das situações vivenciadas na Creche Betel, denotam as condições para uma formação integral e
totalizante. Nesse sentido, pode-se considerar que as condições proporcionadas no “Criança Fazendo Arte”, o
professor da educação infantil mostrou uma nova postura em oferecer novas experiências às crianças da primeira
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infância, desejoso por transformação e corajoso, repensou e modificou suas ações. Deixou as propostas mecânicas
e engessadas e passou a desenvolver suas atividades considerando as necessidades específicas desta faixa etária e
seus conhecimentos prévios. Com a devida aproximação das crianças, mostrou-se mais sensível, perceptivo,
acolhedor, capaz de educar e enxergá-la como sujeito histórico-cultural, ações estas, que foram frutos de pesquisa
e formação continuada oferecidas e incentivadas pela gestão escolar.
O desenvolvimento das crianças foi notório, ao verificar-se a presença de atividades planejadas que
garantiram a exploração dos sentidos do corpo e o despertar da percepção na primeira infância. Demonstraram que
a criança quando tem sua percepção corporal estimulada, torna-se um sujeito autônomo, mais seguro e feliz. Todo
o trajeto percorrido resultou em aprendizagem significativa para os alunos, caminhos que se constituíram
entremeados de sonhos de educadores corajosos, ousados em repensar a prática pedagógica e encetar uma
caminhada desafiadora para construir conhecimento na infância partindo da exploração dos sentidos, com
intencionalidade de ser sujeito ativo nesse processo de ensino e aprendizagem, de construir num solo fértil que
ofereça frutos sadios à sociedade carente de pessoas que pensem, inovem e transformem.
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Resumo: É imperativa a busca de metodologias que facilitem o desenvolvimento dos processos cognitivos dos sujeitos no processo
escolar. O mapeamento conceitual é uma estratégia derepresentação gráfica da informação que pode contribuir para um
amadurecimento das formas de ensinar, avaliar e aprender. Assim, o estudo apresenta uma experiênciacom o uso dos Mapas
Conceituais para promover a Aprendizagem Significativana tentativa de minimizar as dificuldades de organização do conhecimento.
O objetivo desse artigo é avaliar a utilização dos Mapas Conceituais em um curso de formação docente da Educação Básica na
cidade de Vila Velha, Espírito Santo - Brasil. A metodologia teve uma abordagem mista a partir de dados qualitativosequantitativos
com objetivos exploratórios-descritivos e procedimentos de campo. Os instrumentos de coletade dadosutilizados foram 38 Mapas
Conceituais produzidos pelos docentes e estudantes participantes. Os resultados revelaram que somente em 11,8% das proposições
dos Mapas Conceituais houve a relação entreos conceitos obrigatórios definidos. Assim, os Mapas Conceituais evidenciarampouca
compreensão do tema, apresentando alguns conceitos centrais, mas com uma hierarquia apreciável. Conclui-se que a importância
dos Mapas Conceituais é evidente, pois pode enfatizar a estrutura conceitual do que é aprendido e mostra que a hierarquização
dos conceitos facilita sua retenção.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Mapas Conceituais. Formação Docente. Educação Básica.
Abstract: It is imperative to search for methodologies that facilitate the development of the cognitive processes of the students
and teachers in the school process. Concept mapping is a strategy of graphical representation of information that can contribute
to a maturation of the ways of teaching, evaluating and learning. Thus, the study presents an experience with the use of Concept
Maps to promote Meaningful Learning in an attempt to minimize the difficulties of knowledge organization. The objective of this
article is to evaluate the use of Concept Maps in an Elementary School teacher coursein the city of Vila Velha, Espírito Santo Brazil. The methodology had a mixed approach based on qualitative and quantitative data with exploratory-descriptive objectives
and field procedures. The data collection instruments used were 38 Concept Maps produced by participating teachers and students.
The results revealed that only in 11.8% of the Concept Maps propositions there was a relation between the defined concepts. Thus,
the Concept Maps evidenced little understanding of the theme, presenting some central concepts, but with an appreciable
hierarchy. It is concluded that the importance of Concept Maps is evident, since it can emphasize the concept structure of what is
learned and shows that the hierarchy of concepts facilitates its retention.
Keywords: Meaningful Learning. Concept Maps. Teacher Training. Elementary School.

1 Introdução
Apesar das mudanças que vêm ocorrendo e sendo sugeridas no sistema educacional brasileiro, a sala de
aula, o principal ambiente de aprendizagem, continua anacrônica, ou seja, com falta de alinhamento, consonância
ou correspondência com a realidade (PEREIRA, 2015; CARLOS; PEREIRA, 2016).Grande parte das práticas pedagógicas
ainda privilegia o ensino transmissivo, às custas de uma ênfase na aprendizagem mediada pelo professor e suas
escolhas de recursos educacionais. Paralelamente, temos também a fragmentação do conteúdo escolar, em que a
construção dos conhecimentos acontece, via de regra, sem qualquer integração ou articulação. Tímidas ainda são
as iniciativas com base em projetos educativos que interconectem saberes na solução de desafios e situaçõesproblema (COSCARELLI, 2002; DARROZ; CORTEZ, 2015).
Nessa nova concepção, é fundamental que as metodologias de ensino aplicadas em sala de aula busquem
facilitar o desenvolvimento dos conteúdos, em uma perspectiva interdisciplinar e contextualizada, promovendo nos
estudantes uma aprendizagem verdadeiramente significativa, superando a visão simplista de ensinar e aprender.
O mapeamento conceitual é uma estratégia de organização e representação gráfica da informação e do
conhecimento. Novak (2000) afirma que os Mapas Conceituais são instrumentos que contribuem para um
amadurecimento das formas de ensinar, avaliar e aprender. Atividades que os utilizam podem estar alinhadas à
proposta da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 1963; AUSUBEL, 1968; AUSUBEL, 2003).Os Mapas Conceituais
permitem a representação gráfica, com um formato bidimensional que permite o desempacotamento e o
relacionamento dos conceitos de acordo com a estrutura cognitiva do mapeador.
Podemos relacionar alguns estudos mais recentes quanto ao uso dos Mapas Conceituais: Mapas Conceituais
e Aprendizagem Significativa(MENDONÇA; SILVEIRA, 2014), Mapas Conceituais e avaliação (AIRES et al., 2016),Mapas
Conceituais e o ensino de Ciências Naturais (PEREIRA, 2014), Mapas Conceituais e o ensino de Matemática (REHFELDT;
ZARO, 2014), Mapas Conceituais e formação docente (SOUZA; PRAÇA, 2016; LOPES, VASCONCELOS; FERREIRA, 2016).
Portanto, percebe-se a grande utilização dos Mapas em sala de aula em diferentes perspectivas.
Assim, o estudo apresenta uma experiência vivenciada com o uso dos Mapas Conceituais para promover a
Aprendizagem Significativa como recurso na tentativa de minimizar as dificuldades de organização do conhecimento.
O objetivo desse artigo é avaliar a utilização dos Mapas Conceituais em um curso de formação docente da Educação
Básica na cidade de Vila Velha, Espírito Santo - Brasil.
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2 Fundamentação Teórica
2.1 A Teoria da Aprendizagem Significativa
Ausubel (1963), autor da teoria em questão, diz que é possível desenvolver uma teoria de Aprendizagem
Significativa alicerçada em princípios. Um desses princípios, afirma que: “se tivesse que reduzir toda psicologia
educacional a um único princípio, diria: o fator singular mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que
o aprendiz já conhece. Descubra isso e ensine de acordo”(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 137).
Assim, se define Aprendizagem Significativa como aquela em que os novos conhecimentos adquirem
significado por interação com conhecimentos prévios especificamente relevantes, os chamados subsunçores. Essa
interação é não-arbitrária e não-literal. Isso significa que a internalização não é ao pé-da-letra, o aprendiz atribui
também significados idiossincráticos aos novos conhecimentos. Isso pressupõe que as principais condições para que
a mesma ocorra depende de dois aspectos básicos: I) o material a ser aprendido seja potencialmente significativo
para quem aprende, ou seja, a relação estabelecida à estrutura cognitiva não se dá de qualquer forma e II) o sujeito
aprendente deve apresentar uma predisposição para relacionar o que aprende (AUSUBEL, 1968).
O delineamento das diferenças e similaridades entre as ideias relacionadas dependem de dois processos
básicos: a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. De acordo com Novak (2010), Ausubel, Novak e
Hanesian (1980) e Moreira (1999), o processo da diferenciação progressiva ocorre quando os assuntos são organizados
de acordo com as ideias mais generalizadas e mais inclusivas do conteúdo, que são apresentadas em primeiro lugar.
Assim, são diferentesnos detalhes e particularidades. A reconciliação integrativa é outro processo que ocorre durante
a Aprendizagem Significativa, no qual há uma explicitação das semelhanças ou diferenças entre os conceitos
relacionados (MINTZES; WANDERSEE; NOVAK, 2000).
Para se ter uma evidência da Aprendizagem significativa, Ausubel (1968) define que a melhor maneira é
utilizar questões e problemas que sejam novos e não familiares e requeiram máxima de transformação do
conhecimento existente; que as atividades devem fraseadas de maneira diferente e apresentadas num contexto de
alguma forma diverso daquele originalmente encontrado no material instrucional; que a resolução de problemas é
um método válido e prático de se procurar essa evidência; que a proposição (ao aprendiz) de uma tarefa de
aprendizagem, sequencialmente dependente de outra, que não possa ser executada sem um perfeito domínio da
precedente também pode captar essa evidência.
2.2 O Mapa Conceitual
Novak (2010) desenvolveu a ideia dos Mapas Conceituaiscom base nos pressupostos da teoria da
Aprendizagem Significativa de Ausubel (2003). Esse instrumento é um facilitador da Aprendizagem Significativa, pois
permite evidenciar conceitos prévios presentes na estrutura cognitiva dos sujeitos no processo do aprender, o que
significa dizer que ao ensinar o docente pode usá-lo para favorecer a aprendizagem conceitual dos estudantes
(GONZALEZ; NOVAK, 1996).
Para Moreira (2010, p. 11), de um modo geral, Mapas Conceituais, ou Mapas de Conceitos, são “apenas
diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que usamos para representar conceitos”. O autor
ainda afirma que:
Embora normalmente tenham uma organização hierárquica e, muitas vezes, incluam
setas, tais diagramas não devem ser confundidos com organogramas ou diagramas de
fluxo, pois não implicam sequência, temporalidade ou direcionalidade, nem hierarquias
organizacionais ou de poder [...] (MOREIRA, 2010, p. 11).
Os Mapas Conceituais permitem, de acordo com Mendonça (2012, p. 59):
A avaliação doconhecimento prévio, o diagnóstico das concepções alternativas, a
utilização como um mecanismo para ilustrar a natureza hierárquica, conceitual e
proposicional do conhecimento, e também como mecanismo metacognitivo, para ajudar
[...] a reorganizar as estruturas cognitivas em padrões mais fortemente integrados,
promovendo assim a Aprendizagem Significativa (MENDONÇA, 2012, p. 59).
Assim, ao construir seus próprios Mapas, os indivíduos devem organizar hierarquicamente os conceitos e
uni-los com palavras de ligação, resultando daí, individualmente ou em grupo, uma estrutura ordenada de
conhecimento (TROWBRIDGE; WANDERSEE, 2000). Com isso, os Mapas Conceituais têm por objetivo representar essas
relações significativas entre conceitos na forma de proposições (NOVAK; GOWIN, 1996).
Tanto para professores quanto para estudantes, o Mapa Conceitual é útil para tornar claro o pequeno
número de ideias chaves em que eles devem focar para uma tarefa de aprendizagem específica. É útil também para
evocar o conhecimento prévio, a diferenciação progressiva, a sequenciação de conceitos em uma hierarquia distinta
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e a reconciliação integrativa, em que pode ser demonstrada a inter-relação dos conceitos através das ligações
combinadas (TROWBRIDGE; WANDERSEE, 2000).
O Mapa Conceitual pode seguir um modelo hierárquico no qual conceitos mais inclusivos estão no topo da
hierarquia (parte superior do Mapa) e conceitos específicos, pouco abrangentes, estão na base (parte inferior)
(MOREIRA, 2010), mas não precisa seguir exatamente essa configuração. No entanto, sempre deve ficar evidente os
conceitos mais importantes e os secundários ou específicos. “Setas podem ser utilizadas para dar um sentido de
direção a determinadas relações conceituais, mas não obrigatoriamente” (MOREIRA, 2010, p. 12). O autor também
apresenta, em sua obra, algumas instruções para a elaboração de um bom Mapa Conceitual.
A obrigação de incluir um conector ou termo de ligação é o principal diferencial dos Mapas Conceituais.
Com isso, tem-se a possibilidade de identificar as estruturas hierárquicas inapropriadas ou limitadas (NOVAK, 2002;
NOVAK, 2010). Assim, construir um bom Mapa Conceitual depende da recursividade do fazer enquanto processo de
aprendizagem (AGUIAR; CORREIA, 2013). As experiências de elaboração e reconstrução dos Mapas podem contribuir
para o entendimento mais claro do instrumento e na organização dos conceitos do conteúdo a ser aprendido. Isso é
relevante, pois geralmente a primeira versão do Mapa construído tem simetria pobre e alguns conceitos acabam mal
localizados (VALADARES; MOREIRA, 2009).
3 Metodologia
O estudo se caracterizou por uma pesquisa cujo objetivo era exploratório-descritivo combinado com
abordagem mista, pois teve por essência: “[...] descrever completamente determinado fenômeno. [...] Podem ser
encontradas tanto descrições quantitativas e/ou qualitativas quanto acumulação de informações detalhadas, como
as obtidas por intermédio da observação participante” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 171).
Nesse contexto, a pesquisa de campo foi o procedimento adotado para a coleta de dados ocorrido nos dias
29/04/2017, 13/05/2017 e 27/05/2017 na Faculdade Estácio de Vila Velha, da cidade de Vila Velha, Espírito Santo Brasil. O instrumento de coleta de dados utilizado foi o Mapa Conceitualconstruído por 76 sujeitos (38 Mapas
Conceituais) de um curso de formação docente intitulado: “Aprendizagem Significativa em Ciências Naturaise
Matemática: explorando o pensar e o fazer a partir de propostas metodológicas em sala de aula”. Esse curso de
formação teve a proposta de desenvolver um estudo sobre as principais propostas metodológicas utilizadas nas
disciplinas de Ciências Naturais e Matemática no Ensino Fundamental I, baseando-se nos Parâmetros Curriculares
Nacionais de ambas as disciplinas.
O planejamento do curso teve a seguinte sequência: I) apresentação da teoria da Aprendizagem
Significativa (AUSUBEL, 2003); II) apresentação, discussão e experimentação dos Mapas Conceituais (NOVAK, 2000;
MOREIRA, 2010) a partir de conceitos ambientais na disciplina de Ciências Naturais, utilizando o softwareCmapTools;
e III) apresentação, discussão e experimentação da metodologia da Resolução de Problemas, no contexto do 5º ano
do Ensino Fundamental I.
Assim, para a análise dos dados, a etapa inicial do terceiro encontro foi utilizada, entendendo que os dois
primeirosforam uma preparação para a atividade analisada. O objetivo do terceiro encontro era de desenvolver o
conceito de volume e capacidade a partir da metodologia da Resolução de Problemas (POLYA, 1995), construindo
uma caixa de isopor com dimensões: 5 cm x 5 cm x 8 cm (igual a 200 cm³) e logo após preenchê-la com um copo de
200 mL contendo arroz a fim de verificar a relação estabelecida entre as unidades de medida de volume (cm³)
ecapacidade (mL): 1 cm³ = 1 mL.Para isso, antes da execução da atividade, foi solicitada a elaboração de um Mapa
Conceitual (em dupla) a partir de três conceitos obrigatórios (COs) envolvidos com a proposta: (CO1)-volume, (CO2)capacidade e (CO3)-comprimento,tendo como parâmetro a seguinte pergunta focal: “Quais as relações matemáticas
existentes entre volume, capacidade e comprimento?” O critério para a escolha do terceiro conceito, (CO3)comprimento, foi a relação de pertencimento deste com a do conceito (CO1)-volume.
A elaboração de Mapas Conceituais a partir de um número grande de conceitos é possível, mas Novak e
Gowin (1996) e Moreira (2010) indicam a sua construção com um valor entre 6 e 10.
O mapa ideal deve ter muitas ligações diretas, o número de linhas deve ser superior ao
de conceitos. Estas evidenciam as relações entre os conceitos, permitindo uma melhor
representação do conhecimento. As palavras de ligação, por sua vez, explicitam a
natureza das relações entre conceitos, desse modo, quanto mais próximo for o número
de palavras de ligação do número de linhas, melhor será o mapa (MENDONÇA, 2012, p.
99).
Para analisar os Mapas Conceituais construídos, foram estabelecidos dois critérios complementares de
classificação: análise de vizinhança a partir do uso de múltiplos conceitos obrigatórios, conforme a proposta de
Correia, Cicuto e Dazzani (2014) e análise da qualidade do Mapa Conceitual baseada nas propostas de Novak (2000)
e Ausubel (2003), organizada por Mendonça (2012) e apresentada no Quadro 1.
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A análise de vizinhança (AViz) tem o objetivo de auxiliar na rápida avaliação de Mapas Conceituais durante
o processo de aprendizagem (CICUTO; CORREIA, 2012). A estratégia instrucional é definida pela determinação de
conceitos obrigatórios (CO). A partir dos CO, todos os conceitos utilizados são classificados em conceitos vizinhos
(CV), os quais estão diretamente relacionados aos CO, ou conceitos complementares (CC), os quais não estão
diretamente relacionados aos CO. Assim, as combinações realizadas podem revelar informações sobre a
aprendizagem dos sujeitos no processo (CORREIA; CICUTO; DAZZANI, 2014).

GRAU

Quadro 1.Categorias de análise da qualidade do Mapa Conceitual
SIGNIFICADO
CARACTERÍSTICAS
INFORMAÇÕES

3

Indica maior compreensão do
tema.

Contém informações conceituais
relevantes.Está bem hierarquizado,
com o conceito inclusor no topo,
em seguida os intermediários e
posteriormente os mais específicos.

2

Indica pouca compreensão do
tema.

Apresenta alguns conceitos centrais
do tema, mas com uma hierarquia
apreciável.

1

Indica ausência de compreensão
do tema.

Não apresenta os conceitos centrais
do tema, muito pobre em conceitos
sobre o conteúdo trabalhado.

0

Indica a não compreensão da
construção do Mapa Conceitual.

Não apresentam a estrutura de
relações conceituais básicasde
acordocom o tema abordado.

Conectores adequados, com
ligações cruzadas, ausência de
repetição de conceitos e
informações supérfluas. Proposições
corretas.
Os conectores e os conceitos não
estão claros. Pode realizar ligações
cruzadas ou não. Muitas
informações detalhistas e a
repetição de conceitos.
Hierarquia básica, demonstrando
sequências lineares e
conhecimentos muito simples.
Faltam relações cruzadas, com
conectores; são muito simples.
Construção que não possui os
conceitos necessários ou básicos.
Ausência total dos conectores entre
os conceitos.

Fonte: Adaptado de Mendonça (2012).

4 Análise e Discussão dos Dados
4.1 Análise de Vizinhança a partir do uso de Múltiplos Conceitos Obrigatórios
O tratamento e análise dos 38 Mapas Conceituais consideraram as proposições que tinham relações entre
os conceitos obrigatórios (CO), o número de conceitos vizinhos (CV) associados a algum dos CO (volume [CO1]),
capacidade [CO2] e comprimento [CO3]). A Tabela 1 apresenta a frequência das proposições sob o aspecto
quantitativo.
Tabela 1. Frequências observadas para as categorias de análise de vizinhança dos conceitos obrigatórios
Categoria
Primária
CO – CO

CO – CV
CC
Totalização

Categoria
Secundária

Frequência de
Proposições

Frequência
Acumulada

Frequência
Relativa (%)

Frequência Relativa
Acumulada (%)

CO1 – CO2
CO1 – CO3
CO2 – CO3
CO1 – CV
CO2 – CV
CO3 – CV
–

19
5
9
53
56
56
83

19
24
33
86
142
198
281

6,8
1,8
3,2
18,9
19,9
19,9
29,5

6,8
8,6
11,8
30,7
50,6
70,5
100,0

–

281

–

100,0

–

Esperava-se o estabelecimento de proposições entre todos os CO nos Mapas Conceituais, porém somente
em 11,8% (33) das proposiçõeseles foram relacionados, sendo 6,8% (19) entre CO1 – CO2, 1,8% (5) entre CO1 – CO3 e
3,2% (9) entre CO2 – CO3. O termo com menor associação foi o comprimento 1,8% (5). E 6% (1) dos Mapas Conceituais
omitiram o conceito obrigatório: comprimento. No entanto,os Mapas Conceituaispoderiam apresentar as relações
dimensionais: comprimento (uma dimensão), área (duas dimensões) e volume (três dimensões).Nesse caso, o baixo
número de ligações entre os conceitos obrigatórios pode evidenciar uma visão fragmentada que os docentes e
estudantes têm sobre a constituição tridimensional doespaço.
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A Tabela 1 também indica que as categorias entre volume (CO1), capacidade (CO2) e comprimento (CO3)
e seus respectivos conceitos vizinhos (CV) tiveram frequências expressivas: 18,9% (53), 19,9% (56) e 19,9% (56),
respectivamente. Isso significa que os Mapas Conceituas foram construídos por associações mais específicas,
diferente do que se observou nas relações entre os conceitos obrigatórios.
Pode-se observar, de acordo com a Tabela 1, que o maior percentual, 29,5% (83), foi de conceitos
complementares (CC) distribuídos pelos Mapas Conceituais, definidos principalmente porquestões do cotidiano
escolar, como por exemplo, os seguintes eixos:10,5% (4) alimentação, 71,0% (27) grandezas e medidas e 18,5% (7)
meio ambiente.
A quantidade de erros conceituais ou conceitos sem sentido encontrados teve um percentual de 1,8% (5).
São eles: o uso da palavra capacidade com o sentido dehabilidade, a confusão entre as
palavrascomprimentoecumprimento; e os conceitos obrigatórios sendo utilizados com a função de conectores.
Um fato que chamou atenção foi que 61,6% (173) das proposições não possuíam conectores. Assim, essas
proposições apresentaram um formato de quadro sinóptico ou diagrama de árvore (MOREIRA, 2006). Esse percentual
elevado revela um problema de entendimento da técnica de mapeamento conceitua, por isso é preciso melhorar o
treinamento dos participantes antes de usar os mapas deles para fazer avaliação de entendimento conceitual
(AGUIAR; CORREIA, 2013).
4.2 Análise da qualidade dos Mapas Conceituais
Os 38 Mapas Conceituais produzidos também foram organizados e classificados a partir da categorização
apresentada no Quadro 1.Os resultados daTabela 2evidenciam que 39,5% (15) dos Mapas Conceituais ficaram entre
os graus 2 e 3. O grau 3 indica maior compreensão do tema e contém informações conceituais relevantes, bem
hierarquizado, com o conceito inclusor no topo, em seguida os intermediários e posteriormente os mais específicos.
Os participantes que fizeram esses mapas conseguiram responder melhor a um questionário sobre o tema em estudo.
O grau 2 indica pouca compreensão do tema, apresentando alguns conceitos centrais do tema, mas com uma
hierarquia apreciável. Os conectores e os conceitos não estão claros. Possui muitas informações detalhistas e a
repetição de alguns conceitos.
Tabela 2. Frequências observadas para as categorias de análise da qualidade dos Mapas Conceituais

Grau

Frequência de
Mapas
Conceituais

Frequênci
a
Acumulad
a

Frequência
Relativa (%)

Frequência
Relativa
Acumulada (%)

Média
̅)
(𝒙

Desvio
Padrão (𝝈)

3
2

6
9

6
15

15,8
23,7

15,8
39,5

–
–

–
–

1

21

36

55,3

94,8

–

–

0

2

38

5,2

100

–

–

Totalizaçã
o

38

–

100,0

–

1,5

0,8

O grau 1 está relacionado ao maior percentual,55,3% (21)(Tabela 2).Esse valor indica ausência de
compreensão do tema, por não apresentar os conceitos centrais do tema e ser muito pobre em conceitos sobre o
conteúdo trabalhado. Sua hierarquia básica demonstra sequências lineares e conhecimentos muito simples. Nesse
caso, os mapas não foram muito adequados, pois os participantes não entenderam tanto o tema de estudo quanto
como fazer os mapas conceituais.
Esse estudo obteve 5,2% (2) Mapas Conceituais com grau 0 (Tabela 2), indicando a não compreensão da
construção do Mapa Conceitual por não apresentar uma estrutura de relações conceituais com o tema abordado.
A média e o desvio padrão do grau obtido na qualificação dos Mapas Conceituais foi: (1,5 ± 0,8), variando,
então, entre 0,7 e 2,3. Assim, os Mapas se localizaram na região mais interna das categorias, evidenciando
determinadas fragilidades apresentadas anteriormente.
No que se refere aos padrões da estrutura proposicional e níveis progressivos de compreensão sobre o
assunto mapeado (KINCHIN; HAY; ADAMS, 2000), observou-se que 76,3% (29) dos Mapas Conceituais construídos,
foram classificados comoestrutura radial. Isso significa dizer que em Mapas Conceituais do tipo radial, todas as
proposições estão diretamente ligadas ao conceito central, mas não estão diretamente ligadas umas às outras,
denotando um nível de compreensão baixo com uma integração de proposição baixa. Já 15,8% (6) deles foram
classificados como estrutura linear, apresentando uma sequência semântica em que cada conceito é só ligado ao
imediatamente abaixo. Assim, como afirmam Kinchin, Hay e Adams (2000) citados porCicuto (2011), embora exista
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uma sequência lógica do começo ao fim, a natureza hierárquica implícita de muitas das ligações não é válida. Por
fim, apenas 37,9% (3) dos Mapas Conceituais se aproximaramda estrutura de rede altamente integrada e
hierarquizada, demonstrando uma profunda compreensão sobre o tema.
5 Conclusão
O objetivo de avaliar a experiência dos docentes e estudantes utilizando o Mapa Conceitual foi possível,
porém houve dificuldade de relacionar alguns conceitos básicos em relação ao tema explorado, talvez por ser apenas
o segundo contato com o instrumento, demonstrando a importância, então, do treinamento.
Percebeu-se a preocupação dos docentes e estudantes sobre o que iriam escrever, de onde iriam partir e
por qual contexto seguiriam, mas isso parecia “estar claro” no momento inicial quando se apresentou a pergunta
focal. Essa reação foi importante efoi discutida no momento da formação, pois seus atuais ou futuros estudantes
poderiam passar por esse momento de incertezas.
Reforça-se, então, que avaliar a evidência de aprendizagem (significativa e/ou mecânica) a partir de um
único Mapa Conceitual não é suficiente. Fica clara a relação entre a qualidade da estrutura e o conteúdo dos Mapas
Conceituais. Nem sempre uma excelente estrutura vai revelar um excelente conteúdo. Mas, a importância desse
estudo também se destinaa apresentar uma nova forma de se desenvolver as aulas e o próprio planejamento das
atividades de docentes e estudantes para que possam pensar em uma reengenharia da sala de aula no que se refere
a práticas verdadeiramente significativas. A partir dessa questão, foi realizada uma discussão final sobre os Mapas
Conceituais produzidos e os feedbacks necessários para compor o processo do curso de formação, como: treinamento
e planejamento para a compreensão e sua utilização.
Assim, em conformidade com Correia et al. (2016), aprender profundamente, aprender a aprendere,
aprender por toda a vidasãoalguns dos novos desafios que a sociedade do conhecimento apresenta à demanda atual,
o que pode contribuir para ointeresse de métodos e estratégias inovadorasque reinventem a dinâmica da sala de
aula.
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Resumo: A pesquisa teve o objetivo avaliar a apresentação e o desenvolvimento da Resolução de Problemas no livro didático de
Matemática do 6º ano do Ensino Fundamental II a partir da concepção de material didático potencialmente significativo. A
metodologia utilizada no estudo teve uma abordagem mista e descritiva a partir de uma proposta de análise documental do livro
didático de Matemática. Os instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa foram fichas de análise construídas com base
na escala de Likert e a análise de dados teve uma apresentação de estatística descritiva e análise de conteúdo. Os resultados
evidenciaram uma qualificação mediana para o livro didático de Matemática em relação aos itens avaliados, principalmente no
que se refere à composição potencialmente significativa do material para o sujeito que o utiliza. Conclui-se que não fica explícita
a intencionalidade da resolução de um problema e suas etapas na linguagem do material analisado. Isso se revela na apresentação
dos comandos das questões que, em sua maioria, são de repetição e memorização, não possibilitando o desenvolvimento das
habilidades dos sujeitos a partir de situações-problemas que exijam experimentação e investigação.
Palavras-chave: Livro Didático de Matemática. Programa Nacional do Livro Didático. ParâmetrosCurricularesNacionais de
Matemática.AprendizagemSignificativa.
Abstract: The research had the objective of evaluating the presentation and development of Problem Solving in the textbook of
Mathematics of the 6th year of Elementary School II from the conception of potentially meaningful didactic material. The
methodology used in the study had a mixed and descriptive approach based on a documentary analysis proposal of the Mathematics
textbook evaluated. The data collection instruments used in the research were analysis sheets constructed based on the Likert
scale and the data analysis had a presentation of descriptive statistics and content analysis. The results evidenced a median
qualification for the Mathematics textbook in relation to the evaluated items, mainly regarding the potentially meaningful
composition of the material for the subject that uses it. It is concluded that the intentionality of solving a problem and its steps
in the language of the analyzed material is not explicit. This is revealed in the presentation of the commands of the questions that
are mostly of repetition and memorization, not allowing the development of the subjects' abilities from situations-problems that
require experimentation and investigation.
Keywords: The Textbook of Mathematics. National Textbook Program. National Curricular Parameters of Mathematics. Meaningful
Learning.

1 Introdução
Depois do currículo e do ensino de Matemática que exigiam a repetição e a memorização de conteúdos e
exercícios, surgiu uma nova orientação para a aprendizagem dessa disciplina: a Resolução de Problemas. As
experiências enfatizando a Resolução de Problemas já eram implementadas por John Dewey, entre 1896 e 1904, o
qual sugeria que a orientação pedagógica estivesse centrada em projetos. Posteriormente, outros estudiosos
desenvolveram trabalhos na perspectiva da compreensão matemática a partir de situações-problema (CARLOS;
PEREIRA, 2016). Os autores afirmam que, em âmbito mundial, as pesquisas sobre Resolução de Problemas obtiveram
caráter curricular, no início da década de 1970, quando o problema matemático deixaria de ser, na Matemática, um
conteúdo de mera aplicação dos conceitos para tornar-se um meio de aprender e compreender os conhecimentos
teóricos e práticos desta disciplina.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática (BRASIL, 1998) indicam a Resolução de
Problemas como ponto de partida de atividades matemáticas. Para estabelecer uma construção significativa do livro
didático, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) executa ciclos trienais alternados para a escolha dos livros,
baseando-se em critérios próprios do programa (BRASIL, 2017). Porém, nós que estamos no dia a dia da sala de aula,
muitas vezes, recebemos o livro sem ter a chance de uma real análise de sua essência, mesmo tendo uma parcela
da responsabilidade da escolha.
A Resolução de Problemas pode estimular a criatividade, a curiosidade e a autonomia dos estudantes
quando bem desenvolvida. Assim, ao resolver um problema, o estudante desenvolve muitas habilidades, inclusive a
cidadania por também tomar decisões tanto em escala individual quanto coletiva. Portanto, devemos considerar
também que um problema matemático pode ter uma solução, diversas soluções, ou mesmo nenhuma solução (POLYA,
1995).
Alguns estudos têm relatado descompassos no desenvolvimento da Resolução de Problemas (MAIA;
MACHADO, 2014; KLIEMANN, 2015; RODRIGUES; MAGALHÃES, 2017). Esses autores, por exemplo, não contemplam a
concepção de material potencialmente significativoda qual a pesquisa em questão pretendeu se aprofundar. A Teoria
da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2003) pode sinalizar outros caminhos para a construção e avaliação do livro
didático de Matemática. Então, temos um outro perfil (complementar) ao que já foi realizado por diversos
pesquisadores da área.
Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a apresentação e o desenvolvimento da Resolução de Problemas
no livro didático de Matemática do 6º ano do Ensino Fundamental II a partir da concepção de material didático
potencialmente significativo.

190

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

2 Fundamentação Teórica e Revisão de Literatura
2.1 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para a Matemática no contexto da Resolução de Problemas
no Ensino Fundamental II
O PNLD tem como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos professores a partir da
distribuição de coleções de livros didáticos aos estudantes da Educação Básica. O programa é executado em ciclos
trienais (de três em três anos) alternados. Portanto, a cada ano o Ministério da Educação (MEC) realiza esse processo
de aquisição e distribuição de livros para todos os estudantes.
Nesse contexto, no triênio de 2017/2018/2019, como afirma Brasil (2017), temos a Resolução de
Problemas como um princípio metodológico amplamente reconhecido hoje e o ensino e a aprendizagem da
Matemática devem estar baseados nessa tendência. Sem dúvida, um livro didático em que são propostos, de modo
sistemático e consistente, problemas a serem resolvidos pelo estudante, contribui para o desenvolvimento da sua
autonomia. Nesse sentido, um problema não é uma ação de simples aplicação de técnicas e procedimentos já
realizados. Ao contrário, constitui-se em uma ação na qual o estudante é desafiado a mobilizar seus conhecimentos
matemáticos e a procurar apropriar-se de outros, sozinho ou com a ajuda de colegas e do professor, a fim de elaborar
uma estratégia que o leve a uma solução da situação proposta.
2.2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática no contexto da Resolução de Problemas no
Ensino Fundamental II
Para o Ensino Fundamental II, os PCN de Matemática são divididos nos seguintes eixos: Números e
operações, Espaço e forma, Grandezas e medidas, e Tratamento da informação. Ambos discorrem sobre como e
quais conteúdos devem ser desenvolvidos.
Em relação à tendência de Resolução de Problemas, os PCN de Matemática (BRASIL, 1998) dizem que em
contrapartida à simples reprodução de procedimentos e ao acúmulo de informações, educadores matemáticos
apontam a Resolução de Problemas como ponto de partida da atividade matemática. Essa opção traz implícita a
convicção de que o conhecimento matemático ganha significado quando os estudantes têm situações desafiadoras
para resolver e trabalham para desenvolver estratégias de resolução.
Todavia, tradicionalmente, os problemas não têm desempenhado seu verdadeiro papel no ensino, pois
para a grande maioria dos estudantes, resolver um problema significa fazer cálculos com os números do enunciado
ou aplicar algo que aprenderam nas aulas. “Nesse caso, a concepção de ensino e aprendizagem subjacente é a de
que o aluno aprende por reprodução/imitação” (BRASIL, 1998, p. 40).
Assim, de acordo com Brasil (1998), resolver um problema pressupõe que o estudante: elabore um ou
vários procedimentos de resolução (como realizar simulações, fazer tentativas, formular hipóteses), compare seus
resultados com os de outros estudantes e valide seus procedimentos. Além disso, é necessário desenvolver
habilidades que permitam provar os resultados, testar seus efeitos, comparar diferentes caminhos para obter a
solução. Nessa forma de trabalho, a importância da resposta correta cede lugar a importância do processo de
resolução.
2.3 A tendência de Resolução de Problemas no Ensino Fundamental II
A tendência de Resolução de Problemas pode ser desenvolvida a partir do seguinte conceito definido por
Polya (1995): um problema de matemática é uma questão que pode ser enunciada em linguagem matemática e/ou
analisada por métodos matemáticos. Um problema matemático pode ter uma solução, diversas soluções, ou mesmo
nenhuma solução. Muitos problemas estão em aberto, ou seja, sem solução conhecida.
De acordo com Polya (1995), as etapas para a resolução de um problema são: 1. Compreender o problema:
Quais são os dados? Qual é a condição? 2. Conceber um plano: Já encontrou um problema semelhante? Empregou
todos os dados? Empregou toda a condição? 3. Execução do plano: Pode demonstrar que seus passos são corretos? 4.
Visão retrospectiva: Pode verificar o resultado? Pode verificar o raciocínio? Pode obter o resultado de forma
diferente? Pode empregar a estratégia utilizada em algum outro problema?
Polya (1995), Butts (1997) e, Toledo e Toledo (1997) definem alguns tipos de problemas matemáticos:
Exercícios de reconhecimento (BUTTS, 1997): exploram a definição ou conceito; têm pouca exploração do conteúdo;
Arme e efetue (TOLEDO; TOLEDO, 1997) ou Exercícios algorítmicos (BUTTS, 1997): treino de técnicas operatórias e
de memorização; Enredo (TOLEDO; TOLEDO, 1997) ou Problemas de aplicação (BUTTS, 1997): problemas tradicionais
envolvendo operações que estão sendo estudadas no momento; desenvolvem no/a estudante a capacidade de
traduzir em expressões matemáticas as situações descritas na linguagem comum; Não-convencionais (TOLEDO;
TOLEDO, 1997) ou Problemas de pesquisa aberta (BUTTS, 1997): desenvolvem no/a estudante a capacidade de
planejar, elaborar estratégias gerais de compreensão do problema, tentar soluções e avaliar a adequação do
raciocínio desenvolvido e os resultados encontrados; livres da obrigação de “fazer contas para achar a resposta”;
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Aplicação (TOLEDO; TOLEDO, 1997) ou Situações-problema (BUTTS, 1997): elaborado a partir de uma situação de
vivência dos/as estudantes, e a solução requer uso de conceitos, técnicas e processos matemáticos; permite a
conscientização da utilidade da Matemática na vida cotidiana; envolve a integração das disciplinas
(interdisciplinaridade); Determinação (POLYA, 1995): tem como objetivo principal encontrar certo objeto, a
incógnita do problema (exemplo: 2x + 4 = 8); e Demonstração (POLYA, 1995): consiste em mostrar conclusivamente
que certa afirmativa, claramente enunciada, é verdadeira ou, então, que é falsa (exemplo: demonstre que: 5² = 4²
+ 3²).
Assim, existem várias formas de explorar a tendência de Resolução de Problemas para a construção de
um conhecimento mais crítico a partir de níveis diferentes de dificuldade.
2.4 A Teoria da Aprendizagem Significativa
Ausubel (1963), autor da teoria em questão, diz que é possível desenvolver uma teoria de Aprendizagem
Significativa alicerçada em princípios. Um desses princípios, afirma que: “se tivesse que reduzir toda psicologia
educacional a um único princípio, diria: o fator singular mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que
o aprendiz já conhece. Descubra isso e ensine de acordo” (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 137).
Assim, se define Aprendizagem Significativa como aquela em que os novos conhecimentos adquirem
significado por interação com conhecimentos prévios especificamente relevantes, os chamados subsunçores. Essa
interação é não-arbitrária e não-literal. Isso significa que a internalização não é ao pé-da-letra, o aprendiz atribui
também significados idiossincráticos aos novos conhecimentos. Isso pressupõe que as principais condições para que
a mesma ocorra depende de dois aspectos básicos: I) o material a ser aprendido deve ser potencialmente significativo
para quem aprende, ou seja, a relação estabelecida à estrutura cognitiva não se dá de qualquer forma e II) o sujeito
aprendente deve apresentar uma predisposição para relacionar o que aprende (AUSUBEL, 1968; AUSUBEL, 2003).
Os conceitos libertam o pensamento, a aprendizagem e a comunicação do domínio do mundo físico.
Tornam possível a aquisição de ideias abstratas na ausência da experiência empírico-concreta – ideias que podem
ser usadas tanto para categorizar situações novas sob rubricas existentes como para servir de foco básico para
assimilação e descoberta de novos conhecimentos. O agrupamento de conceitos em combinações potencialmente
significativas é responsável pela formação e compreensão de proposições. “As proposições, por sua vez, são
descrições da realidade criadas pelo homem, e estas descrições mudam periodicamente, à medida que seus conceitos
ou proposições se alteram ou são rejeitados” (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 75).
O delineamento das diferenças e similaridades entre as ideias relacionadas dependem de dois processos
básicos: a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. De acordo com Novak (2010), Ausubel, Novak e
Hanesian (1980) e Moreira (1999), o processo da diferenciação progressiva ocorre quando os assuntos são organizados
de acordo com as ideias mais generalizadas e mais inclusivas do conteúdo, que são apresentadas em primeiro lugar.
Assim, são diferentes nos detalhes e particularidades. A reconciliação integrativa é outro processo que ocorre
durante a Aprendizagem Significativa, no qual há uma explicitação das semelhanças ou diferenças entre os conceitos
relacionados (MINTZES; WANDERSEE; NOVAK, 2000).
Assim, para se ter uma evidência da Aprendizagem significativa, Ausubel (1968) define que a melhor
maneira é utilizar questões e problemas que sejam novos e não familiares e requeiram máxima de transformação do
conhecimento existente; que as atividades devem ser fraseadas de maneira diferente e apresentadas num contexto
diverso daquele originalmente encontrado no material instrucional; que a Resolução de Problemas é um método
válido e prático de se procurar essa evidência; que a proposição (ao aprendiz) de uma tarefa de aprendizagem,
sequencialmente dependente de outra, que não possa ser executada sem um perfeito domínio da precedente
também pode captar essa evidência.
3 Metodologia
Para a realização desse estudo, a pesquisa teve uma abordagem mista descritiva, na qual foram captados
dados qualitativos e quantitativos para posterior análise. Quanto aos procedimentos utilizados, a pesquisa teve
caráter documental, pois a fonte de coleta de dados foi um material público que não recebeu ainda um tratamento
analítico diferenciado após sua publicação (GIL, 2010). Dessa forma, a amostragem teve como composição o livro
didático de Matemática do 6º ano do Ensino Fundamental II referente ao triênio do PNLD de 2017/2018/2019, com
a seguinte referência: ANDRINI, Álvaro; VASCONCELLOS, Maria José. Praticando Matemática – 6º ano. 4. ed.
renovada. São Paulo: Editora do Brasil, 2015. 288 p.
Os instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa foram fichas de análise (APÊNDICE) construídas
com base na escala de Likert (VIEIRA, 2009;PEREIRA, 2015) e validadas pelo professor doutorVicente Eudes Veras da
Silva da UNESA-RJ (os valores obtidos em cada item que compõe a ficha foram analisados em conjunto, gerando um
escore no final), com valores classificatórios de 0 a 5 (seis possibilidades variando entre as qualificações: 0 = péssimo,
1 = ruim, 2 = bom, 3 = regular, 4 = ótimo e 5 = excelente) que medem o grau de conformidade da variável analisada,
contemplando os seguintes eixos: ITEM A: identificação do livro didático de Matemática (não foi elaborada utilizando
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a escala de Likert); ITEM B: alinhamento entre os PCN de Matemática e o livro didático de Matemática em relação
à tendência Matemática de Resolução de Problemas; ITEM C: alinhamento entre a tendência matemática de
Resolução de Problemas e o livro didático de Matemática; ITEM D: apresentação da linguagem da tendência
matemática de Resolução de Problemas no livro didático de Matemática; e ITEM E: potencialidade da Resolução de
Problemas no livro didático de Matemática na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa.
A técnica de análise utilizada nesse estudo teve o seguinte formato: estatística descritiva para avaliar a
conformidade quantitativa de cada eixo analisado (com exceção do ITEM A)e análise de conteúdo para avaliar a
qualidade do conteúdo apresentado. Assim, as fichas de análise desenvolvidas possuem, em sua essência, um padrão
escrito adaptado dos documentos nacionais e premissas de teóricos utilizados para o estudo.
4 Análise e Discussão dos Dados
4.1 A abordagem da Resolução de Problemas nos eixos de conteúdos matemáticos na obra analisada
Observou-se que as unidades 01 e 06 tiveram os menores escores (9 e 22, respectivamente), significando
que há baixa integração entre os pressupostos dos PCN de Matemática e as unidades do livro de Matemática analisado
em relação à tendência matemática de Resolução de Problemas. Já as demais unidades tiveram escores médios (de
24 a 42), representando, então, média integração entre as variáveis verificadas.
Observou-se, também,que as menores pontuações ocorreram nos itens B06 a B10 que se referem à
presença dos temas transversais no contexto da Resolução de Problemas. Isso demonstra uma fragilidade em algumas
unidades, visto que a questão da Matemática Pura não deve ser a mais importante na constituição de um livro
didático. O tema transversal Trabalho e consumo é bem explorado quando se trata de questões capitalistas,
principalmente financeiras. No que se refere aos eixos dos PCN de Matemática, eles foram, de maneira geral, bem
explorados (mesmo que em maior e menor proporção em algumas unidades).
A média geral das unidades do livro didático de Matemática analisado no que se refere ao ITEM B foi de
2,6 e o desvio padrão foi de 1,7, demonstrando uma pontuação ligeiramente maior que a média (sendo o máximo
5), situando-se em um patamar entre regular e bom. O coeficiente de variação revelado para esse item foi de 65,4%.
Isso significa que as pontuações foram mais heterogêneas devido à especificidade de conteúdo de cada unidade
avaliada. Portanto, o alinhamento das variáveis verificadas foi considerado regular.
4.2 O desenvolvimento da tendência de Resolução de Problemas na obra analisada
As 14 unidades analisadas tiveram seus escores bem próximos, indicando média integração entre as
unidades do livro didático de Matemática analisado com os pressupostos da Resolução de Problemas. As unidades 04
e 05 têm uma alta integração com as premissas da tendência de Resolução de Problemas comparada às demais.
Os itens C01 e C02, que se referem à compreensão sobre o conceito de problema matemático e as etapas
de resolução de um problema (compreender o problema, conceber um plano, execução do plano e visão
retrospectiva), tiveram as menores pontuações. Isso significa que não houve uma apresentação e um
desenvolvimento claro sobre o processo de resolução de um problema de acordo com as ideias estabelecidas por
Polya (1995).
A média geral das unidades do livro didático de Matemática analisado no que se refere ao ITEM C foi de
3,6 e o desvio padrão foi de 1,5, indicando uma pontuação maior que a média (sendo o máximo 5), situando-se em
um patamar entre bom e ótimo. O coeficiente de variação revelado para esse item foi de 41,7%. Isso significa que
as pontuações foram heterogêneas devido à especificidade da apresentação do teor de problemas matemáticos e de
suas tipologias em cada unidade avaliada. Portanto, o alinhamento das variáveis verificadas foi considerado bom.
4.3 A apresentação da linguagem da Resolução de Problemas na obra analisada
Observou-se que as 13 das 14 unidades analisadas tiveram seus escores bem próximos, representando
média integração da linguagem utilizada nas unidades do livro didático de Matemática analisado para o processo de
ensino-aprendizagem da Resolução de Problemas. A unidade 04 foi a que mais se destacou nesse item.
Os itens D06, D08, D14 e D15 tiveram as menores pontuações. Isso significa que houve uma exploração
muito tímida em relação aos exercícios de manipulação e experimentação, pesquisa e investigação, e não apresentou
estratégias afetivas (envolvimento explícito dos sentimentos e emoções do/a estudante, afastamento do medo de
errar e de fracassar, predisposição para correr riscos e enfrentar desafios, aumento da autoestima e autoconfiança,
diminuição do nível de ansiedade, entre outros) no que se refere à tendência matemática de Resolução de Problemas
(DIAS, 2001). Também não desenvolveu ou indicou, de forma explícita, estratégias sociais (atividades em grupo,
pesquisa colaborativa, entre outros) no que se refere à tendência estudada.
Um fato interessante é que o item D05 recebeu, em todas as unidades, pontuação 5, o que significa que
ambas apresentaram exercícios de repetição e memorização no que se refere à tendência matemática de Resolução
de Problemas. Isso evidencia o excesso do caráter reprodutivista ainda presente nos livros didáticos atuais.
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O item D02 também chamou atenção no que se refere à apresentação função impositiva (uso de verbos:
resolva, calcule, efetue, dentre outros), advérbios (certamente, possivelmente) e adjetivos que pode sinalizar uma
ideia de subserviência do leitor, expressões de certeza e autoridade que o livro estabelece no que se refere à
tendência matemática de Resolução de Problemas (MORGAN, 1995).
Na unidade 03, no item D16, observou-se a pontuação 5 para todas as unidades analisadas. Isso significa
que não houve nenhum erro, inconsistência ou incoerência no que se refere à apresentação do texto escrito e das
imagens.
A média geral das unidades do livro didático de Matemática analisado no que se refere ao ITEM D foi de
3,0 e o desvio padrão foi de 1,4, indicando uma pontuação maior que a média (sendo o máximo 5), situando-se em
um patamar bom. O coeficiente de variação revelado para esse item foi de 46,7%. Isso significa que as pontuações
foram heterogêneas devido à especificidade da linguagem utilizada na Resolução de Problemas em cada unidade.
Portanto, o alinhamento das variáveis verificadas foi considerado bom.
4.4 A potencialidade da Resolução de Problemas na obra analisada na perspectiva da Teoria da Aprendizagem
Significativa
Evidenciou-se que as 14 unidades analisadas tiveram seus escores bem próximos, indicando média
integração das unidades do livro didático de Matemática analisado com os pressupostos da Teoria da Aprendizagem
Significativa em relação à tendência matemática de Resolução de Problemas. Apenas a unidade 02 apresentou um
escore que indica uma baixa integração entre as variáveis analisadas.
Os itens E03, E09, E11 e E13 apresentaram as menores pontuações. Isso significa que o livro didático de
Matemática avaliado não explora de forma explícita a formação de conceitos a partir da aquisição espontânea de
ideias genéricas por meio da experiência empírico-concreta (aprendizagem por descoberta), não aborda de forma
suficiente o desenvolvimento de hierarquias conceituais: diferenciação progressiva (ideias mais gerais devem ser
apresentadas antes) e reconciliação integrativa (“descer” dos conceitos mais gerais para os particulares e “subir”
novamente até os gerais) em relação à Resolução de Problemas (AUSUBEL, 1968; NOVAK, 1977; MOREIRA; MASINI,
2001), não possibilita, de forma clara, a localização cognitiva dos sujeitos envolvidos em relação às competências e
consciências e quase não faz nenhuma menção ao sujeito sobre algumas estratégias de organização do conhecimento
como Mapa Conceitual (NOVAK; GOWIN, 1984; MOREIRA, 2006), Diagrama V (NOVAK; GOWIN, 1984; GOWIN; ALVAREZ,
2005; MOREIRA, 2006), Mapa SQA (BENDER, 2014; VALLE; CONNOR, 2014) ou atividades colaborativas em relação à
Resolução de Problemas (MOREIRA, 2011).
O item E04 foi o que recebeu maior pontuação. Isso demonstra que o livro didático de Matemática
analisado possibilita a assimilação de conceitos não-espontâneos a partir da recepção de novos conceitos e pela
relação destes com as ideias relevantes já estabelecidas na estrutura cognitiva (aprendizagem receptiva) em relação
à Resolução de Problemas.
A média geral das unidades do livro didático de Matemática analisado no que se refere ao ITEM E foi de
2,6 e o desvio padrão foi de 1,2, indicando uma pontuação ligeiramente maior que a média (sendo o máximo 5),
situando-se em um patamar entre regular e bom. O coeficiente de variação revelado para esse item foi de 46,2%.
Isso significa que as pontuações foram heterogêneas devido à especificidade da apresentação dos conceitos e
estratégias referentes à Teoria da Aprendizagem Significativa. Portanto, o alinhamento das variáveis verificadas foi
considerado regular.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível verificar o alinhamento das propostas dos principais documentos nacionais (PNLD e PCN) na
apresentação da Resolução de Problemas no livro didático de Matemática do 6º ano do Ensino Fundamental II no
triênio do PNLD de 2017/2018/2019.
Esse alinhamento também se caracterizou pela apresentação da linguagem e desenvolvimento da
tendência de Resolução de Problemas. Porém, no que se refere à clareza dessa apresentação, não fica explícita a
intencionalidade da resolução de um problema e suas etapas. Isso se revela na apresentação dos comandos das
questões que, em sua maioria, é de repetição e memorização, não possibilitando o desenvolvimento das habilidades
dos sujeitos a partir de situações-problemas que exijam experimentação e investigação.
Assim, identificam-se como deficiências, no que se refere à Teoria da Aprendizagem Significativa, o baixo teor
de estratégias de organização do conhecimento apontadas pela mesma, como: Mapas Conceituais, por
exemplo.
Sugere-se que todos os livros didáticos sejam qualificados quanto à estrutura lógico-cognitiva, pois mais do
que memorizar, precisamos de indivíduos que sejam críticos e saibam sintetizar o que foi aprendido, mas de
forma significativa.
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fundamentadas e adaptadas às situações com as quais estamos trabalhando. Nessa perspectiva, ocorre à explicitação de propostas de
ensino em que se usa a investigação científica nas práticas escolares, tendo como foco a promoção da aprendizagem significativa na
concepção ausubeliana.
Palavras-chave: Investigação Científica; Ensino de Ciências; Escola Básica; Aprendizagem Significativa.
Abstract: This article was organized based on a Symposium presented by the authors at the X International Congress on Research in
Didactics of Sciences, held in September, 2017, in the city of Sevilla, ES, with the objective of answering the question proposed by
challenge 1 - How to fill the gap between research and teaching practice? To answer this question, we discuss research on science
education in primary Education, its timely and necessary application in the teaching and learning process in the school context. We also
discuss the pedagogical structures that have allowed such research to subsidize Science Teaching, the applicability of research on science
teaching in the contexts in which they are inserted, acting as stimulators of pertinent practices, grounded and adapted to the situations
with which we are working, aiming at the explication of teaching proposals in which scientific research is used in school practices,
focusing on the promotion of meaningful learning in the Ausubelian conception.
Keywords: Scientific Research; Science teaching; Basic school; Meaningful Learning.

1 – Introdução
Ao discutir a importância da pesquisa em Ensino de Ciências na Educação Básica, durante Simpósio ocorrido no
X Congreso Internacional sobre Investigación em Didáctica de las Ciencias, em setembro de 2017, na cidade de Sevilha,
Espanha, com o objetivo de responder a questão - Como reduzir a distância entre investigação e prática docente?buscamos suporte na vivência como docente e pesquisadora, para, inicialmente, delinear uma breve apreciação sobre
algumas estruturas pedagógicas que têm permitido os resultados das pesquisas no ensino subsidiarem as práticas docentes
em sala de aula. Debatemos a sua aplicabilidade no ensino de ciências no contexto onde está inserida, bem como, o seu
papel estimulador de práticas pertinentes, fundamentadas e adaptadas às situações com as quais trabalhamos, a fim de
aproximar-se à explicitação de um modelo de ensino capaz de usar a pesquisa científica nas práticas de ensino em sala
de aula.
Logo, analisamos o que se tem realizado em pesquisa no ensino de ciências, mas que de fato, não se consegue
aplicar no sentido de promover mudanças na escola e na prática docente, uma vez que tal tarefa envolve compreender
certas condições da organização escolar. Então, não podemos falar em “Pesquisa Aplicada” à educação científica, se os
seus resultados, há muito tempo, não contribuem para solucionar problemas gerados no fazer cotidiano da prática
pedagógica, conforme coloca Moreira (2004, p. 8) “A pesquisa em educação em ciências existe há décadas, em nível
nacional e internacional, mas a transferência à sala de aula tem sido pequena, em muitos casos quase inexistentes (...)”.
Ao fazer consolidações significativas e qualificativas entre as Áreas de Ensino de Ciências e da Matemática,
Moreira (2007) ressaltou a importância dos pesquisadores estreitarem relações com o sistema educacional, recomendando
que os produtos finais das atividades de pesquisa resultem em ações potencialmente aplicáveis no cotidiano escolar. A
recomendação de Moreira (2007) corrobora as opiniões de pesquisadores como Delizoicov (2004), Santos e Greca (2006),
Megid Neto (2007) e Maldaner et al. (2010), entre outros.
Em 2004, Delizoicov analisou produções científicas e eventos realizados pela área de Ensino de Ciências,
alertando para “(...) a necessidade de motivações, pretensões, implicações dos resultados das pesquisas nas práticas
educativas”. Em seguida, o pesquisador identifica “(...) uma sintonia dos problemas pesquisados e seus resultados com
as situações envolvidas nas escolas e na educação do Brasil” (DELIZOICOV, 2004, p.170-171), pelo fato de ter evidenciado
o mesmo descompasso entre os resultados das pesquisas e o cotidiano das salas de aula de ciências. A evidência se repete
em estudos de Megid Neto (2007) que propõe “discutir os aportes teóricos das pesquisas, explicitando suas contribuições
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para melhoria do sistema educacional e a (...) interação dos pesquisadores com a realidade escolar da educação básica”
(...) (MEGID NETO, 2007, p.353).
Por sua vez, Santos e Greca (2006) criticam o modelo ainda vigente no ensino de ciências, alegando que pouca
coisa, até agora, tem sido mudada. Os currículos e seus programas, os livros didáticos (LDs) e os mesmos materiais de
ensino, permanecem ocupando lugar de destaque no ensino de ciências. Conforme as autoras são evidentes os roteiros
tradicionais de ensino dos LDs, baseados em sequências lineares e fragmentação do conteúdo. Alegam que aparente
inovação dos LDs fica por conta do formato e novas ilustrações, ou dos apostilamentos, de cunho tão behaviorista quanto
a maioria dos LDs utilizados nas salas de aulas. Enfim, tanto as apostilas como os LDs são produzidos fora dos centros de
pesquisa, sem a orientação dos pesquisadores e resultados das suas pesquisas, caracterizando o distanciamento entre a
metodologia de ensino de ciências, utilizada nas salas de aula, e os resultados de pesquisas sobre metodologia do ensino
de ciências.
Maldaner et al. (2010) denunciam o distanciamento dos resultados das pesquisas e o fazer cotidiano, a partir de
trabalhos em curso de formação de professores de Ciências Naturais. Ao avaliar projetos de pesquisa propostos aos alunos
nas práticas de ensino, em uma abordagem inter e transdisciplinar, os autores identificam a ausência de interação entre
os conceitos da Biologia, da Química e da Física. Esta constatação está de acordo com uma série de pesquisas já
consolidadas sobre o assunto, onde foram demonstradas que a formação em Ciências Naturais não deve ser focada em
apenas uma disciplina.
Nessa perspectiva, observam que os projetos de formação docente focam, principalmente, em conceitos da
Biologia, esquecendo os conceitos da Física e da Química nos currículos escolares, promovendo “(...) dificuldades na
efetivação de atividades interdisciplinares e de atualização dos professores de ciências (...)” (MALDANER et al. 2010, p.
120), corroborando com Thiesen (2008). Os autores argumentam que, apesar da ampla produção científica na área do
Ensino de Ciências, pouco se tem feito, em termos de melhoria do ensino-aprendizado na Educação Básica e nos cursos
de formação docente. A sugestão é que se examine a natureza dessas investigações, no intuito de compreender porque
não causam o impacto esperado no desenvolvimento da educação científica.
Em relação aos modelos de ensino de ciências, as críticas de Bastos et al. (2004, p.16) se estendem as vaidades
emergentes dos grupos de pesquisas na figura dos seus pesquisadores. Para os autores, o ensino de ciência deve ser
entendido com base na complexidade de seus processos e contextos. Caso isso não aconteça, qualquer “modelo
interpretativo ou norteador da ação que exclua alternativas plausíveis (...), torna-se empobrecedor da realidade”, ou
seja, não representa os diversos fatores que estão subjacentes a realidade. Tal entendimento não é uma coisa tão simples
no mundo das pesquisas e nas ideias dos pesquisadores. O problema de interação entre pesquisa e o ensino de ciências,
segundo os autores, somente poderá ser resolvido perante a compreensão dos investigadores de que não existe um único
modelo de ensino. A compreensão sobre o processo de ensinar e aprender nos seus aspectos cognitivos, no âmbito escolar,
determina qual é o modelo mais adequado a se utilizar na diversidade dos contextos que o ensino de ciências se apresenta
(BASTOS et al., 2004).
Nessa discussão, percebemos a necessidade de examinar a natureza das pesquisas, até então realizadas e as
que estão em curso, procurando compreender porque não causam o impacto esperado no desenvolvimento da educação
científica. Por experiência sabemos que a pesquisa em ensino de ciências pode contribuir para identificar avanços na
aprendizagem e na melhoria do processo em sala de aula ou do sistema educacional no qual estamos inseridos. Quando
o resultado da pesquisa revela fragilidades e potencialidades no processo de ensino-aprendizado cria alternativas de
solução, oferecendo indicadores reais capazes de contribuir para a melhoria de processos educacionais. Principalmente,
quando são decorrentes de alternativas fundamentadas em aportes teóricos e metodológicos consistentes (MOREIRA,
2004; 2011). Desta forma, vencer as barreiras impostas por problemas inibidores às tentativas de oferecer condições para
a melhoria do conhecimento científico dos estudantes, estreitando relações entre pesquisas em ensino de ciências e o
ensino de ciências nas escolas, tornou-se um desafio para a maioria dos pesquisadores.
2 – Ações capazes de estreitar relações entre pesquisa e ensino.
De forma geral, são muitas as evidências do empenho despendido pelos pesquisadores no sentido de estreitar
as relações entre a pesquisa e o ensino. Por exemplo, livros publicados na Área de Ensino de Ciências ressaltam a
importância do trabalho em sala de aula, e mesmo priorizando o cognitivismo, atribui importância ao tratamento afetivo
e psicomotor no processo de aprendizado. Dentre eles destacamos o Ensino de Ciências: fundamentos e métodos
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007) e Ciências: fácil ou difícil (BIZZO, 2012), que têm grande aceitação pelos
docentes e seus formadores.
Ainda, as publicações dos trabalhos de pesquisa em ensino de ciências na Educação Básica, em todo o país,
ampliaram-se nos eventos científicos, como a Reunião Anual do SBPC; ENPEC e ENEC, e nos mais específicos como:
ENEBIO, ENEQ, ENPEF, entre outros. Tais eventos são favorecedores da “circulação intracoletiva de ideias” (DELIZOICOV,
2007, p.441), mas que podem favorecer também a circulação intercoletiva (FLECK, 2010) dos conhecimentos acerca dos
temas em questão, na medida em que utilizam espaços e metodologias plurais para enriquecer o arsenal pedagógico da
prática docente.
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Além disso, houve aumento de revistas científicas impressas com publicações dos resultados de pesquisas
aplicadas, acrescidas de revistas eletrônicas, por exemplo, Investigações em Ensino de Ciências (IENCI) e Revista
Eletrônica Experiências em Ensino de Ciências (EENCI), revistas dedicadas às pesquisas e experiências no ensino,
oferecendo facilidades de acesso a todos docentes e pesquisadores de diversas áreas das ciências no Brasil. Na EENCI,
segundo seus editores, as publicações priorizam experiências de ensino fundamentadas teoricamente, e pesquisas da área
de ensino de ciências que tenham sido desenvolvidas em sala de aula e devidamente avaliadas.
Em 2007, foi criada a Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica – DEB, órgão da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, que através de seus programas e projetos oferece espaços de
interlocução entre pesquisadores e professores da Educação Básica (CAPES, 2013a). Em 2013, a CAPES emitiu um relatório
de cooperação e articulação entre as áreas de ensino e educação na perspectiva de estreitar as relações entre a pesquisa
no ensino e o sistema educacional (2013b).
Estes são alguns exemplos do empenho dos grupos de pesquisa no sentido de encurtar os caminhos entre a
produção científica e a comunidade escolar. Contudo, atender a demanda de subsídios necessários ao ensino de ciências
nas escolas, exige que os pesquisadores superem a dicotomia entre pesquisar e ensinar, ou seja, fazer ciência e educar
para, sobre e a partir da ciência (CARVALHO, 2006; 201226). Quanto a isso, Moreira (200427, p. 8) afirma que “(...) há um
desafio interno a área de fazer educação e ciência: não minimizar, relativizar, ignorar a ciência e os conteúdos científicos
nem atuar sem fundamentos educacionais, sem pressupostos teóricos em ensino e aprendizagem, sem ser educador (...)”
Em seguida, cabe aos pesquisadores superar outro grande desafio, o de fazer chegar às escolas os resultados de suas
pesquisas, avaliadas e publicadas, para que possam ser compartilhadas e apreendidas pelos docentes na sua tarefa de
ensinar, tornando a sala de aula um lócus privilegiado de reflexão sobre a relação entre a pesquisa, o ensino e a
aprendizagem.
3 – Encurtando caminhos por meio da Aprendizagem Significativa
Estudos têm demonstrado que todo empenho dos grupos de pesquisa e suas produções, ainda estão longe de
superar a demanda de conhecimento necessário ao ensino de ciências em sala de aula, com vistas a promover a
aprendizagem significativa conforme determina os documentos oficiais. Neste quesito, o empenho dos pesquisadores
continua insuficiente para subsidiar a prática docente nas variáveis mais importantes da estrutura cognitiva dos
estudantes capazes de favorecer a aprendizagem significativa (Silveira, 2004).
Nessa concepção, defendemos a importância de pesquisar o ensino- aprendizagem de ciências em sala de aula,
para que possamos colocar a nossa prática docente no status de uma pesquisa e, a partir de seus resultados, melhorar o
processo de ensino e promover a aprendizagem significativa do estudante. Assim, podemos chegar ao “âmago do processo
educacional” (AUSUBEL, 2003, p. 10). A aprendizagem significativa, na concepção ausubeliana, nos permite compreender
que no ensino de qualquer disciplina das ciências, a estrutura cognitiva é o foco do conhecimento, podendo ser
influenciada de forma substantiva durante o processo de intervenção pedagógica.
É importante ressaltar que tal influência é determinada pelo caráter inclusivo e o poder de explicação, ou
seja, a maneira com que se expõe o conteúdo, assim como, pelas propriedades integradoras dos conceitos e princípios
unificadores provenientes de sua seleção, relevância, coerência e características inclusivas, que ao serem apresentados
aos estudantes, oferecem condições de aprendizagem. Nesse momento, a intervenção pedagógica investigativa deve ser
praticada de forma sistemática, orientada por estratégias de ensino, que enriquecidas de métodos apropriados de
apresentação e adequação do conteúdo são reveladores da aquisição significativa do mesmo, possibilitando obter uma
estimativa da aprendizagem (AUSUBEL, 2003; MOREIRA 2011).
Por tal razão, os métodos devem ser organizados e pré-testados, a fim de constituir em instrumentos fidedignos
de coleta de dados, para colocar em evidência a capacidade do docente em manipular variáveis quer cognitivas
(metaintervenção), quer de motivação da personalidade-atitude (AUSUBEL, 2003), promovendo assim, um diálogo entre
o ensino de ciências nos espaços escolares e a pesquisa na educação científica (BIZZO, 2012).

Extraido da Conferência de abertura “Construção de competências no aluno: promoção da autonomia intelectual”,
proferida pela profª. Dr. Anna Maria Pessoa de Carvalho, no III ENEC (Encontro Nacional de Ensino de Ciências da Saúde
e do Ambiente), realizado no Campus da Praia Vermelha, da Universidade Federal Fluminense, em Niterói,RJ, Brasil, no
período de 16 a 19 de maio de 2012.
26

Evocação extraída da apresentação realizada por Moreira, M. A. (2004) para o livro “Pesquisas em Ensino de Ciências:
contribuições para a formação de professores (5ª ed., Educação para a Ciência, p.8). São Paulo: Escrituras Editora.
Organizados por R. Nardi, F. Bastos e R. E. S. Diniz em 2004.
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4 – A Aprendizagem Significativa como resposta ao desafio 1 do Simpósio
No sentido de responder ao desafio 1 - Como reduzir a distância entre investigação e prática docente? procuramos demonstrar a importância da Teoria da Aprendizagem Significativa subsidiando investigações sobre o Ensino
de Ciências que aproximam pesquisa e prática docente. Abrimos a sessão com a apresentação do tema “Pesquisas em
Ensino de Ciências na realidade da sala de aula no Brasil: conquistas e desafios”, com o objetivo contextualizar a discussão
em torno do desafio do Simpósio e apresentar os expositores e suas propostas.
A primeira expositora e autora (HILGER, 2017), docente, pesquisadora do Programa de Pós- Graduação em
Educação em Ciências e Matemática (PPGECM) e Coordenadora do Projeto PIBID de Física da Universidade Federal do
Paraná, revelou que através de suas pesquisas concentra esforços no sentido de aproximar a universidade e a escola
básica, no nível de ensino médio, com o objetivo de atualizar o ensino de Física nas escolas brasileiras. A apresentação
de seu trabalho “Caminhos possíveis de uma pesquisa em ensino de Física Moderna e Contemporânea até a sala de aula”
demonstra como os resultados de sua pesquisa podem se tornar referências para os docentes em atividades nas escolas.
A atualização do currículo de Física é uma preocupação entre os pesquisadores e professores, mas
as pesquisas em ensino chegam timidamente à sala de aula. Por outro lado, os meios de divulgação
científica têm explorado temas atuais de Física, o que aguça o interesse dos estudantes. Deste modo,
a proposta pretende possibilitar uma conexão entre o trabalho docente e a pesquisa sobre a relação
entre o conteúdo acessado pelos alunos e a formação de suas ideias a respeito. Com base na Teoria
da Aprendizagem Significativa, foram utilizados mapas mentais na identificação de elementos
presentes na pesquisa que ocorressem também nas classes investigadas, mapas conceituais para
acompanhar o processo de aprendizagem e divulgação científica como ligação entre os diferentes
tipos de conhecimento presentes no contexto escolar (HILGER, 2017, p. 191).
De acordo com Hilger (2017), no Brasil, a aproximação das pesquisas com a realidade escolar passa a integrar
mais fortemente o currículo do Ensino Médio (EM) com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 2002, que
indicam explicitamente conteúdos de Física Moderna e Contemporânea (FMC). Embora os docentes e pesquisadores
venham demonstrando preocupação com o ensino deste conteúdo, a concentração maior dos trabalhos ainda está na
produção de material de consulta para uso dos docentes e menos na intervenção em sala de aula. Esta última, quando
ocorre, enfatiza a organização e o rigor científico do conteúdo e pouco se preocupa com o mecanismo de aprendizagem
(PEREIRA; OSTERMANN, 2009, APUD HILGER, 2017). Foi pensando neste cenário que surgiu o trabalho apresentado. Com
base na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), cujo conceito central é o subsunçor, buscou pesquisar que ideias os
alunos podem apresentar sobre conceitos de FMC para ensiná-los de acordo com tais ideias. Neste sentido, a pergunta
que norteou a investigação foi a seguinte: “como os indicadores de possíveis subsunçoressobre FMC podem sair do âmbito
das pesquisas e efetivamente tornar-se referência para os docentes em atividade nas escolas?”.
A segunda expositora e autora (COSTA BEBER, 2017), docente e pesquisadora em Ensino de Química na Educação
Básica, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Toledo, desenvolve estudos em equipe colaborativa,
formadas pelo pesquisador (Universidade) e o docente (Escola), visando o ensino dos conteúdos de Química. Costa
Beber (2017) com do seu trabalho “Pesquisa Colaborativa e Prática Docentes: os saberes populares no processo de
facilitação do ensino de Química” defende o resgate de saberes populares e os mapas conceituais como recursos
facilitadores para a aprendizagem dos estudantes e possibilidades de interação entre o que se pesquisa e o que se
ensina em Química na Educação Básica.
A partir de uma proposta de ensino de Química, duas questões são discutidas à luz da Teoria da
Aprendizagem Significativa: 1) Podemos facilitar o ensino e a aprendizagem significativa de
conceitos químicos utilizando saberes populares da comunidade na qual a escola e a universidade
estão inseridas? 2) Quais aprendizagens provenientes da experiência da pesquisa colaborativa podem
contribuir significativamente para as práticas dos docentes? Os resultados indicam que os saberes
populares influenciam positivamente na predisposição em aprender facilitando e potencializando a
aprendizagem significativa, seu emprego promove a valorização da cultura local. As experiências
compartilhadas na pesquisa colaborativa resultaram em aprendizagens de engrandecimento humano
e profissional da equipe, reduzindo o distanciamento entre universidade, escola e comunidade
(COSTA BEBER, 2017, p. 205).
Baseada no trabalho de vários pesquisadores, Costa Beber (2017) observa que os docentes atuantes na educação
básica frequentemente criticam as pesquisas desenvolvidas pelas universidades, porque estas são produzidas para a escola
ao invés de serem produzidas na escola. Frente ao problema, equipes de docentes têm discutido possíveis formas de
modificar a relação entre universidade, escola e sociedade realizando pesquisas denominadas colaborativas sustentadas
pela pesquisa-ação, geralmente, constituídas por uma equipe de docentes universitários e docentes de educação básica.
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A pesquisa-ação pautada na perspectiva de pesquisa colaborativa pode ser um meio para reduzir o distanciamento entre
pesquisa e prática docente. Costa Beber (2017) apresentou algumas considerações a respeito de uma pesquisa
colaborativa em curso e expôs duas questões norteadoras da discussão: 1) Podemos facilitar o ensino e a aprendizagem
significativa de conceitos químicos utilizando saberes populares da comunidade na qual a escola e a universidade estão
inseridas? 2) Quais aprendizagens provenientes da experiência da pesquisa colaborativa podem contribuir
significativamente para as práticas dos professores? Buscou no referencial a aproximação entre essas questões, no sentido
de promover discussão e reflexão sobre as mesmas.
A terceira e quarta expositoras e autoras (SILVEIRA E MENDONÇA, 2017), são docentes e pesquisadoras em
Ensino de Ciências e Biologia, do nível fundamental, médio e graduação. A primeira autora é vinculada ao Centro
Universitário Metropolitano de São Paulo, Guarulhos, enquanto a segunda autora está vinculada à Universidade Federal
Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Garanhuns. Ambas explicam que o estudo “Aprendizagem significativa de
conceitos científicos das Ciências Naturais: o mapa conceitual como recurso didático” subsidia a formação de docentes
em Ciências Naturais e a partir dos resultados estabelecem um movimento de discussão e interação entre o que se
investiga na Universidade e o que se ensina na Escola.
O estudo promoveu intervenção a favor da aprendizagem significativa de conceitos das
Ciências Naturais, analisou e respondeu a questão: o Mapa Conceitual como recurso didático
facilita a aprendizagem significativa de conceitos científicos no Ensino Fundamental? Adotou
a interdependência entre o ensinar/aprender/investigar em sala de aula. O ensinar e
aprender foram subsidiados por estratégia didática capaz de negociar conceitos relevantes
para o tema, bem como promover avanços nos conhecimentos prévios dos alunos, garantindo
os dados da investigação sobre o potencial do Mapa Conceitual para a aprendizagem.
Apresentamos um recorte das análises elaboradas, discutindo alguns Mapas Conceituais
produzidos. Os resultados favoreceram a incorporação do Mapa Conceitual no Ensino
Fundamental e permitiu integrar investigação e ensino (SILVEIRA; MENDONÇA, 2017, p. 197).
Além de intervir a favor da aprendizagem significativa de conceitos científicos das Ciências Naturais, o estudo
analisou e respondeu questão pertinente ao uso do Mapa Conceitual (MC) em sala de aula do Ensino Fundamental (EF). A
questão foi proposta durante pesquisa-ação desenvolvida com futuros docentes de ciências, assim descrita: - O uso do
MC como recurso didático facilita a aprendizagem significativa de conceitos científicos no contexto da sala de aula no
EF? - Defendendo o uso do MC, objetivaram compreender seu potencial no processo de aquisição de conceitos, atuando
como recurso facilitador da aprendizagem significativa de temas das Ciências Naturais na sala de aula do EF na concepção
ausubeliana.
5 – Considerações finais
Reduzir a distância entre a pesquisa em Ensino de Ciências e a prática docente não é algo trivial, exige
incorporar no cotidiano da escola e do pesquisador asserções de conhecimento e de valor, que devem ser capazes de
levá-los a entender de que o ensino, a aprendizagem e a pesquisa são comprovadamente indissociáveis (LEMOS, 2008). A
discussão e o debate são vias de mão dupla para o entendimento dessa relação processual. O estimulo a práticas
pertinentes, fundamentadas e adaptadas às situações trabalhadas, possibilita chegar à explicitação de propostas de
ensino em que se usa a pesquisa científica em sala de aula. No Mapa Conceitual (figura 1) evidenciamos relações de
conhecimentos capazes de promover o entendimento dos caminhos a serem empreendidos pela pesquisa.
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Figura 1. Mapa Conceitual demonstrativo dos caminhos a serem empreendidos pela pesquisa – Fonte: Acervo dos autores
(2017).
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Resumo: Este estudo é parte de uma pesquisa de doutorado em ensino de ciências, e teve como objetivo identificar os conhecimentos
prévios dos estudantes do 7º ano em uma Escola Estadual Militar em Boa Vista, Roraima sobre planta no ensino de botânica. Esta pesquisa
é de cunho qualitativo, descritivo e interpretativo. Os dados foram obtidos por meio de mapas conceituais elaborados pelos estudantes
de quatro turmas. Os dados foram analisados e categorizados de acordo com os conceitos apresentados. Verificamos que a maioria dos
estudantes possui conceitos relacionados aos vegetais que estão relacionados principalmente as características gerais e aos órgãos mais
conhecidos das plantas como raiz, caule e folhas. A maioria dos conceitos apresentados nos mapas se mostra sem interação entre eles,
sem diferenciação progressiva e reconciliação integradora, ou seja, são conceitos isolados.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Plantas. Conhecimentos prévios.
Abstract: This inquiry is part of doctoral research on Science Teaching and aimed at identifying what 7th graders of a State Military
School in Boa Vista, Roraima, Brazil, already knew (prior knowledge) about the concept of plant during the teaching of Botany. It is a
qualitative, descriptive, and interpretative research. Data were obtained through the analysis of concept maps developed by four
different 7th grade classrooms. Data were analyzed and categorized according to the concepts the subjects presented. It could be
verified that most of the students held concepts related to vegetal more specifically to their general features and to the most popular
plant organs, such as roots, stems, and leaves. Most of the concepts that appeared in the maps do not display interactions among them,
do not point out to progressive differentiation and integrative reconciliation, which means, such concepts are presented as isolated
entities.
Keywords: Meaningful learning. Plant. Prior knowledge.

1 – Introdução
Os processos de ensino e aprendizagem de Botânica é motivo de preocupação para pesquisadores da área em
decorrência dos resultados apontados em seus estudos. Dados apontam nítido desinteresse nos docentes em ministrarem
conteúdos relacionados a botânica, e também desinteresse nos estudantes ao tratar e estudar sobre o assunto Esses dados
são identificados na educação básica e no ensino superior.. Apenas identificar a atual situação do ensino e aprendizagem
de botânica não basta. É necessário desenvolver estratégias que visem a melhoria da prática docente, bem como do
interesse pelos estudantes a aprender significativamente assuntos relacionados ao tema.
As plantas fazem parte do nosso cotidiano, porém, nem sempre as enxergamos. Essa dificuldade em perceber as
plantas no próprio ambiente é Wandersee et al. (2001) a denomina de “cegueira botânica”. Essa falta de percepção das
plantas pode ser considerada um dos principais entraves no desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem de
botânica. O que fazer para despertar o interesse nos nossos estudantes? O que fazer para melhorar a qualidade do ensino?
Mudar a concepção que se tem sobre o estudo das plantas não é fácil, mas não é impossível. Repensar a importância do
principal objeto de estudo da Botânica na natureza e na vida humana é um passo importante, diante disso, se faz
necessário repensar também as metodologias utilizadas no decorrer da história e dos dias atuais do ensino de botânica,
objetivando melhorar a aprendizagem nos estudantes nas disciplinas de ciências e biologia.
O ensino de botânica ainda é muito teórico (KINOSHITA et al., 2006) e atrelado ao livro didático como único
recurso e, ao discurso do professor. Além disso, geralmente não se considera os conhecimentos prévios dos estudantes.
Porém, identificar o que o estudante já sabe sobre um assunto é essencial para se iniciar um novo conteúdo.
Nessa perspectiva, esse estudo teve como objetivo identificar os conhecimentos prévios dos estudantes do
sétimo ano do ensino fundamental sobre o conceito de planta em uma escola pública estadual militar. As informações
obtidas nesse estudo serão utilizadas para elaboração de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa – UEPS,
(MOREIRA, 2012) com objetivo de trabalhar o conceito de planta nesses estudantes.
2 – Marco Teórico
O levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes para o início do processo de aprendizagem é um dos
aspectos mais importantes e defendidos na teoria da aprendizagem significativa (TAS) de Ausubel et al. (1980). Os
conhecimentos prévios servem de esteio para os novos conceitos, contudo, estes têm que ser relacionáveis com o que vai
ser estudado de modo não arbitrário e não e literal (AUSUBEL et al. 1980). Assim, valorizar o que os estudantes trazem
consigo à escola contribui na melhoria da aprendizagem.
A escola como espaço de discussão e difusão do conhecimento pode contribuir para favorecer nos estudantes o
interesse em estudar, conhecer e mudar a concepção sobre as plantas. Para isso se faz necessário repensar o modo de
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ensinar botânica. Atualmente o ensino desse tema é desenvolvido em todos os níveis escolares onde pouco se discute a
relação ser humano/natureza.
Por essa razão investigar o que os estudantes já sabem sobre planta, ou seja, se os estudantes possuem
subsunçores relacionáveis que apoiem os novos conceitos que serão ensinados, é que se faz importante a realização de
um diagnóstico inicial antes de adentrar nesse novo conceito. Identificar o que o aprendiz já sabe sobre um assunto que
lhe vai ser ensinado e ensiná-lo a partir destes conhecimentos é o fator mais relevante que influencia a aprendizagem
(AUSUBEL, 2003).
Um dos recursos que podem ser utilizados como estratégias para diagnosticar os conhecimentos prévios dos
estudantes é uso de mapas conceituais.
Os mapas conceituais foram desenvolvidos por Joseph Novak e seus colaboradores na metade dos anos 70 com
base na teoria de Ausubel (MOREIRA, 2010). Mapas conceituais são diagramas que indicam relação hierárquica entre
conceitos de uma disciplina e que derivam sua existência da própria estrutura da disciplina (MOREIRA, 2011). Eles se
constituem como instrumentos importantes por contribuírem na aprendizagem significativa pelo fato de estimular a
construção do conhecimento pelo próprio estudante (MOREIRA, 2010). Podem ainda ser utilizados tanto no processo de
ensino/aprendizagem, bem como instrumento avaliativo (SOUZA; BORUCHOVITCH, 2010). Na construção de um mapa os
assuntos devem ser apresentados de forma que obedeça a diferenciação progressiva em que os conceitos mais gerais e
inclusivos apareçam no topo do mapa, seguindo uma ordem descendente em que, ao final do mapa chega-se aos conceitos
mais específicos do assunto.
O mapa conceitual hierárquico se coloca como um “instrumento apropriado para estruturar o conhecimento que
está sendo construído pelo aprendiz, assim como uma forma de explicitar o conhecimento de um especialista” (TAVARES,
2007). Ele oportuniza o estudante a aprender a aprender, tornando-se mais claros os conceitos. No momento da utilização
do mapa conceitual pelo estudante ele passa a avaliar seus conceitos sobre o assunto e consequentemente suas possíveis
dificuldades. Assim, o estudante se torna autônomo no processo de aprendizagem construindo significados sobre o
conteúdo apresentado.
Os mapas conceituais podem ser utilizados como instrumentos de avaliação para se obter uma visualização da
organização conceitual do estudante, técnica não tradicional, mas que pode ser muito eficiente para averiguar indícios
da ocorrência da aprendizagem. (MOREIRA, 2011).
3 – Metodologia
O presente estudo se configura como qualitativo com enfoque interpretativo e descritivo.
Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram estudantes do 7º ano do ensino fundamental de uma estadual militar
no estado de Roraima. A escola conta com quatro turmas de 7º ano e um total de 100 estudantes, e todos participaram
neste estudo.
A pesquisa foi desenvolvida no mês de agosto de 2017 e se deu em duas etapas, ambas nas aulas de ciências. O
estudo foi desenvolvido antes que o tópico sobre o conteúdo de botânica fosse trabalhado nas turmas, uma vez que o
objetivo era identificar os conhecimentos prévios que os estudantes já tinham ligados ao conceito de planta. Para isso,
utilizou-se três tempos de aula com duração de cinquenta minutos cada um deles. Na primeira etapa os estudantes foram
orientados a construir um mapa conceitual. Nessa etapa foi solicitado a cada turma que escolhesse um tema de interesse
e com ele elaborasse um mapa conceitual. Com o tema escolhido, cada turma recebeu as orientações.
Na segunda etapa os estudantes receberam o tema (planta) sobre o qual elaboraram os mapas. Foram orientados
a não utilizarem material de apoio (livro, apostila ou qualquer outro recurso) para que não interferisse nas informações
sobre os conhecimentos prévios. Foram orientados ainda que inserissem todos os conceitos que conhecessem e julgassem
relacionados ao conceito planta.
Na terceira etapa, os estudantes fizeram desenhos representando uma planta conforme sua percepção acerca
do assunto e elaboraram um conceito dissertativo sobre esse conceito.
Ao final da unidade sobre o assunto “plantas”, os três instrumentos utilizados para obter os dados foram
reaplicados para verificar se houve evolução nos conceitos.
A análise dos dados constitui-se em abordagem comparativa da quantidade de termos apresentados e a quais
aspectos das plantas esses termos estavam relacionados, ou seja, se eram características, órgãos da planta ou se não
tinham relação com o tema em questão e a relação conceitual.
A partir desses dados foram criados quatro grupos de acordo com a maior frequência dos conceitos apresentados
em cada mapa conceitual. Grupo 01 – maior variedade de termos e estes relacionados às características das plantas ;
Grupo 02 – menor variedade de termos, sendo esses relacionados, também, às características, porém foram apresentadas,
além disso, características relacionadas a outros grupos de seres vivos diferentes do das plantas; Grupo 03 – pouca
variedade de termos e relacionados aos órgãos vegetais; Grupo 04 –apresentando menor número de conceitos relacionados
às plantas, além de relações com alguns conceitos relacionados a outros grupos de seres vivos.
Para este artigo foram utilizados apenas os mapas conceituais dos conhecimentos prévios, exemplos dos quais
serão apresentados a seguir.
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4 – Apresentação e Discussão dos Dados
Para o levantamento das concepções prévias dos estudantes sobre o tema planta, foram confeccionados 100
(cem) mapas conceituais. Estes foram analisados e, de acordo com as informações expressas pelos estudantes, foram
divididos em quatro grupos.
Após a análise dos mapas conceituais, investigou-se se os estudantes apresentavam, ou não, subsunçores
relevantes sobre o conceito planta.
O primeiro grupo representa 47% do universo dos estudantes e esse grupo foi o que apresentou um maior número
de conceitos. Os termos mais frequentes foram autótrofos (22), eucariontes (22), fotossíntese (21), pluricelular (19),
folhas (17), clorofila (15), caule (13), fruta (8) e flor e semente (6).
Nesse grupo, os conceitos expostos expressam uma visão geral sobre as plantas. Há conceitos relacionados às
características gerais e morfofisiológicas das plantas, porém, há poucos termos de ligação e alguns conceitos não foram
dispostos com conexão adequada, como se observa nos termos frutífera autótrofa/luz solar
água/raiz
clorofila
(Figura 1).

Figura 01: Mapa conceitual do Grupo 1.

Figura 02: Outro exemplo de mapa conceitual do Grupo 1.

210

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

Observa-se que nas figuras 01 e 02 alguns desses conceitos estão ligados adequadamente e há termos de ligação que
promovem interação, como se vê entre os conceitos planta e fotossíntese, planta tem raiz, raiz absorve nutrientes (Figura
01) e produzem seu próprio alimento e autótrofos (Figura 01). Para Novak (2010), os termos de ligações são um diferencial
dos mapas conceituais quando se compara com organizadores gráficos. Porém, alguns conceitos foram mencionados sem
termos de ligação como é caso de frutífera
fruta(Figura1)/planta
ser vivo/fotossíntese
oxigênio/folha e
fotossíntese
luz solar. Enquanto que raiz
clorofila/frutífera
autótrofa não fazem conexão adequada entre
eles.
A figura 02 apresenta muitos conceitos, contudo, não há termos de ligação entre a maioria foi mencionada
aleatoriamente e sem conexão coerente entre os mesmos, como se observa nos termos sexuadamente
assexuadamente
/eucariontes
produzem seu próprio alimento.
De acordo com as figuras 01 e 02, a percepção que os estudantes têm sobre planta é de um organismo do grupo
das angiospermas, ou seja, planta com raiz, caule, folhas, flores e frutos, além dos conceitos fotossíntese, clorofila e
autótrofo. Observa-se que os termos mais frequentes são relacionados a características morfológicas e fisiológicas. Em
uma pesquisa com estudantes do sétimo ano do ensino fundamental, os pesquisadores Silva e Souza (2013) e Bitencourt
et al. (2011) com estudantes de oitavo ano investigando os conhecimentos prévios sobre o conceito de planta obtiveram
resultados semelhantes. De acordo com esses pesquisadores a maioria dos estudantes mencionaram aspectos morfológicos
e fisiológicos, o que vai ao encontro dos resultados desse estudo.
No segundo grupo, representado por 33 % dos estudantes, a quantidade de termos foi menor que no grupo 01 e
há predominância de conceitos relacionados às características gerais das plantas. Os termos autótrofos,
fotossintetizantes, pluricelulares e eucariontes foram os mais frequentes (Figura 3). Nesse grupo, três estudantes
mencionaram o termo pólen relacionado a reprodução sexuada (Figura 03).
Assim como no grupo anterior, muitos estudantes não utilizaram termos de ligação, mas, a maioria desses
conceitos seguiu uma sequência coerente entre si.

Figura 03: Mapa conceitual do Grupo 2.
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Figura 04: Outro exemplo de mapa conceitual do Grupo 2.

O grupo 03 que representa 11% dos estudantes, apresenta conceitos específicos referentes aos órgãos vegetais,
tais como: folhas, flores, raízes, sementes, espinhos e caule. Como se observa na figura 05, os conceitos mencionados
por este grupo, assim como os do grupo 01, são relacionados a plantas superiores.

Figura 05: Mapa conceitual do Grupo 03.
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Figura 06: Outro exemplo de mapa conceitual do Grupo 3.
O grupo 04 representa 09% dos estudantes e manifestou menor variedade conceitual. Dentre eles os mais
frequentes foram fotossíntese, clorofila e autótrofo. Apresentaram também conceitos referentes a outros reinos também
como: planta
procariontes/planta
reino monera. De acordo com a figura 07, o estudante não faz a interação
adequada entre os conceitos apresentados e, além disso, relaciona as plantas com o reino monera, sendo que esses seres
são do Reino Plantae.

Figura 07: Mapa conceitual do Grupo 4.

Figura 08: Outro mapa conceitual do Grupo 4.
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De acordo com os dados apresentados, os conhecimentos prévios que os estudantes têm sobre plantas referemse às características gerais e morfofisiológicas.
A percepção sobre plantas para os estudantes envolvidos nesse estudo está relacionada a plantas do grupo das
angiospermas e gimnospermas (embora isso não tenha sido mencionado), já que os termos flores, frutos e sementes foram
mencionados em muitos mapas.
5 – Considerações Finais
O presente estudo se propôs a investigar os conhecimentos prévios de estudantes do 7º ano do ensino
fundamental referente ao tema planta, tendo mapa conceitual como instrumento de coleta de dados.
Consideramos que os mapas conceituais são instrumentos relevantes na identificação de conceitos e suas
relações, principalmente em nível de ensino, pois alguns estudantes ainda podem continuar a apresentar dificuldades
sobre o tópico ou a não gostarem de redigir textos. Desse modo, os mapas possibilitam o uso apenas de palavras relevantes
sobre o assunto em questão.
Verificamos que os estudantes participantes da pesquisa já possuíam muitos conceitos relacionados ao conceito
planta, embora muitos desses conceitos ainda estejam desarticulados entre eles, configurando-se como termos soltos,
sem obedecer a uma hierarquia.
Os conhecimentos prévios, embora “desorganizados”, são um ponto de partida para a mediação do(a)
professor(a). Esses subsunçores são construídos a partir das experiências que os estudantes têm no convívio familiar e
escolar. São importantes na construção dos seus conhecimentos.
Nos mapas de todos os grupos observa-se a falta de aspectos importantes, tais como os termos de
ligação e a hierarquia de alguns conceitos. Contudo, no que tange aos conhecimentos prévios, o mais relevante é
considerar o que o estudante sabe sobre o assunto, já que, é a partir desses conhecimentos prévios que o processo de
ensino deve ter início.
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Resumo: Uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), abordando os conceitos de Equilíbrio Químico, foi desenvolvida
com estudantes do ensino médio técnico integrado de uma instituição pública do Paraná/Brasil, como parte integrante de uma pesquisa
em ensino de Ciências, com o objetivo de evidenciar a progressividade na compreensão dos conceitos estudados e identificar indícios
de aprendizagem significativa. Os dados coletados referente à aprendizagem foram analisados utilizando a Análise Textual Discursiva,
sendo estabelecidas as seguintes categorias: 1) Reação Química; 2) Equilíbrio Químico; 3) Características do Equilíbrio Químico; 4)
Constante do Equilíbrio Químico; 5) Deslocamento do Equilíbrio Químico. Os critérios para indicar os níveis de compreensão dos
estudantes sobre os conceitos são: Compreende Totalmente (CT); Compreende Parcialmente (CP); Compreende (C); Não Compreende
(NC); Não respondeu/Branco (B). Os resultados obtidos indicam que a UEPS desenvolvida empregando multimetodologias de ensino
influenciou consideravelmente na predisposição em aprender dos estudantes, condição essencial para a ocorrência de aprendizagem
significativa conforme pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa. A ampliação conceitual verificada na progressividade da
compreensão dos conceitos e a exemplificação nas respostas dos estudantes indicam indícios de aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Teoria da Aprendizagem Significativa, Unidades de Ensino Potencialmente Significativa, Ensino de Química.
Abstract: A Potentially Meaningful Teaching Unit (UEPS), addressing the concepts of Chemical Equilibrium, was developed with
Vocational Secondary School students of a public institution in Paraná/Brazil, as part of a research in science teaching, aiming to
evidence progressivity in understanding the concepts studied and to identify signs of meaningful learning. The data collected regarding
learning was analyzed using the Discursive Textual Analysis, with the following categories being established: 1) Chemical Reaction; 2)
Chemical Equilibrium; 3) Characteristics of Chemical Equilibrium; 4) Constant of Chemical Equilibrium; 5) Displacement of Chemical
Equilibrium. The criteria for indicating students' levels of understanding of concepts were: Fully Understands (CT); Partially Understands
(CP); Understands (C); Does Not Understand (NC); No answer/Blank (B). The obtained results indicate that the UEPS developed using
teaching multi-methodologies had a considerable influence on the students' predisposition to learn, what is an essential condition for
the occurrence of meaningful learning according to the assumptions of the Theory of Meaningful Learning. The conceptual amplification
verified in the progressivity of understanding the concepts and the exemplification in the answers of the students indicate signs of
meaningful learning.
Keywords: Theory of Meaningful Learning, Potentially Meaningful Teaching Units, Chemistry Teaching.

1 – Introdução
Investigações sobre o processo de ensino em Química, subsidiados pelo referencial da Teoria da Aprendizagem
Significativa (TAS) ocupam a centralidade das pesquisas desenvolvidas pelos autores deste trabalho. Somos favoráveis ao
ensino que proporcione aos estudantes experiências de aprendizagens distintas daquelas frequentemente desenvolvidas
no contexto da educação formal, comportamentalistas em teoria e metodologia.
Em grande parte, os professores de Química defendem o ensino pautado na abordagem construtivista, oposta
ao comportamentalismo dominante ainda na atualidade como tem afirmado Moreira em suas conferências e artigos e nos
princípios presente na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) (MOREIRA, 2011a).
Entendemos também que a aprendizagem que envolve aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores, tal como
preconiza Novak (1980), associada a TAS, baliza nossa compreensão da educação em Ciências/Química e favorece a
reflexão dos docentes, autores deste artigo, para uma atuação comprometida com a qualidade do ensino e da
Aprendizagem Significativa (AS).
Este artigo apresenta a análise de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) desenvolvida
em um contexto de pesquisa, com professores de Química e estudantes de um curso técnico integrado ao ensino médio
de uma instituição pública do estado do Paraná/Brasil.
Foram estabelecidos dois caminhos para analisar os dados obtidos na pesquisa, sendo: 1) avaliação realizada
pelos estudantes participantes da pesquisa sobre a metodologia de ensino empregada pelos professores-pesquisadores
durante o desenvolvimento da UEPS; 2) avaliação dos professores-pesquisadores participantes da pesquisa sobre a
aprendizagem dos conceitos de Equilíbrio Químico desenvolvidos na UEPS. A primeira análise objetivou coletar as opiniões
dos estudantes sobre as multimetodologias de ensino empregadas, esta análise foi apresentada no 8º Encontro
Internacional sobre Aprendizagem Significativa (8º EIAS) ocorrido em Esquel, Província de Chubut/Argentina, no final do
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ano de 201728. A segunda análise objetiva evidenciar a progressividade na compreensão dos conceitos estudados, como
também a identificação de indícios de AS.
O conjunto dos dois artigos representa dois aspectos importantes do processo de investigação subsidiado pela
TAS, que são analisar a metodologia de ensino e o processo de aprendizagem que ocorre em situação formal de ensino
de Ciências/Química.
2 – Marco Teórico
A TAS proposta por Ausubel e seus colaboradores destacam a Aprendizagem Significativa (AS) como seu
principal conceito. O processo de AS ocorre quando há interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos.
Para sua efetivação é necessário que o estudante possua um conceito subsunçor adequado em sua estrutura cognitiva,
para ancorar o novo conceito que se pretende ensinar. Quando o professor desconsidera os conhecimentos prévios dos
estudantes, em especial o conceito subsunçor adequado, a aprendizagem resultante é denominada mecânica, pois, a
ausência de interação entre os conhecimentos leva geralmente a simples memorização dos conceitos de forma arbitrária
e literal, levando ao esquecimento em um curto período de tempo (AUSUBEL, 2003; AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980,
MOREIRA, 2011a, 2011b).
São três as condições para ocorrência da AS: 1) conhecimentos prévios adequados; 2) material de ensino
potencialmente significativo; 3) predisposição para aprender. Em relação à primeira condição, Ausubel (2003) defende
que é fundamental a identificação dos conhecimentos prévios dos estudantes antes de iniciar o ensino de novos
conhecimentos, para que também a segunda condição possa se efetivar, estas duas condições para a ocorrência da AS
estão associadas ao professor, enquanto que a terceira condição depende em grande parte do estudante, porque, se a
intenção do estudante for apenas a simples memorização de conceitos para posterior reprodução, sem a intencionalidade
de relacionar e dar significado as aprendizagens, o resultado será a aprendizagem mecânica (AM).
Em situação formal de ensino, as dificuldades dos professores em assegurar estas três condições para a
ocorrência da AS são constantes e tem variadas causas. Pesquisas empregando multimetodologias de ensino têm
evidenciado que estudantes respondem de forma distinta aos estímulos de aprendizagem proporcionados por recursos
didáticos que exploram aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores de forma combinatória, porque proporcionam aos
estudantes de classes heterogêneas atividades de aprendizagem adequadas ao seu domínio cognitivo (AUTOR et al., 2017;
AUTOR, 2018; LABURÚ; ARRUDA; NARDI, 2003; KLEIN; LABURÚ, 2012).
Neste sentido, o desenvolvimento da UEPS, conforme modelo proposto por Moreira (2011c) atende
teoricamente as expectativas de ensino e aprendizagem de situações de ensino de Química que empregam
multimetodologias pautadas no referencial da TAS.
3 – Metodologia
Este artigo representa parte de uma pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011) de abordagem qualitativa (BOGDAN;
BIKLEN, 1994) desenvolvida por um grupo de professores pesquisadores da área de Ciências (Química, Física e Biologia) e
Matemática, cujo referencial da TAS subsidia todo o processo de pesquisa. Entre as UEPS desenvolvidas durante a
pesquisa, elegemos a da professora de Química, sendo utilizadas 16 aulas de cinquenta minutos cada, com uma turma de
15 estudantes da 3ª série do ensino médio técnico integrado do Instituto Federal do Paraná – IFPR.
Para o desenvolvimento da UEPS foram utilizadas multimetodologias, com o propósito de atender as diferentes
necessidades educacionais dos estudantes, os quais apresentam especificidades e se identificam com metodologias de
aprendizagem distintas.
No quadro 1 apresentamos as etapas desenvolvidas na UEPS conforme consta no artigo referendado
anteriormente.

28

Artigo apresentado em comunicação oral no 8º EIAS – Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa com o

título “Multimetodologias de ensino baseadas na teoria da aprendizagem significativa: considerações dos estudantes”
(COSTA BEBER et al. 2017).
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Quadro 1 - Etapas e Objetivos da Unidade de Ensino Potencialmente Significativa
Etapa
I - Dinâmica/Simulação
II - Mapa Conceitual (MC)/
Organização conceitual
III - Aula expositiva dialogada
IV - Leitura de Artigo/Construção de
MC
V - Atividade de aprendizagem
VI - Aula expositiva dialogada
VII - Atividade experimental/
Seminário
VIII - Questionário avaliativo dos
conceitos
IX - Questionário avaliativo da
metodologia e recursos didáticos

Descrição/Objetivo
Favorecer o resgate de conhecimentos prévios para, a partir destes,
trabalhar os conceitos de Equilíbrio Químico (EQ).
Organizar os conceitos evidenciados na etapa I e conduzir os estudantes
a utilizar os termos adequados para EQ.
Auxiliar a construção de significados aceitos no contexto de EQ.
Destacar conceitos que sirvam para a ampliação conceitual daqueles
obtidos na etapa I, II e III e, ainda, que possibilitem a ancoragem de
novos conceitos a serem adquiridos nas etapas seguintes.
Propor a resolução de atividades e situações problemas visando empregar
conceitos estudados em diferentes situações.
Favorecer o estabelecimento de relações entre conceitos subsunçores e
novos conceitos de forma colaborativa entre professor e estudantes.
Proporcionar aos estudantes o desenvolvimento de atividades
compartilhadas de ensino (professor e estudante) atribuindo
responsabilidade aos estudantes durante o processo.
Verificar indícios de AS.
Coletar informações a respeito da metodologia adotada para o
desenvolvimento da UEPS e a relação desta com a aprendizagem.
COSTA BEBER et al. (2017)

Apresentaremos a avaliação da aprendizagem dos conceitos de EQ obtida a partir das análises do material
escrito desenvolvido pelos estudantes e dos registros das observações em diário de campo obtidas no decorrer da
realização das atividades de aprendizagem. Foram dois os principais momentos de efetivação de atividades para coletas
de informações referentes à aprendizagem, identificaremos como Atividade de Aprendizagem 1 (AA1) e Atividade de
Aprendizagem 2 (AA2), as quais foram desenvolvidas, conforme evidenciado no Quadro 1, ao término das etapas V e VII
respectivamente. As atividades de aprendizagem foram desenvolvidas de maneira colaborativa pelos estudantes os quais
estavam organizados em sete grupos.
Tomamos como referência para análise dos dados coletados a Análise Textual Discursiva (ATD) de Moraes e
Galiazzi (2011), cuja dinâmica é estabelecida por um ciclo organizado em quatro etapas: 1) desmontagem dos textos
(neste caso das respostas fornecidas pelos estudantes e notas de campo) no sentido de desconstrução e unitarização; 2)
por meio das unidades são definidos temas e categorias a priori ou emergentes; 3) um metatexto é produzido como
resposta às compreensões que emergiram do fenômeno estudado; 4) processo auto-organizado que reflete a
aprendizagem viva resultante da desconstrução – emergência – comunicação (COSTA BEBER et al., 2017).
A Tabela 1 apresenta as três unidades de sentido (temas) e as categorias estabelecidas.
Tabela 1 - Temas e Categorias de Análise
CATEGORIAS
1

2
3
4
5

Reação
Química (RQ)
Equilíbrio
Químico (EQ)
Características
do Equilíbrio
Químico (CEQ)
Constante de
Equilíbrio (CE)
Deslocamento
de Equilíbrio
Químico (DEQ)

CONSIDERAÇÕES
Compreender os conceitos: reagentes, produtos; representar uma equação química;
compreender a ocorrência de transformação das substâncias em relação ao estado inicial,
quebras e formações de ligações; saber que as propriedades organolépticas evidenciam a
ocorrência de reação química.
Compreender que no equilíbrio temos a reação direta e inversa acontecendo.
Compreender que a velocidade da reação direta e inversa torna-se igual, concentração
dos reagentes e produtos torna-se constante e que estas podem ser observadas por meio
das propriedades macroscópicas.
Compreender que “k” representa a relação entre concentração dos produtos e
concentração dos reagentes; exemplificar as situações: k˃1; K=1; K˂1.
Evidenciar que o deslocamento do equilíbrio químico pode ser ocasionado por alterações
de temperatura; concentração e pressão.
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As categorias e suas respectivas considerações foram estabelecidas com base nos conceitos apresentados na
UEPS Equilíbrio Químico, no livro didático utilizado pelo IFPR no triênio 2015-2017 (SANTOS; MÓL, 2013). Optamos por
não estabelecer categoria referente aos conceitos que envolvem equilíbrio iônico da água, embora os mesmos tenham
sido trabalhados na UEPS. Para o desenvolvimento da UEPS os pesquisadores utilizaram diversos referenciais, optamos
por estabelecer as categorias a partir do livro didático utilizado pela instituição devido o mesmo ser considerado um
referencial importante no ensino de química para o nível médio.
4 – Apresentação e Discussão dos Dados
Para melhor organização dos dados coletados optamos em incorporar no metatexto tabelas e alguns trechos
das respostas dos estudantes, buscando melhor visualização dos dados e evidenciar os resultados obtidos. Identificamos
os grupos de estudantes com a letra “G” seguido de um número (G1, G2, ... G7).
De acordo com as categorias estabelecidas (Tabela 1), buscamos no corpus analisado (material escrito
desenvolvido pelos estudantes e registros de observações em diário de campo) evidenciar a compreensão ou a falta desta
nos conceitos de EQ e a progressividade deste processo de compreensão, buscando indicar indícios ou não de AS. Para
análise relativa à compreensão dos conceitos foram estabelecidos os seguintes critérios: Compreende Totalmente (CT),
Compreende (C), Compreende Parcialmente (CP), Não Compreende (NC) e em Branco (B). A Tabela 2 apresenta o
panorama dos resultados relativos a esta análise.
Tabela 2 – Compreensão dos conceitos
ATIVIDADE DE
APRENDIZAGEM
(AA)

1

2

CATEGORIAS
3
Características
do Equilíbrio
Químico (CEQ)
G3; G4

4
Constante
de Equilíbrio
(CE)
G6

5
Deslocamento de
Equilíbrio
Químico (DEQ)
G1; G4

G5; G6

-

G2; G5

G1; G2
-

G2
G1; G3; G4;
G5; G7

G3
G6; G7

1

2

Reação Química
(RQ)

Equilíbrio
Químico (EQ)

CT

G2; G5; G6

C

G3; G4;

CP
NC

G1; G7
-

G3; G5; G6
G1; G2;
G4; G7
-

B

-

-

-

CT

G1; G2; G3; G4;
G5; G6; G7

G1; G2; G3;
G4; G5; G6

G3; G4; G5

C

-

G7

G2; G6

CP
NC
B

-

-

G1
-

G4; G6
G1; G2; G3;
G5; G7
-

G1; G3; G4; G5;
G6
G2
G7

No primeiro momento de realização da atividade de aprendizagem (AA1) somente foram obtidos critérios NC
para as categorias 4 e 5, e, para a categoria 4, cinco grupos não apresentaram respostas. Os resultados mostram que uma
quantidade significativa de estudantes apresentou uma boa compreensão dos conceitos trabalhados na UEPS, este
resultado indica que as metodologias de ensino, a organização da apresentação dos conceitos mais inclusivos subsidiando
os menos inclusivos durante o processo de ensino, a constante utilização dos conceitos subsunçores adequados ancorando
os novos conceitos e a predisposição em aprender dos estudantes foram alguns dos aspectos que contribuíram para a
ocorrência de aprendizagem, considerando os fundamentos da TAS.
A ausência de respostas para a categoria 4 pode ser justificada pela não inclusão de situações problemas que
envolviam os conceitos CE na atividade de ensino, no entanto, esses conceitos foram apresentados aos estudantes já na
etapa I, envolvendo a a atividade de simulação/dinâmica. Os estudantes do G6 e G2 incluíram definições de CE ao
explicarem o conceito de equilíbrio químico. O G6 apresenta corretamente as três situações possíveis, e demonstra
compreensão em relação a este conceito [...] o equilíbrio dinâmico, pode ser alterado pela variação de temperatura,
pressão e concentração, possui uma constante de equilíbrio (K), onde K>1 é uma reação produto favorecida, K<1 é uma
reação reagente favorecida. K=1 é uma reação em que a concentração de reagentes e produtos são iguais [...] G6. No
entanto, a narrativa do G2 apresentada a seguir, sugere que para estes estudantes, o conceito de proporcionalidade entre
produto e reagente, definida como constante de equilíbrio (K), não apresenta clareza, demonstrando que não ocorreu
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aprendizagem em relação ao significado da constante “k”, [...] no equilíbrio as velocidades das reações no sentido direto
e indireto são iguais, concentração dos reagentes e produtos são iguais e K é igual a 0[...] G2.
Para melhor clareza quanto à ocorrência de aprendizagem, apresentamos alguns trechos das respostas obtidas
no momento AA1. [...] o aumento da temperatura, induz as moléculas a se agitarem e colidirem, com isso a velocidade
da reação aumenta [...] G1, a resposta anteriormente apresentada demonstra que estes estudantes apresentam
conhecimentos bastante amplos referentes a RQ, uma vez que citam fatores externos que afetam a rapidez das reações,
como a temperatura, e a explicam em termos microscópicos como agitação e colisão molecular. A resposta também
demonstra que os estudantes se apropriam de conhecimentos anteriormente estudados no componente curricular, como
agitação e colisão molecular estudados na unidade “Cinética Química”, sendo, portanto, evidências de ocorrência de AS,
uma vez que são capazes de associar os conhecimentos adquiridos em diferentes situações, demonstrando compreensão
e ampliação conceitual.
Para que a aprendizagem aconteça de maneira significativa o material de ensino deve possuir significado lógico,
os elementos que o compõem precisam estar organizados em uma estrutura e não apenas sobrepostos de forma arbitrária,
é preciso que as conexões entre os temas sejam explicitadas aos estudantes, para facilitar a percepção da estrutura
conceitual a ser aprendida, nas respostas obtidas é possível verificar que a UEPS favoreceu a AS (MOREIRA, 2010). Além
disso, elementos de criatividade e sensibilidade do professor pesquisador também contribuíram com a AS dos estudantes,
durante o desenvolvimento de uma UEPS, pois o planejamento que antecede a prática considera situações típicas de sala
de aula, no entanto, quando situações adversas ocorrem é de responsabilidade do professor buscar soluços rápidas e
eficientes para não comprometer os objetivos propostos e o sucesso do processo de ensino e aprendizagem com
significado.
Em outras respostas apresentadas, como as do G5 e G3, [...] num determinado momento a cor não muda mais,
indicando que a reação atingiu o equilíbrio. A cor pode se manter a mesma, mas não quer dizer que a reação parou, as
concentrações dos reagentes e produtos passaram a não mais sofrer alterações, porém a reação não cessa G3 [...] como
há apenas reagente a velocidade para formar produto será maior e conforme esse consumo aumenta o reagente diminui
e a velocidade também diminui proporcionalmente [...] G5, este trecho indica que as metodologias utilizadas
contribuíram para aprendizagem e, novamente, possibilitaram a compreensão a nível microscópico, pois ao afirmarem
“A cor pode se manter a mesma, mas não quer dizer que a reação parou”, demonstra uma compreensão de que as
observações macroscópicas, como a cor, possuem relação com acontecimentos moleculares, microscópicos. Sugerimos
que a dinâmica realizada na Etapa I da UEPS tenha contribuído para que estas definições fossem incorporadas em suas
estruturas cognitivas, o que no ensino de Química é fundamental, vindo a compor subsunçores importantíssimos para
aprendizagem de novos conceitos.
Ao observar os resultados para a atividade de aprendizagem AA2, é possível notar uma significativa melhora
na compreensão, apresentando apenas um grupo com compreensão parcial e um grupo sem resposta relativa a categoria
7. Igualmente temos indícios de que a “metodologia” foi um dos fatores que contribuiu para a aprendizagem,
possibilitando identificar evidências de ampliação da compreensão conceitual.
Na sequência apresentamos trechos dos grupos G2, G3, G5 e G6 [...] a combustão de uma vela irá ocorrer
enquanto houver o material da vela, sendo reagente, que será consumido, logo a reação em questão não atinge equilíbrio
G2 [...] uma reação em equilíbrio tende a formar produto e consumir o reagente ou vice-versa, para uma melhor clareza,
voltemos para a dinâmica das Bolinhas, onde quando as “reações” entraram em equilíbrio a proporção que eram
produzidas eram as mesma, vamos supor que eram formadas 7 mais consumidas 3, assim sucessivamente foi se mantendo,
até que houve uma perturbação do equilíbrio G3 [...] quando o ferro sofre corrosão não é possível voltar a ser ferro
novamente [...] quando uma reação começa, ela tende a formar produto até um certo ponto, nesse momento em diante
podemos observar que, ao atingir o equilíbrio a reação se estabiliza em termos de concentração, mas “nunca” para de
acontecer, porque os produtos formados tendem a reagir novamente e formar reagentes e vice-versa. A combustão de
uma vela irá ocorrer enquanto houver o material da vela, sendo reagente, que será consumido, logo a reação em questão
não atinge equilíbrio G5 [...] quando um sistema equilibrado sofre uma perturbação, seja por temperatura, concentração
ou pressão, esse mesmo sistema tende a se deslocar para alcançar novamente o equilíbrio. Esse princípio pode ser
observado em uma experiência de substâncias que, quando entram em contato, alteram a concentração e
consequentemente a cor da solução. Isso ocorre devido a perturbação gerada e só é restabelecida uma nova cor quando
uma substância consegue inibir a ação da outra, retomando um estado equilibrado [...] G6.
Ao comparar as respostas obtidas na AA1 e na AA2, é possível destacar a progressividade e ampliação da
compreensão conceitual e associação dos conceitos com situações práticas, sejam as vivenciadas no decorrer do
desenvolvimento da UEPS ou em situações presentes no cotidiano, tais fatores sugerem indícios de AS dos conceitos. Na
TAS temos o pressuposto de que um indivíduo aprende significativamente quando é capaz de relacionar uma nova
informação com um conhecimento integrante existente em sua estrutura cognitiva, assim, temas vividos pelo estudante
em seu cotidiano são associados aos conteúdos em sala de aula (VALADARES, 2011; AQUINO; CAVALCANTE, 2017).
Observando a explicação referente a EQ apresentada pelo G3, é possível ressaltar mais uma vez a importância
que a Etapa I exerceu para que a aprendizagem acontecesse com significado. A dinâmica realizada na Etapa I objetivou
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atuar como organizador prévio, favorecendo o resgate de conhecimentos prévios que viessem a ancorar os novos
conceitos, possibilitando a ampliação conceitual, os resultados indicam que realmente foi este o papel desenvolvido pela
atividade, ancoragem e auxílio para construção de novos significados.
De acordo com Moreira (2011a; 2011b), a AS acontece quando há interação entre conhecimentos prévios e
novos conhecimentos, para que isso ocorra é necessário que o estudante possua um conceito subsunçor adequado em sua
estrutura cognitiva para ancorar o novo conceito.
5 – Considerações Finais
O processo de ensino e aprendizagem é complexo e exige dedicação tanto por parte de quem aprende como
também de quem ensina, o qual assume muitas vezes o papel de pesquisador de estratégias de ensino que demonstrem
ser facilitadoras neste processo, buscando favorecer de maneira mais particular possível a aprendizagem com significado.
Acreditamos que o uso de multimetodologias no processo de ensino pode contribuir com a predisposição para
aprender do estudante, condição essencial para que a aprendizagem significativa efetive-se como pondera Ausubel e seus
colaboradores (2003) e Moreira (2011b).
Os resultados obtidos sugerem a ocorrência de AS com o desenvolvimento da UEPS utilizando multimetodologias,
dada a ampliação conceitual e existência de exemplificação nas respostas dos estudantes. É possível destacar a grande
influência da “dinâmica” e “lista de exercícios” como recursos didáticos, uma vez que as exemplificações fornecidas
permearam situações discutidas em sala de aula no decorrer da utilização desses dois recursos didáticos.
Os resultados corroboram com os obtidos no trabalho apresentado no 8º EIAS, onde os estudantes aprovam o uso
de multimetodologias e avaliam as atividades de ensino desenvolvidas de maneira colaborativa como excelentes
estratégias para superar as dificuldades de aprendizagem.
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Resumo: Sintética apresentação, de excertos de três publicações sobre cursos de Educação a Distância (E a D), é focalizada e discutida
à luz da condição fundamental da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel (Cf. 1963): compreender o ser que aprende
e seu desenvolvimento é a base para oferecer–lhe informações e para que ele construa novo conhecimento com significado. Questões
básicas dos excertos - incluindo registros e análise de dados de cada uma dessas investigações - são elencadas com o objetivo de
contextualizar e resgatar o realizado nesses cursos de E a D à luz da TAS, para verificar se essa condição fundamental da TASestava
presente.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Modalidades. E a D. TAS.
Abstract:Sintetic presentation, of three excerts publications about Dintance Education courses is focalized and discussed, embased on
Ausubel’s (1963) Meaningful Learning Theory (MLT): to understand who is learning and his development is basis to offer him
informations in the way he can acquire knowledge. Basic excert’s matters – including register and analisis of the investigation – are
focalizing to localize and taking back what was done on those courses embased on MLT. Refleting about those constituited the analisis
if in the three courses the fundamental MLT condition was considered.
Key Words: Learning. Modality. Distance Education. MLT.

Introdução
Este estudo, elaborado a partir de três excertos de publicações, refere-se a três cursos: o primeiro ao Curso
Normal Superior Educação a Distância (E a D) fora de sede (2003 a 2005), o segundo ao curso PEDAGOGIA E a D –
modalidade presencial e fora da sede (2005 a 2008) – publicados respectivamente nos Anais do Simpósio Internacional
de Educação a Distância e Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância, 2014 e Anais do 5º Encontro Nacional
de Aprendizagem Significativa (5ºENAS) 2014, p.109 e o terceiro à uma Licenciatura em Artes (2012 a 2015), modalidade
E a D presencial, publicado nos Anais do 6º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa (6ºENAS), 2014, p.884.
A E a D, em expansão, termina por trazer novos hábitos e novas formas de relação dentro do universo da
facilitação da aprendizagem e da adequação ao mundo digital, mesmo que não se abandone completamente velhos
hábitos do ensino presencial.
Na interação com o mundo desde os primórdios da humanidade, foi decisiva para sua evolução a descoberta
da tecnologia. Cenário no qual se insere a E a D que, utilizando tecnologia digital nos ambientes virtuais de ensino e de
aprendizagem, coloca a Educação em patamares avançados ao trazer novas maneiras de construir o conhecimento: um
tutor, com atividades desenvolvidas que se identificam com a da docência, realiza trabalho de mediação visando a
construção do conhecimento dos alunos, desempenhando tarefa desafiadora frenteà imensa quantidade de informações
disponíveis nos Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem.
Segundo o Ministério da Educação e Cultura, (MEC 2007, p. 21) a tutoria à distância tem, também, outras
atribuições como “[...] o esclarecimento de dúvidas através fóruns de discussão pela Internet [...] promover espaços de
construção coletiva [...] participar dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os docentes”.
Estes excertos, referentes às três publicações sobre cursos de E a D, são aqui retomados e sinteticamente
apresentados com a meta de focaliza-los e discuti-los à luz de uma das condições fundamentais da Teoria da
Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel (Cf. 1963) – compreensão do ser que aprende, de seu desenvolvimento e
mobilização constante de seu conhecimento prévios na aquisição de conhecimento, na atuação em seu contexto de vida
– situado no tecido dos acontecimentos em suas ações, interações, retroações e determinações o aprendiz adquire
conhecimento. “Aprendiz” termo aqui utilizado no sentido geral de “o ser que aprende”.
São elencadosa seguir excertos de três publicações de pesquisa sobre o aprender em diferentes modalidades
com vistas a ilustrar esse fator desencadeador da ocorrência da Aprendizagem Significativa (AS): “AS na Formação de
Professores na E a D.”; “Pedagogia E a D. – Modalidade Presencial e Fora da Sede (2005-2008) - Percepção de Alunos”;
“Perspectivas e Desafios da AS naE a D: Licenciatura em Artes”.
O autor da TAS enfatiza, referindo-se à AS, que “o resultado desse processo, isto é, o alcance de significado é
um fenômeno psicológico puramente idiossincrático em uma particular pessoa”, tradução nossa do original “The
outcomeofthisprocess, i.e., theattainmentofmeaning, is a purelyidiosyncraticpsychologicalphenomenon in a particular
person [...]” (AUSUBEL, 1968, p. 34).
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1. Excertos
1.1 – Questões básicas, nos excertos das publicações, referentes à aprendizagem significativa na formação de
professores na Educação a Distância (E a D)
(Dados nas referências com endereço eletrônico.)
1.1.1 –Curso Normal Superior Educação a Distância (E a D) e fora de sede (2003 a 2004)
Apresenta e discute um Curso de (E a D), sob a modalidade presencial e fora de sede, que foi implantado em
uma cidade do interior paulista, entre os anos de 2003 e 2005 e se destinava à formação emergencial de professores.
Ilustra o aparecimento de Cursos de Educação a Distância incentivados compulsoriamente pela Política Educacional e
pela (dados nas referências com endereço eletrônico) correspondente e tem como objetivo analisar e resgatar o
funcionamento do curso nessa modalidade, evidenciando nele o papel da aprendizagem significativa – que implica o
conhecimento prévio, na atuação do tutor junto aos alunos – no decorrer da sua formação publicado nos Anais do 5ºENAS.
Com a perspectiva de avaliar como se deu a aprendizagem dos alunos na universidade, referida neste estudo,
foram propostas para os cinco tutores investigados, oito questões (anexo). Cada pergunta continha cinco alternativas
para respostas: sim; sempre; nunca; não sei dizer; algumas vezes.
O levantamento de dados ocorreu a partir do envio das questões, que diziam respeito ao curso no qual atuavam,
para o e-mail particular de diversos tutores da Instituição. A intenção era a de entender se o sujeito era norteado por
princípios da TAS ou não. Dos e-mails enviados apenas cinco receberam respostas que foram analisadas quantitativamente
tendo como referência a questão central deste estudo: a aprendizagem destes alunos foi significativa ou apenas
mecânica?
Tutores investigados: três do sexo masculino e dois do sexo feminino, dois Mestres e três Doutores.
Quadro1. Respostas das tutoras sobre consideração à TAS.
PERGUNTAS
1.Os conteúdos nos cursos nos quais
você atuou como tutor, possuíam
alguma relação com o que seus
alunos já conheciam, com o
conhecimento prévio dos mesmos?
2.Os alunos manifestavam
disposição para relacionar os novos
conteúdos com o que já era
conhecido por eles?
3.Os conceitos assimilados pelos
alunos durante o curso poderiam
servir como roteiro para a solução
de novos problemas?
4.O material possuía uma linguagem
conhecida pelos alunos?
5.Os alunos conseguiam fazer
conexões dos conteúdos já
conhecidos com os novos conteúdos
apresentados?
6.As avaliações implicavam
respostas padrão, ou seja, era
necessário responder conforme o
texto?
7.A maneira de pensar, sentir, agir
e as experiências dos alunos eram
consideradas?
8.O material eram textos que já
chegavam prontos?

TUTORAS
1

2

3

4

5

algumas
vezes, sim

algumas
vezes, sim

algumas
vezes, sim

algumas
vezes, sim

algumas
vezes, sim

algumas
vezes, sim

algumas
vezes, sim

algumas
vezes, sim

algumas
vezes, sim

algumas
vezes, sim

não soube
dizer

algumas
vezes sim

Sim

sim

sim

Sim

algumas
vezes, sim

algumas
vezes, sim

algumas
vezes, sim

sim

algumas
vezes, sim

algumas
vezes, sim

algumas
vezes, sim

algumas
vezes, sim

algumas
vezes, sim

Sim

sim

nunca

nunca

algumas
vezes, sim

Nunca

nunca

algumas
vezes, sim

algumas
vezes, sim

nunca

Sim

sim

Sim

Sim

sim

Para melhor visualização das respostas às perguntas foi construído um Quadro à luz de uma das condições
fundamentais da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel (Cf. 1963) - compreensão do ser que aprende,
de seu desenvolvimento e aquisição de conhecimento pela integração de novas informações àquilo que já sabe, na
atuação em seu contexto de vida – situado no tecido dos acontecimentos em suas ações, interações, retroações e
determinações o aprendiz adquire conhecimento - “aprendiz” termo aqui utilizado no sentido geral de “o ser que
aprende”.
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1.1.2 – Pedagogia E a D – Modalidade Presencial e Fora da Sede (2005-2008)– Percepção da tutora sobre a
formação dos alunos/professores
Recortes da avaliação da tutora sobre a apropriação dos saberes e das tecnologias da Informação, dentro de
novos espaços do contexto educacional, na formação de alunos/professores; uma reflexão sobre os desafios da Educação
à distância e de suas potencialidades. Aborda as dificuldades enfrentadas pelo tutor e alunos e convida a pensar sobre
impactos que podem ter sido obtidos pelos, agora novos professores, no trabalho com seus alunos. (Dados nas referências
com endereço eletrônico.)
No contexto da Educação à distância, a partir do que dispõe a LDBN referente ao número de laudas na E a D e
sua tecnologia aplicada ao ensinar, há um romper de paradigmas que, ao infiltrarem-se nas instituições, quebram
fronteiras entre os dois modos de se fazer educação: a tradicional, cujo centro é o ensino e, a distância, na qual o centro
é o aluno e sua aprendizagem. Todas estas questões passam pela boa formação do professor e interroga se esta está
sendo adequadamente formado para lidar com os desafios da contemporaneidade.
Para a estruturação deste artigo, que aborda a E a D em um curso de Pedagogia fora da sede, praticado entre
os anos de 2005 e 2008, para formação de professores, recorreu-se a dados provenientes de uma síntese documental e
de registro de uma ex-tutora, atuante no referido curso. O Quadro a seguir apresenta o depoimento das tutoras, sobre a
própria atuação, nessa modalidade formativa.
Quadro 2. Respostas das tutoras sobre sua atuação no curso.
PERGUNTAS
RESPOSTAS
não mudaria nada
presença, quando necessário, de um
professor especialista em matemática
mais atividades dentro da sala de aula
atualizaria as apostilas
mais agilidade, atenção da sede, nas
1) O que você acrescentaria, retiraria
respostas da sede com relação aos estágios e
ou mudaria em seu curso?
documentação
retiraria as aulas televisivas
videoconferência via satélite
acrescentaria a disciplina de Metodologia
mais atividades para quem não tem sala
ainda
melhor comunicação com a sede
atualizar materiais
melhor biblioteca
não respondeu
2) O que faria o seu curso de
atualizarvideoaulas
Pedagogia ser melhor?
atualizar o curso
mais recursos dentro da sala de aula
ter professor especialista
melhorar material

%
11.1%
27.7%
5.5%
16.6%
11.1%
11.1%
5.5%
5.5%
5.5%
11.1%
11.1%
5.5%
27.7%
22.2%
5.5%
5.5%
5.5%
5.5%

1.1.3 – Perspectivas e Desafios da Aprendizagem Significativa na E a D: Licenciatura em Artes
Analisa a possibilidade da Aprendizagem Significativa (AS) ter estado presente na formação de alunos de um
Curso E A D em uma Licenciatura em Artes, fundamentada no pensamento de autores que discutem as diferentes
modalidades de educar, nos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa (AS), de Ausubel (Cf.1963) bem como nos
trabalhos de Moreira/Masini (1982, 1988) com o objetivo de criar um arcabouço teórico que pudesse ancorar as discussões
para as devidas articulações e considerações finais. O pensamento dos tutores – sujeitos da pesquisa – foi o fenômeno
investigado. (Dados nas referências, com endereço eletrônico).
As respostas dos sujeitos - a perguntas referentes à AS ter estado presente na formação dos alunos - mostraram
que os conteúdos apresentados, apenas algumas vezes se relacionavam com o que o aluno já conhecia. Frente à relevância
do conhecimento prévio, teria sido importante que este tivesse sido identificado nesses alunos para a potencial ocorrência
de AS, bem como estaria resgatando princípios da Teoria da AS, conforme enfatizam Masini / Moreira (Cf. 2008) de que
a AS requer que o material da aprendizagem seja potencialmente significativo para quem aprende e que utilize a
linguagem da qual o aprendiz dispõe para facilitar a conexão com o novo a ser ensinado.
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2 – Reflexões Sobre o Excerto, à luz da TAS na sequência hierárquica
O excerto da publicação “AS na Formação de Professores na E a D” teve a intenção de colaborar com a
literatura sobre a formação de professores e esclarecer se, naquele contexto, era considerada a importância do
conhecimento prévio do aluno na facilitação da sua aprendizagem.
No funcionamento da E a D a tutora passou a propiciar ao aluno a mobilização constante de seu conhecimento
prévio para a construção de outros conhecimentos, ao realizar a interação entre novos conhecimentos e os de seu
repertório, resultando na transformação de significados. Para ela e para os professores/alunos do Curso: os novos
conhecimentos adquiridos significativamente e os prévios enriquecidos ampliavam a capacidade de facilitar a
aprendizagem significativa.
O excerto da publicação “Pedagogia E a D – Modalidade Presencial fora da Sede (2005-2008) - Percepção de
Alunos” resgata perspectivas dos que estudam o conhecimento humano mostrando que todo fazer é um conhecer e todo
conhecer é um fazer, tudo dito por alguém, demonstrando a circularidade entre ação e experiência e pergunta: Será que
a educação tradicional, implementada nas escolas, desenvolve seu trabalho com estas perspectivas? Será que a educação
tradicional estabelece uma relação democrática quanto à disseminação do conhecimento?
Na E a D, fora de sede - no qual o conceito de aprender tende a deslocar-se para um patamar bem mais
dinâmico do que aquele em que se encontra o ensino convencionalsob os cuidados de uma tutora - propiciou ao
aluno/professor a construção de outros conhecimentos; as tecnologias passam a ser facilitadoras na interatividade entre
os envolvidos no processo de desenvolvimento da aprendizagem de maneira colaborativa para disseminação do
conhecimento.
Os alunos/professores afirmaram que foi importante o trabalho do Tutor enquanto mediador e orientador de
aprendizagem à luz da TAS.
O excerto da publicação “Perspectivas e Desafios da AS na E a D: Licenciatura em Artes” objetivou pontuar
atividades que ilustraram se a TAS esteve ou não, subjacente ao processo de formação daqueles alunos.
A investigação junto a tutora foi sobre a o funcionamento da TAS no curso de E a D, no qual atuou como,
considerando os caminhos da educação tradicional para a E a D.
As respostas mostraram que: os conteúdos apresentados, apenas algumas vezes se relacionavam com o que o
aluno já conhecia e que apenas algumas vezes os alunos manifestavam disposição para relacionar novos conteúdos com
o que já era por eles conhecido. Pela relevância do conhecimento prévio, seria importante que este tivesse sido
identificado nesses alunos para a facilitação de AS, através de uma análise cuidadosa para uma aprendizagem significativa
do conteúdo. Cabe reiterar que para a TAS, conforme (MASINI/ MOREIRA, 2008), a ocorrência de AS requer que o material
da aprendizagem seja potencialmente significativo para quem aprende, utilizando a linguagem da qual o aprendiz dispõe
para facilitar a conexão com o novo a ser ensinado. Importante considerar esse princípio frente ao Quadro I no que
assinala que para alguns dos entrevistados nunca eram consideradas suas experiências e maneiras de pensar, sentir, agir
e para alguns deles, às vezes eram consideradas.
Ressalte-se que entre as lacunas que podem impedir a ocorrência da AS, está a desconsideração das
idiossincrasias do aprendiz e as possibilidades próprias de organizar e tomar decisões.
Considerações Finais
Se aprender significativamente implica compreender e elaborar novas ideias e informações, ancoradas no que
o aprendiz sabe, que passam a significar algo para ele, para aplicar o novo conhecimento ao cotidiano, os dados dos
excertos de publicações evidenciam lacunas nas modalidades educacionais focalizadas, conforme segue.
Alguns dados dos excertos indicam que: 60% dos entrevistados declararam que nunca eram consideradas as
experiências e maneiras de pensar, sentir, agir dos alunos e 40% disseram que, às vezes eram consideradas.
Dentre as lacunas que podem impedir a ocorrência da AS, conforme pressuposto dos autores, está a
desconsideração às idiossincrasias do aprendiz e às suas possibilidades próprias de organizar e tomar decisões.
O excerto da publicação referente ao curso “Aprendizagem Significativa na Formação de Professores na E a D”
assinalou terem sido grandes desafios deste Curso: 1) o trabalho da tutora de orientar, realizar cobranças de tarefas,
acolher as sugestões, compartilhar momentos de dificuldades dos professores/alunos e de si mesmas e mostrar segurança
e apoio frente aos alunos, visto que o curso era presencial; 2) o tutor participar e estudar com seu aluno as possibilidades
de encontrar meios que transformassem a atividade do aprender em um ato significativo, no processo de construção do
conhecimento. Os dados registrados das respostas ao questionário dos professores/alunos confirmaram que quase a
totalidade deles considerou que a tutora atendeu à essas tarefas.
O excerto da publicação referente ao curso “Pedagogia E a D – Modalidade Presencial e fora da sede (20052008)”permite afirmar que foi significativo o trabalho do Tutor enquanto mediador e orientador de aprendizagem dos
alunos/ professores, lembrando que a análise da avaliação dos alunos propiciou o surgimento de novas questões, sugerindo
temas para outras investigações, que informem sobre: o impacto, no trabalho desses, desenvolvido em suas respectivas
salas de aula, depois de formados; se a formação que receberam contribuiu para serem professores.
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O excerto da publicação referente ao curso “Perspectivas e Desafios da Aprendizagem Significativa na E A D:
Licenciatura em Artes” sinalizou que esse tema requeria aprofundamento e prosseguimento desta investigação.
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Resumo: A investigação aqui descrita, de método misto e do tipo intervenção pedagógica, teve por objetivo identificar o avanço do
conhecimento de 28 estudantes sobre o conceito de Saúde trabalhado em aulas da disciplina de Educação Física no ensino médio. Embora
Saúde seja um tema central nesta disciplina e transversal aos vários campos disciplinares que, juntos, respondem pela Educação Básica
do cidadão, raramente tem sua complexidade e subjetividade bem compreendida. A Teoria da Aprendizagem Significativa foi o principal
referencial teórico, razão pela qual os conhecimentos prévios dos alunos serviram de base para a proposta que, por sua vez, procurou
estimular a participação dos mesmos, sobretudo a negociação de significados com os colegas, professor e conteúdo. Os registros aqui
analisados, parte das atividades realizadas na disciplina, foram (i) um questionário preenchido no início e ao final do ano letivo, (ii) um
desenho e (iii) uma carta cujo destinatário era um amigo fictício. Categorizados por meio da análise de conteúdo, os dados construídos
nos permitem afirmar que os alunos ampliaram a compreensão sobre o tema ainda que as evidências obtidas expressem apenas uma
aprendizagem significativa inicial.
Palavras-chave: Saúde, Negociação de Significados, Ensino de Educação Física
Abstract: The investigation described here, of mixed method and educational intervention type, aimed to identify the advancement of
knowledge of 28 students on the health concept taught in physical education classes in high school. Although health is a central theme
in this discipline and cross several disciplinary fields which, together, account for the basic education of the citizen, rarely has your
complexity and subjectivity well understood. Meaningful learning theory was the main theoretical framework. The previous knowledge
of the students formed the basis for the proposal that stimulated their participation, especially the negotiation of meanings with
colleagues, professor and content. The records reviewed here, part of the activities in the discipline, were (i) an answered questionnaire
at the beginning and at the end of the school year, (ii) a drawing and (iii) a letter whose recipient was a friend. Categorized by content
analysis, the data allow us to affirm that built the students increased understanding about the subject even if the evidence obtained to
express only one initial meaningful learning.
Key words: Health, Negotiation of meaning, Teaching Physical Education

1 - INTRODUÇÃO
Há vinte anos, refletindo os resultados de pesquisas até então desenvolvidas, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998) apresentavam, dentre outros, o tema Saúde para ser abordado transversalmente nos
currículos das escolas brasileiras. Este documento considerava o ensino de Saúde como um desafio no que se refere à
possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva e com potencial transformador de atitudes e hábitos de vida.
Entretanto, julgava a educação como um dos fatores mais relevantes para a promoção da saúde, considerando que ao
educar para a saúde, de forma contextualizada e sistemática, o professor e a comunidade escolar contribuem de maneira
decisiva na formação de cidadãos capazes de atuar em favor da melhoria dos níveis de saúde pessoais e da coletividade.
Baseados em nossa experiência como professores de Educação Física e Biologia e nos resultados de pesquisas
que explicitam a complexidade do processo do aprender e a importância do conhecimento pessoal e social nas ações
cotidianas do cidadão, acreditamos que as atividades educativas que não integram os aspectos conceituais, atitudinais e
procedimentais que lhes são inerentes têm pouca chance de contribuir para a efetiva formação básica do aluno. Esta
formação, que necessariamente passa pela aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003), que assumimos como meta
central do ensino (LEMOS, 2005), deve ser promovida com equivalente atenção aos vários elementos que constituem uma
situação de ensino (NOVAK; GOWIN, 1984). Ou seja, o planejamento e a avaliação do ensino, em suas perspectivas gerais,
anuais, de disciplina, temas ou aulas, devem considerar o perfil sócio-cognitivo dos alunos e demais sujeitos envolvidos,
o contexto institucional, regional, geográfico e socioeconômico do qual fazem parte, a natureza do conhecimento
disciplinar envolvido, bem como o tempo e recursos disponíveis. Essas premissas não correspondem a “achados” nossos.
Elas refletem o conhecimento que vem sendo construído, debatido e aprimorado ao longo das investigações nos campos
da Educação e do Ensino e, inclusive, já estão presentes nos documentos oficiais mais recentes.
No mesmo sentido, ainda que não seja realidade na representação que a sociedade possui sobre o papel da
Educação Física Escolar (EFE) na Educação Básica, os documentos já expressam uma segunda premissa do presente estudo:
os aspectos conceituais, atitudinais e procedimentais são inerentes à natureza deste campo disciplinar e, portanto, devem
ser trabalhados de forma integrada, rompendo com a tradição do foco no procedimental.
Recentemente, foi homologada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) que apresenta como uma das
competências gerais a serem desenvolvidas “conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua Saúde física e emocional,
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade
para lidar com elas.” (p. 10). Além disso, este documento propõe que a EFE deva desenvolver, dentre outras competências
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específicas: “Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de
Saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais.” (BRASIL, 2017, p. 221).
Considerando esse contexto, em ensaio recente (MIRANDA; BELMONT; LEMOS, 2016a) repensamos o ensino da EFE,
buscando integrar à dimensão procedimental, em geral predominante nas aulas desta componente curricular, às
dimensões atitudinal e conceitual. Naquela ocasião, defendemos a viabilidade da Teoria da Aprendizagem Significativa
(TAS) (AUSUBEL, 2003) para subsidiar o ensino da EFE. A relevância da proposta pautou-se, justamente, na contraposição
aos inadequados “rótulos” que Teoria e disciplina costumam ter, respectivamente o de meramente cognitiva
(conteudista) e o de exclusivamente procedimental. Coerentes com os conceitos e princípios da TAS, argumentamos que
as situações de ensino, que se efetivam na relação triádica entre professor, alunos e conhecimento (GOWIN, 1981), devem
partir do conhecimento prévio dos alunos (AUSUBEL, 1963) e possibilitar a integração do seu pensamento, sentimento e
ação para favorecerem a aprendizagem significativa dos alunos (NOVAK, 2000). Este favorecimento da aprendizagem com
significado, por sua vez, deve ser orientado pelo princípio de que é mais importante ensinar poucos conceitos, os centrais
da disciplina, em variadas situações e momentos, ao invés do tradicional foco na quantidade. É a atenção na qualidade,
no significado, manifestada em um ensino de abordagem recursiva, orientada pelos princípios programáticos da TAS, que
oportunizará aos estudantes estabelecerem as relações substantivas e não arbitrárias entre seus conhecimentos prévios
e o novo que caracterizam a aprendizagem significativa.
Neste cenário, cientes do potencial formativo da EFE, no ano letivo de 2016, desenvolvemos um Plano de Ensino
(MIRANDA; BELMONT; LEMOS, 2016b) cujo tema central tratava-se das respostas do sistema cardiovascular ao exercício
físico, considerando sua relação com a Saúde e com a Aptidão Física. Com este compromisso, iniciamos a disciplina com
atividades que visavam a favorecer a aprendizagem significativa do conceito de Saúde, conforme proposto pela
Organização Mundial da Saúde29 (OMS). A meta era favorecer a aprendizagem, com significado, do tema, oportunizando
o aprimoramento do que os alunos já haviam aprendido no contexto das disciplinas Ciências e Biologia. Por questões de
espaço, o referido Plano de Ensino não será apresentado aqui, senão pelos aspectos que dizem respeito ao objetivo deste
artigo, identificar o avanço do conhecimento dos estudantes sobre o conceito de Saúde ao longo da intervenção. O foco
neste conceito se justifica pela importância dos alunos (i) ampliarem o entendimento do conceito de Saúde para além da
ideia de Saúde como ausência de doença e (ii) pensarem seu corpo de forma sistêmica, compreendendo sua dinâmica
interna e seu papel como indivíduo, parte de um sistema social mais amplo, que sofre influências múltiplas e mútuas.

2 - METODOLOGIA
A presente investigação, caracterizado como um estudo de método misto (JOHNSON; ONWUEGBUZIE, 2004), faz
parte de uma pesquisa do tipo intervenção pedagógica (DAMIANI et al., 2013) cujo relatório final ainda está em
andamento.
A intervenção pedagógica aconteceu durante as aulas regulares de EFE, oferecidas para três turmas do ensino
médio, de uma escola da rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro.
O professor regente da disciplina foi o primeiro autor desta pesquisa, docente na escola há mais de 14 anos.
Participaram do estudo, 28 alunos, nove do sexo feminino e 19 do sexo masculino, estudantes do 1º, 2º e 3º ano
do ensino médio, optantes pela modalidade Condicionamento Físico. Nesta unidade escolar, as turmas de Educação Física
do ensino médio podem ser compostas por estudantes do 1º ao 3º ano, procedentes dos diferentes cursos técnicos
oferecidos em duas das escolas da unidade. Além disso, o aluno escolhe sua turma de Educação Física de acordo com o
conteúdo central das aulas: dança, ginástica, esportes ou lutas.
Com o objetivo de acompanhar a aprendizagem dos conceitos trabalhados na intervenção, utilizamos alguns
instrumentos de coleta de dados ao longo do processo de ensino. Estes instrumentos permitiram a obtenção de diferentes
registros que, após categorização, foram utilizados como indicativos do nível de conhecimento dos estudantes a respeito
dos conceitos e proposições trabalhados conforme o Plano de Ensino.
Os dados sobre os quais nos dedicamos neste texto foram obtidos por meio da análise de conteúdo (BARDIN,
2010) (i) das respostas à primeira e à segunda questão de um questionário respondido pelos estudantes antes (pré-teste)
e após (pós-teste) o desenvolvimento do ensino; (ii) do esquema do conceito de Saúde desenhado pelos estudantes como
tarefa durante a intervenção e (iii) de uma carta escrita pelos alunos para um amigo fictício, contando o que ele havia
aprendido durante as aulas de Educação Física.
As questões do questionário analisadas apresentavam os seguintes enunciados:

A OMS é a autoridade diretiva e coordenadora da Saúde internacional no sistema das Nações Unidas.
Saúde, como definido na Constituição da OMS, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas
a ausência de doença ou enfermidade (UNITED NATIONS. Disponível em http://www.un.org/en/sections/aboutun/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/index.html. Acesso em: 07 mai. 2017).
29
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1)

Observando a imagem abaixo, podemos verificar que na faixa da frente os manifestantes afirmam que
“PARA TER SAÚDE É PRECISO TER PAZ”. No entanto, sabemos que só a paz não possibilita a Saúde. Em
sua opinião, para que a população possa ter melhores condições de Saúde, que outros aspectos ela
deveria estar reivindicando também?

Figura 1 - Imagem contida na primeira questão do questionário
Fonte: http://sindibel.com.br/wp-content/uploads/2016/03/DSC03064.jpg
2)

E em relação ao seu caso particular.
a. Você considera levar uma vida saudável? ( ) sim ( ) não
i. Por quê?
b. O que você acha que deve modificar ou manter no seu dia a dia para ser saudável?
i. Por quê?

Buscando dados que permitissem acompanhar e comparar os níveis de conhecimento dos participantes nos
diferentes momentos da intervenção, enumeramos as categorias obtidas por meio da análise de conteúdo, efetuamos a
contagem dos registros e aplicamos o teste de Wilcoxon, utilizando o software de análise estatística IBM SPSS 22 ®.
Todos os requisitos éticos propostos pela resolução n. 466/ 2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012)
foram respeitados. Para preservar a identidade dos participantes, os alunos foram codificados aleatoriamente com a
seguinte configuração: cfxxA, cfxxB, cfxxC, ...

3 - A INTERVENÇÃO REALIZADA
Apesar de termos programado 19 aulas no plano de ensino, devido a paralisações no funcionamento da escola
por motivos variados, apenas 12 aulas foram realizadas. As atividades referentes ao conceito de Saúde foram realizadas
nas quatro primeiras aulas que descrevemos a seguir.
Na primeira aula do ano letivo, o professor apresentou a proposta de trabalho e, ao final, solicitou aos estudantes
que preenchessem um questionário em casa (pré-teste).
Na segunda aula, a atividade principal consistiu na apresentação de slides contendo fotos de pessoas e ilustrações
com situações que os alunos deveriam comparar e classificar como mais ou menos saudáveis e justificar suas respostas.
Os slides apresentavam, como conteúdo, imagens que suscitavam discussões sobre aspectos referentes à relação da Saúde
com a idade; deficiência; uso de drogas e anabolizantes; esporte; obesidade; aparência física e estética corporal; dieta;
moradia; saneamento básico; hábitos saudáveis; estresse; tipo de trabalho; lazer; liberdade; acesso à educação escolar;
serviço de Saúde e transporte. Ao término desta aula, como tarefa extraclasse, foi solicitado aos alunos que (i) assistissem
a um vídeo clipe da música “Comida” dos Titãs (TITÃS “COMIDA”) e, depois de refletirem (ii) representassem, por meio
de um desenho ou esquema, o conceito de Saúde.
A terceira aula, visando a oportunizar um olhar recursivo às ideias já discutidas, teve início com o professor
questionando os alunos o que havia sido feito na aula anterior. Em seguida, houve apresentação voluntária do trabalho
sobre o conceito de Saúde e discussão conduzida dialogicamente pelo docente chamando a atenção para os aspectos que,
em cada apresentação, poderiam favorecer a aprendizagem do conceito de Saúde proposto pela OMS, bem como a
identificação dos seus determinantes sociais. Na parte final desta aula, os alunos realizaram três testes de aptidão física,
a saber: teste de corrida de 12 minutos; teste de resistência abdominal e teste de flexão de braço.
Na quarta aula, foi discutida a relação entre a atividade física, a aptidão física e a Saúde, por meio da correlação
entre os resultados dos testes realizados pelos alunos na aula anterior e o relato deles a respeito do hábito de prática de
atividade física.
As aulas subsequentes, desenvolvidas por meio de atividades práticas e teóricas, tiveram como conteúdo as
respostas do sistema cardiovascular ao exercício físico. Entre a 11ª e a 12ª aula os alunos responderam em casa um
questionário (pós-teste) e, na 12ª aula, escreveram uma carta para um amigo fictício relatando as aulas de Educação
Física.
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4 – A EXPRESSÃO DO CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES SOBRE O CONCEITO DE SAÚDE
A análise de conteúdo das tarefas realizadas pelos participantes revelou a presença de quatro níveis de respostas
representadas pelas transcrições a seguir:
Nível 0) em branco - quando o estudante não respondia às questões referentes a este conceito ou não o mencionava em
seus textos;
Nível 1) incompleto – quando o estudante considerava apenas a componente física ao se referir ao conceito de Saúde;
Pré-teste do aluno cf03B:
Pré-teste: [...] Em sua opinião, para que a população possa ter melhores condições de Saúde, que outros aspectos ela
deveria estar reivindicando também?
cf03B: Mais hospitais, profissionais mais qualificados e melhores espaços públicos para a realização de atividades físicas.
Pré-teste: [...] Você considera levar uma vida saudável?
cf03B: Sim
Pré-teste: Por quê?
cf03B: Pois faço musculação e me alimento bem.
Pré-teste: O que você acha que deve modificar ou manter no seu dia a dia para ser saudável? cf03B: Manter
minha rotina de treino.
Pré-teste: Por quê?
cf03B: Porque tento manter minha rotina de treinos e alimentação focados na hipertrofia muscular.”
Esquema do conceito de Saúde apresentado pelo estudante cf03A (Figura 2):

Figura 2 – Esquema do conceito de Saúde apresentado pelo aluno cf03A
Nível 2) satisfatório – quando o estudante considerava além da componente física ao se referir ao conceito de Saúde;
Pós-teste do aluno cf03A:
Pós-teste: [...] Em sua opinião, para que a população possa ter melhores condições de Saúde, que outros aspectos
ela deveria estar reivindicando também?
cf03A: Um bom sistema de Saúde pública, saneamento básico, habitação, água encanada, luz, segurança,
projetos de lazer e Saúde para a população, etc.
Pós-teste: [...] Você considera levar uma vida saudável?
cf03A: Não.
Pós-teste: Por quê?
cf03A: Pois não me alimento corretamente, não pratico atividade física com frequência, não durmo com
regularidade.
Pós-teste: O que você acha que deve modificar ou manter no seu dia a dia para ser saudável? cf03A: Começar a
me alimentar bem, praticar atividade física e dormir por volta de 8 horas por dia.
Pós-teste: Por quê?
cf03A: Para ter mais qualidade de vida, para desenvolver o bem-estar físico, mental e psicológico. Sem contar
que esse padrão de vida evita doenças que podem acontecer por decorrência da má qualidade de vida.
Nível 3) completo – quando o estudante apresentava o conceito ampliado de Saúde em suas respostas ou textos.
Carta do aluno cf05G:
“Comecei a estudar Ed. Física nesse semestre. Estou trabalhando bastante a questão da Saúde que é o bem-estar físico,
mental e social, relacionada ao exercício físico que por gastar energia pode colaborar com a prevenção de doenças e até
com o alívio mental.”
A Tabela 1 apresenta o resultado da categorização por nível de conhecimento dos registros encontrados nas tarefas dos
estudantes em relação ao conceito de Saúde.
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cf04D

cf04E

cf04F

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

1

2

2

0

2

2

0

0

Carta

3

2

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

3

2

1

1

2

2

3

2

3

2

2

Pós-teste

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

1

2

2

3

1

1

1

2

2

1

3

1

1

2

1

cf05C

cf05K

cf04C

1

3

cf05J

cf04B

1

0

cf05I

cf04A

1

0

cf05H

cf03J

cf05G

cf03I

1

0

cf05F

cf03H

1

0

cf05E

cf03G

1

1

cf05D

cf03F

1

1

cf05B

cf03E

1

Esquema

cf05A

cf03D

cf04G

cf03B

Pré-teste

cf03C

Identificação

cf03A

Tabela 1 – categorização por nível de conhecimento do conceito de Saúde

A Tabela 2 apresenta a frequência de casos nos níveis de conhecimento em cada tarefa.
Tabela 2 – frequência de casos nos níveis de conhecimento por tarefa
NÍVEL

0

1

2

3

pré-teste

0

24

4

0

Esquema

17

3

7

1

Teste

0

8

16

4

pós-teste

0

16

10

2

A análise dos dados mostrou que, no pré-teste, 24 alunos consideraram apenas a componente física ao se referir
ao conceito de Saúde (Nível 1) e que quatro alunos consideravam além desta componente (Nível 2). Este resultado reforça
nossa percepção sobre a importância de proporcionar aos estudantes a reflexão sobre o conceito de Saúde, com o objetivo
de levá-los a compreensão de sua amplitude e complexidade. Neste contexto, partir do conhecimento prévio dos
estudantes, para favorecer a aprendizagem do conceito de Saúde a partir da definição proposta pela OMS (2017), apesar
das críticas a ele realizadas, parece ser um caminho interessante, uma vez que são considerados, além da componente
física, a mental e a social.
Nos dados referentes às outras tarefas, percebemos aumento na frequência dos níveis de conhecimento mais
avançados, apesar de em alguns casos observarmos que o nível diminuiu em relação à tarefa anterior. Isso corrobora a
ideia de que a aquisição de conhecimento não se dá linearmente. A aprendizagem depende da consolidação das relações
conceituais estabelecidas pelos alunos, cada qual no seu tempo, e da interação com o conhecimento em variadas
situações de forma a ampliar o conhecimento na estrutura cognitiva. Segundo Ausubel (2003), quanto mais o aprendiz
interage com o conhecimento, mais ele o consolida. Moreira (2011), ao explicar a Teoria dos Campos Conceituais de
Vergnaud, argumenta que um campo de situações-problema possui vários níveis de complexidade e que o aprendizado de
um campo conceitual pode ser um processo lento, além de apresentar continuidades e descontinuidades. Ademais,
nenhum instrumento de avaliação contempla todo o conhecimento que o aluno possui a respeito do tema e, por isso, é
necessário realizar a avaliação ao longo de todo o processo educativo (NOVAK, 2010).
Ratificando nossa percepção do avanço no conhecimento dos alunos entre o início e o final do plano de ensino,
a realização do teste de Wilcoxon mostrou haver diferença estatisticamente significativa, p = 0,013, entre os valores do
pré-teste e do pós-teste. Este avanço, no entanto, foi inferior ao almejado, uma vez que, poucos alunos, apenas seis,
demonstraram conhecer o conceito ampliado de Saúde (nível 3) em alguma tarefa.
Como apresentado por Lemos (2011, p. 28), “[...] o processo de aprendizagem, na perspectiva da TAS, é
dinâmico, contínuo, pessoal (idiossincrático), intencional, ativo (no sentido de atividade mental), recursivo, de interação
(entre a nova informação e a prévia) e interativo (entre sujeitos).”
Ademais, Ausubel (2003) apresenta como condições para a ocorrência da aprendizagem significativa que o
material de ensino seja potencialmente significativo e que o aluno apresente disposição para relacionar o novo material
a ser apreendido, de forma não arbitrária e não literal, à própria estrutura de conhecimentos.
Neste tocante, Lemos (2012) esclarece que essas condições devem ser atendidas concomitantemente, já que,
se o indivíduo não tem intencionalidade, tenderá a aprender mecanicamente (ou não aprender) ainda que o material seja
potencialmente significativo. Desta forma, segundo a autora, professor e alunos são corresponsáveis no processo, sendo
responsabilidade do primeiro reconhecer o que o aluno já sabe, determinar os conceitos centrais da disciplina e escolher
a metodologia mais apropriada para a apresentação do assunto. Por sua vez, o aluno deve ter a intenção de aprender
significativamente e ser consciente de que tal ação é consequência de um esforço pessoal e intransferível.
O elevado número de alunos que apresentaram nível zero na tarefa do esquema sobre o conceito de Saúde,
correspondente àqueles que não a realizaram, parece ter interferido no resultado da aprendizagem. Dentre outros, um
dos motivos para a não realização da tarefa pode ter sido a falta de interesse daqueles alunos no assunto trabalhado.
A esse respeito, Lutz, Telles e Ferreira (2014) atribuem à resistência de parte dos alunos e professores de outras
disciplinas e até mesmo de alguns de Educação Física em aceitar alguns conteúdos e propostas metodológicas que fujam
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daquelas comumente utilizadas em décadas passadas, ao fato de que durante muitos anos a Educação Física Escolar e os
seus conteúdos terem representado uma prática predominantemente voltada à aptidão física e ao rendimento esportivo.
Segundo os referidos autores, desconstruir o imaginário do aluno que chega à aula pronto para jogar uma “pelada” é uma
barreira a ser quebrada.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há algum tempo, o ensino do tema Saúde vem sendo recomendado em diretrizes nacionais e internacionais. A
disciplina de Educação Física geralmente é lembrada por seu potencial para contribuir na discussão deste tema. Neste
contexto, é importante que haja preocupação em ampliar o entendimento do conceito, para além da ideia de Saúde
como ausência de doenças. É preciso que o processo pedagógico com foco na aprendizagem significativa, favoreça a
reflexão sobre os diversos determinantes da Saúde, principalmente sobre aqueles geralmente negligenciados em uma
análise mais superficial do tema. A partir do conhecimento prévio dos estudantes, a intervenção realizada fomentou a
discussão do conteúdo em aula, com a reflexão sobre o conceito de Saúde de forma contextualizada, assim como, a
participação ativa da maioria nas atividades propostas. Essa dinâmica possibilitou que os alunos ampliassem suas visões
sobre o tema Saúde, mesmo que para um nível aquém do desejado. Com essa perspectiva, os professores devem cuidar
para que as aulas de EFE no ensino médio sejam dinâmicas e interativas e seu conteúdo seja oportuno à realidade
contextual e pessoal dos estudantes, levando em conta seus interesses e necessidades.
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RESUMO: Este trabalho consiste no relato de experiência sobre uma prática pedagógica inovadora, baseada em princípios norteadores
da aprendizagem significativa, realizada com estudantes (6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio), professores,
coordenadores, gestores e demais funcionários e familiares dos alunos do Colégio Gênesis, na cidade de Feira de Santana, estado da
Bahia, Brasil. Trata-se de um Projeto Pedagógico Institucional de cunho interdisciplinar, denominado ComCiência e Educação, que visa
refletir sobre a importância e a necessidade da Educação Científica e Tecnológica na formação cidadã, de problematizar e compreender
questões pertinentes ao processos naturais e tecnológicos sob o ponto de vista das Ciências Naturais e da Matemáticano contexto da
sociedade contemporânea,integrando as atividades desenvolvidas nas diversas áreas do saber que compõem o currículo da escola.
Palavras-chave: educação científica, aprendizagem significativa e cidadania.
ABSTRACT: This essay is about expertise report based on pioneering pedagogical practice, focused on guiding tenets of meaningful
learning, it was held with students (from 6th degree up to 3rd of high school), teachers, coodinators, principals and other employees of
the school and student`s family from ColégioGênesis, in Feira de Santana, state of Bahia, Brazil. This is a Institutional Pedagogical
Project that envolved all the school subjects connected by interdisciplinary, it is called ComCiência(With Science) and Education, that
intents to reflect about the iportance and the necessity of Scientific and technologial Education to citizen formation, of problematizing
and understand belonged questions to the natural and technological process of natural Science and Mathematics into the contemporary
society, integrated to developed activities around the areas of knowledge integrated to the school curriculum.
Key words: cientific education, meanignful learning and citizenship.

1 - INTRODUÇÃO
As avaliações nacionais e internacionais no âmbito da educação formal têm mostrado números que revelam as
péssimas condições em que se encontra a educação em nosso país. Em todas as áreas que compõem o currículo escolar
brasileiro, as estatísticas mostram que o Brasil tem ocupado posições nada agradáveis. Em especial, no campo das Ciências
Naturais e da Matemática, o cenário apresentado é comprometedor, os estudantes que concluem o Ensino Médio, em sua
maioria, não conseguem adquirir noções básicas nessas áreas que lhes permitam tomar decisões conscientes e coerentes
diante de situações-problema do seu cotidiano. Ou seja, a Escola não tem proporcionado aos egressos da Educação
Básica...
[...] oportunidades para o desenvolvimento de uma racionalidade crítica por meio da qual,
além da importância dos conceitos e das teorias científicas, também seja reconhecida e
considerada a possibilidade de eles resolverem problemas e argumentarem sobre o
posicionamento que construíram (SASSERON e MACHADO, 2017, p. 10).
O desenvolvimento crítico dessa racionalidade, provavelmente poderá favorecer aos estudantes, não só o
entendimento dos conteúdos trabalhados no ambiente escolar, como também a compreensão de que esses assuntos
possuem estreitas relações com a vida e o cotidiano de cada um e, assim sendo, os problemas do dia a dia possam ser
resolvidos através dos conhecimentos construídos em sala de aula. Conforme SASSERON e MACHADO, 2017, essas ideias
supracitadas se apoiam nos pressupostos da Alfabetização Científica (AC), que deve se constituir no grande objetivo das
chamadas disciplinas científicas na Escola.
Em meio a um mundo de crescentes avanços nas áreas científicas e tecnológicas que tanto facilitam a vida do
homem pós-moderno, mas que também produzem efeitos contrários e até devastadores, urge a necessidade de uma
enculturação científica e tecnológica que possa nos garantir viver mais e melhor e tomar decisões acertadas diante da
demanda de situações que nos são apresentadas diariamente.
Nesse sentido, precisamos pensar em currículos, especialmente nas Ciências da Natureza e Matemática, que
garantam a formação de indivíduos capazes de se posicionar, tomar decisões e serem capazes de resolver problemas lhes
são apresentados, utilizando-se dos seus conhecimentos e procurando entender e prever as possíveis consequências
imediatas e futuras das ações demandadas.
Pensando assim e, considerando a íntima relação desses avanços científicos e tecnológicos com o meio
ambiente é que o Colégio Gênesis, através das áreas de Ciências e Matemática, resolveu, além de repensar o seu currículo
nessas áreas, ampliar e inovar as possibilidades de estudos nessas áreas visando encurtamento da distância existente
entre os conteúdos de sala de aula e as demandas científicas, tecnológicas e ambientais impostas diariamente a nós e
aos nossos estudantes. Nesse sentido, foi criado o “ComCiência e Educação”, um projeto institucional e interdisciplinar,
que nasceu com a pretensão de proporcionar aos estudantes, professores, funcionários, familiares e demais participantes
possibilidades de discussão, reflexão e socialização dos estudos realizados em sala de aula com a comunidade discente
da escola.
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2 - JUSTIFICATIVA
A Escola, enquanto espaço de formação para a cidadania, é o local, por excelência,para se pensar e colocar
em prática procedimentos pedagógicos que, através de todas as áreas do currículo, fundamentem as ações dos sujeitos
na sociedade. Em particular, tais procedimentos, nas áreas de Ciências e Matemática podem contribuir, sobremaneira
para a formação cidadã, na medida em que seja oportunizada uma Educação Científica e Tecnológica que favoreça aos
educandos condições de problematizar e compreender questões de cunho científico e tecnológico predominantes na
sociedade contemporânea.
Muitas vezes, mesmo comprovando a sua aprendizagem através de instrumentos de avaliação, na prática
quando solicitados a intervir em novas situações, fazendo uso daqueles conteúdos, “o que foi aprendido, se dilui ou se
torna difuso rapidamente quando se trata de aplicar esse conhecimento a um problema ou situação nova, ou assim que
se pede ao aluno uma explicação sobre o que ele está fazendo” (POZO e CRESPO, 2009, p. 17).
Compreender processos naturais e tecnológicos, fazer uso adequado de equipamentos, dominar linguagens de
cunho científico e tecnológico, resolver situações-problema que demandam interpretação e tratamento coerentes com o
uso das Ciências da Natureza e da Matemática, entre outras tantas necessidades formativas, são alguns exemplos de
competências e habilidades necessárias para a formação de um cidadão crítico e detentor de conhecimentos e de uma
cultura científica que amplie a sua visão crítica de mundo.
Sem dúvidas, o letramento científico, embasado nos conhecimentos das Ciências e da Matemática, constituise numacondição básica capaz de dar sentido para o que se faz no processo educativo na escola, no qual professor e
aluno buscam compartilhar e negociar significados, visando à aquisição daqueles aceitos cientificamente em certos
contextos, uma vez que a aquisição de significados é o resultado da própria aprendizagem significativa.
Ou seja, o significado real para o indivíduo (significado psicológico), emerge quando o
significado potencial (significado lógico) do material de aprendizagem converte-se em
conteúdo cognitivo diferenciado e idiossincrático por ter sido relacionado, de maneira
substantiva e não arbitrária, e interagindo com ideias relevantes existentes na estrutura
cognitiva do indivíduo (Moreira, 2006, p. 27).
É nessa perspectiva de promover uma educação escolar que favoreça possibilidades de letramento científico e
tecnológico que o Colégio Gênesis, através das áreas de Ciências e Matemática, pensou e organizou o Projeto Institucional
ComCiência e Educação, evento de caráter interdisciplinar cuja finalidade é a de fomentar e favorecer a socialização de
trabalhos realizados nas diversas disciplinas e áreas de conhecimentos que compõem o seu currículo, além de se constituir
numa oportunidade ímpar de trocas, construções e aprendizados, considerando os princípios que norteiam o seu Projeto
Pedagógico desta instituição educacional.
3 - TEORIZANDO A PRÁTICA
O “ComCiência e Educação”, embora seja um projeto extensivo a toda comunidade escolar, tem como principal
alvo os estudantes, na medida em que muito antes do evento propriamente dito diversas atividades são desenvolvidas e
avaliadas nas disciplinas que compõem o currículo da escola para posterior apresentação no dia do evento. Ou seja, os
trabalhos selecionados para as apresentações durante o evento, já foram realizados e avaliados em sala de aula ao longo
dos ciclos letivos.
Em se tratando de um evento de cunho didático-pedagógico que envolve possibilidades de troca de informações,
aquisição de competências e habilidades, em potencial, o ComCiência conta com alguns elementos fundamentais para
ocorrência de significativas aprendizagens, tais como: a participação voluntária dos estudantes e a pré-disposição deles
para aprender, além de se constituir num espaço potencialmente significativo para a elaboração e/ou o enriquecimento
de conhecimentos prévios especificamente relevantes (subsunçores) visando à aprendizagem significativa de novos
conhecimentos e o fortalecimento do letramento científico e tecnológico.
Sob o ponto de vista metodológico, as atividades desenvolvidas durante o evento, a exemplo das palestras,
mesas redondas, minicursos, vídeos, oficinas, salas temáticas, entre outras, revestem-se de recursos e princípios que
buscam facilitar “a passagem da estrutura conceitual da matéria de ensino para a estrutura cognitiva do aluno de maneira
significativa” (MOREIRA, 2006, p. 171), funcionando, dessa forma, como verdadeiros organizadores prévios, na medida
em que se comporta como um espaço, no qual as atividades propostas podem servir de pontes cognitivas que contribuem
para facilitar a ocorrência de novas e significativas aprendizagens.
Obviamente que, devido à heterogeneidade dos participantes (estudantes, professores, funcionários,
familiares,...), certamente aprendizagens hão de ocorrer em níveis diferenciados e compatíveis com as próprias vivências
e experiências de cada indivíduo, tendo em vista, evidentemente, a natureza da estrutura cognitiva do aprendiz e a
disponibilidade dos conceitos subsunçores preexistentes para relacionar os novos materiais de forma não literal e não
arbitrária.
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4 - OBJETIVOS
Tendo como finalidade estabelecida no seu Projeto Político Pedagógico, a formação para a cidadania, o Colégio
Gênesis tem buscado aprimorar os seus procedimentos pedagógicos no campo das Ciências Naturais e da Matemática no
sentido de favorecer o entendimento e a compreensão das relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente
e suas implicações para a formação cidadã dos estudantes. Nesse contexto, o projeto ComCiência e Educação visa cumprir
os objetivos a seguir:
a) Promover um espaço de formação, discussão, reflexão e socialização conhecimentos científicos no sentido de
favorecer a formação de um pensamento crítico das relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio
Ambiente.
b) Apresentar variadas atividades de cunho científico e tecnológico que favoreçam, aos estudantes e aos diferentes
participantes do ComCiência, a ampliação do repertório de informações, que possam contribuir com a
alfabetização científica e tecnológica dos participantes.
c) Contribuir para a compreensão de que o letramento científico e tecnológico é uma prática que pode fundamentar
as ações dos sujeitos nas interações e intervenções tecnológicas, sociais, culturais e ambientais.
d) Envolver a família na necessidade e busca constante da educação científica e tecnológica dos jovens aprendizes,
como forma de contribuição para uma formação cidadã mais consistente.
e) Contribuir para a compreensão de que a educação científica e tecnológica se constitui em uma prática que pode
fundamentar as ações dos sujeitos nas interações e intervenções tecnológicas, sociais e ambientais.
f) Envolver a família na empreitada da formação científica e tecnológica, fortalecendo a aliança escola/família,
para que o letramento científico e tecnológico ocupe o espaço que, de fato, lhe cabe no currículo escolar e na
formação da pessoa.
g) Partilhar, com as comunidades interna e externa, ações pedagógicas que objetivam, no cotidiano da sala de
aula, desenvolver competências vinculadas ao letramento científico e tecnológico, na perspectiva de contribuir
para reflexão e debate sobre tais práticas no espaço da Escola e, por extensão, na formação cidadã.
5 - O PROJETO COMCIÊNCIA E EDUCAÇÃO
O projetoComCiência e Educaçãonasceu no ano 2006, com a finalidade precípua de proporcionar, para além da
sala de aula, um ambiente de estudos, discussões e reflexões, acerca de temas relacionados com o enfoque Ciência,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA).
Trata-se de um projeto institucional, inicialmente concebido e realizado pela área de Ciências da Natureza, mas
com a participação efetiva das diversas áreas de conhecimento que compõem o currículo escolar, constituindo-se,
portanto num projeto de cunho interdisciplinar. A partir deste ano de 2018 (8ª edição) a área de Matemática passa
oficialmente a também fazer parte da organização do projeto.
Desde a sua existência, o Colégio Gênesis sempre procurou adotar como prática a escolha de uma Temática
pertinente a área promotora do evento. A partir de 2015 a escola passou a adotar, com a participação ativa dos corpos
docente e discente da comunidade escolar, uma Temática que passaria a ser referência para as atividades e trabalhos
desenvolvidos ao longo período letivo em curso. Assim sendo, por sua vez, o ComCiência também passa a assumir a
temática eleita para aquele ano em que ele se realizaria, levando em consideração as diretrizes do projeto.
Inicialmente realizado no período em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, as edições anteriores
do ComCiência e Educação, trataram de variadas temáticas , a saber:
2006: Respeitando a nossa natureza...
2007: Uma questão de sobrevivência!
2008: Porque sustentar é saudável!
2009: Consuma sem consumir o planeta!
2010: Diversidade de ações para mudar nossa realidade.
2011: Tecnologia e Meio Ambiente: uma parceria possível.
2012: A saúde do ambiente começa em mim.
2015: O futuro à luz pertence.
Como se observa, e é natural que assim seja, todas essas temáticas de alguma maneira buscam proporcionar a
Educação Científica e Tecnológica na perspectiva do eixo Ciência/Tecnologia/Sociedade/Ambiente (CTSA), compromisso
primordial das disciplinas que compõem as áreas de Ciências, Matemática e suas tecnologias.
Verifica-se também, na sequência dos anos em que se realizou o evento que, a periodicidade era anual e, a
partir do ano 2012 mudou para três anos. Sendo assim, o próximo ComCiência será realizado neste ano de 2018, com a
seguinte temática: “Do Fogo ao LED azul. O avanço tecnológico na construção da humanidade”.
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6 - AVALIAÇÃO
A avaliação do “ComCiência e Educação”, a exemplo dos demais projetos institucionais do Colégio Gênesis,
ocorre nos termos do Sistema de Avaliação definido no Projeto Político Pedagógico dessa escola, tendo como base o eixo
AÇÃO/REFLEXÃO/AÇÃO, numa perspectiva diagnóstico-mediadora.
Os instrumentos como fichas, observações e registros, conversas, análise e reflexão das ações realizadas,
pesquisa de percepção dos envolvidos/participantes, questionários, pesquisa quantitativa, observações pós-evento...
serão utilizados para avaliar o processo em toda a sua extensão. Os dados resultantes desses procedimentos nortearão as
tomadas de decisão quanto às possibilidades de mudanças, tanto no desenrolar do próprio “ComCiência”, como no
contexto da sala de aula com os estudantes e nos encontros com professores e funcionários.
Ainda sobre avaliação, vale lembrar que os trabalhos apresentados pelos estudantes através de “stands” no
período do evento, já foram devidamente avaliados pelos professores ao longo dos ciclos letivos.
7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo desses anos de realização do projeto ComCiência e Educação , os dados coletados, através dos
instrumentos de avaliação do evento, apresentam resultados que apontam para uma forte coerência entre aquilo que se
propõe o ComCiência e o seu principal objetivo, que é o de “favorecer o entendimento e a compreensão das relações
entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente e suas implicações para a formação cidadã dos estudantes.”
Assim sendo, a sua permanência enquanto evento institucional de caráter não formal é de fundamental
importância, tendo em vista a necessidade da disseminação de uma cultura científica e tecnológica para a formação
humana e cidadã dos indivíduos, em particular daqueles que compõem o corpo discente da escola.
Projetos como este, quando bem articulados com as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, podem
facilitar futuras aprendizagens, uma vez que os conteúdos trabalhados nas diversas atividades realizadas durante o evento
podem se constituir em organizadores prévios e, consequentemente, funcionar como “pontes cognitivas” para novas e
significativas aprendizagens dos estudantes.
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Resumo: De acordo com a teoria ausubeliana, o fator isolado mais importante para que a aprendizagem ocorra de forma significativa é
aquilo que o aluno já sabe. Dessa forma, com vistas a favorecer a aprendizagem significativa do conceito de densidade e buscando a
integração de novas ideias com aquelas semelhantes disponíveis na estrutura cognitiva dos alunos, apresentam-se propostas de
organizadores prévios. Estes organizadores prévios serão apresentados aos alunos antes do material de instrução, em um nível mais alto
de generalização e inclusividade. A seleção do conceito se deu em função do mesmo ter diversas aplicações cotidianas, mas que
comumente nas escolas o enfoque dado ao mesmo é quase que exclusivamente matemático, não possibilitando uma construção ampla
do conceito em sala de aula.
Palavras-chave: aprendizagem significativa; ensino de física; organizador prévio; densidade.
Abstract: According to the Ausubelian theory, the single most important factor for learning to occur in a meaningful way is what the
student already knows. Thus, in order to favor the meaningful learning of the concept of density and seeking the integration of new
ideas with those available in the cognitive structure of the students, proposals of previous organizers are presented. These prior
organizers will be presented to students prior to instructional material, at a higher level of generalization and inclusiveness. The
selection of the concept was due to the fact that it has several everyday applications, but that commonly in schools the approach given
to it is almost exclusively mathematical, not allowing a broad construction of the concept in the classroom.
Keywords: meaningful learning; physics teaching; advance organizer; density.

1 – Introdução
Rotineiramente se ouve comentários que a escola, especialmente a pública, não oferece uma educação de
qualidade, que os alunos não aprendem ou que os professores não dão mais conteúdo. Mas o que significa aprender um
amontoado de conteúdos nesta visão? Sistemas apostilados, que “vencem” todo o conteúdo programático, que estão
interessados quase que exclusivamente com os resultados dos seus alunos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) são
realmente de qualidade?
No ensino de ciências da natureza, em especial no da física, escuta-se muito, por diversos professores, que os
alunos não sabem interpretar e resolver problemas matemáticos, não são curiosos ou ainda não conseguem relacionar os
conceitos trabalhados entre si. Mas essas dificuldades, que há muito tornam a física uma das disciplinas menos atraentes
do ensino médio (e mesmo do ensino superior) são fruto exclusivamente da atuação dos alunos ou será que os professores
têm alguma parcela de responsabilidade? Esses alunos veem sentido naquilo que aprendem ou os conteúdos são distantes
dos mesmos?
Uma física com ênfase quase que exclusiva na matematização de suas leis e teorias é o que, conforme Mendes
e Batista (2016) lhe confere um atributo de vilã, ainda mais quando se consideram as fórmulas como construções estáticas,
prontas, sem uma discussão dos motivos pelos quais são utilizadas ou ainda, quais fenômenos explicam/representam.
Para além destes pontos, Bonadiman e Nonenmacher (2007) destacam, dentre outras, como dificuldades contundentes
para a aprendizagem da física o distanciamento entre o que se ensina na escola e o cotidiano dos alunos, a fragmentação
e a linearidade dos conteúdos desenvolvidos, a visão da ciência que os professores têm, além da pouca ênfase na
experimentação e na valorização dos conhecimentos prévios dos alunos. Mas esses apontamentos sobre o distanciamento
daquilo que é ensinado nas salas de aula com a realidade dos alunos não é exclusividade da educação básica, fortalecendo
a lacuna entre esses universos também no ensino superior, de modo que neste último nível, conforme afirma Santarosa
(2013), adota-se as mesmas visões do ensino comportamentalista.
Com vistas ao favorecimento de uma aprendizagem significativa, apresenta-se neste ensaio propostas de
organizadores prévios relativos ao conceito de densidade, buscando a integração de novas ideias com aquelas semelhantes
disponíveis na estrutura cognitiva dos alunos e/ou aumentar a capacidade de diferenciação entre as ideias prévias e as
novas (AUSUBEL, 2003). A seleção do conceito de densidade se deu em função de o mesmo ser representativo em diversas
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situações cotidianas, mas na escola, “muitas vezes passa despercebido, pois o que se associa à densidade a partir do
conhecimento escolarizado é matematizado e limitado a exemplos quase sempre restritos a misturas entre um líquido e
outro líquido ou um sólido e de maneira descontextualizada” (ROSSI et al, 2008, p. 56).
A problemática de propor organizadores prévios para o favorecimento da aprendizagem significativa emergiu nos
encontros do Grupo de Pesquisa em Ensino e Aprendizagem em Ciências e Matemática (GPEACIM), da Universidade Federal
de Santa Maria, do qual os autores do trabalho estão vinculados. Nessa perspectiva, o objetivo desse ensaio é abordar
tópicos de ensino (para diferentes níveis e modalidades) relacionados à densidade, com ênfase na explicitação dos
conhecimentos prévios dos alunos e na relação dos mesmos com os novos conhecimentos, a partir da discussão de textos,
situações práticas do contexto da formação profissional e experimentos, pensados como organizadores prévios e
apresentados antes do material de instrução em si. A partir do estudo do conceito, espera-se que os alunos enriqueçam
e diferenciem suas estruturas cognitivas para que novos conceitos sejam incorporados a ela.
2 – Marco Teórico
Considerar e valorizar os conhecimentos prévios dos alunos no processo de ensino-aprendizagem é um eixo básico
para que a aprendizagem ocorra significativamente, uma vez que sua essência “consiste no facto de que novas ideias
expressas de forma simbólica se relacionam àquilo que o aprendiz já sabe, de forma não arbitrária e não literal, e que o
produto desta interacção-activa e integradora é o surgimento de um novo significado” (AUSUBEL, 2003, p. 71).
Entretanto, durante a instrução, seja na educação básica ou na superior, nem sempre o aluno externaliza
conscientemente seus conhecimentos prévios (muitas vezes por não considerá-los relevantes) e, nestes casos, cabe ao
professor ativar sua estrutura cognitiva para que a relação não-arbitrária e não-literal entre os conhecimentos já
existentes e o novo material a ser ensinado se efetive. Assim sendo, um recurso que pode ser utilizado é o organizador
prévio30 que constitui uma estratégia pedagógica para “manipular” a estrutura cognitiva do aluno a fim de facilitar a
aprendizagem significativa (Moreira, 2012). A relevância dos organizadores prévios para o estabelecimento dessa ponte
consiste em que
na maioria dos contextos de aprendizagem significativa, as ideias relevantes existentes na
estrutura cognitiva são demasiado gerais e não possuem uma particularidade de relevância e
de conteúdo suficientes para servirem como ideias ancoradas eficientes relativamente às
novas ideias introduzidas pelo material de instrução em questão (AUSUBEL, 2003, p. 11).
Podendo constituir-se em filmes, textos, questionamentos, charges, experimentos, dramatização, etc., os
organizadores prévios devem, contudo, (Moreira, 2012; Ausubel, 2003), serem apresentados antes do material de
instrução, que se quer potencialmente significativo, e em níveis mais altos de abstração, generalidade e inclusividade.
Sendo a externalização consciente de seus conhecimentos prévios uma dificuldade inerente ao processo de aprendizagem
dos alunos, um organizador prévio pode ser utilizado para favorecer esta explicitação em duas diferentes formas
(MOREIRA, 2012).
Ele pode servir como ancoradouro quando o aluno não possui conhecimentos relevantes e específicos para
aprender determinado conceito ou para estabelecer relações entre o novo conhecimento e aquilo que o aluno já sabe,
mas não percebe que é relacionável ao novo. Um organizador do primeiro tipo é dito expositivo enquanto um do segundo
nível é chamado de comparativo. Dito de outro modo, um organizador expositivo sustenta uma relação superordenada
com o novo material; por sua vez, um organizador comparativo deve ser utilizado para integrar as novas ideias com
conceitos similares existentes nas suas estruturas cognitivas ou para aumentar a discriminalidade entre as ideias novas e
as já existentes (MOREIRA & MASINI, 1982). Também,
em contraste com o tipo ‘comparativo’ de organizador, utilizado para aumentar a capacidade
de discriminação entre as novas ideias do material de aprendizagem e os subsunçores
relevantes existentes na estrutura cognitiva (...), os organizadores expositivos utilizam-se
para se melhorar a relevância (disponibilidade), estabilidade e clareza das ideias ancoradas,
quando a capacidade de discriminação não é o principal problema de aprendizagem
(AUSUBEL, 2003, p. 66).
Embora estes dois tipos de organizadores prévios sejam vantajosos, dependendo das ideias prévias apresentadas
pelos alunos, Moreira &Masini (1982) destacam três condições que devem ser respeitadas no uso desses materiais em sala
de aula: (i) eles devem identificar ideias relevantes na estrutura cognitiva do aluno e explicar a relevância destas com o

30

Em Ausubel (2003), o termo organizador prévio aparece como organizador avançado. No entanto, ao longo do ensaio
usaremos a primeira expressão – organizador prévio.
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novo material a ser aprendido; (ii) apresentar uma visão mais geral do material a ser aprendido, em um nível mais alto
de abstração, generalidade e inclusividade e; (iii) prover um contexto ideacional que possa ser usado para assimilar
significativamente novos conhecimentos.
Justifica-se o organizador prévio para o conceito de densidade em função de o mesmo ser, muitas vezes, abstrato
ao aluno pela ênfase estritamente matemática que costuma ser dada e devido ao fato de frequentemente ser confundido
com o peso, grandezas essas que, embora estabeleçam relações, não são iguais. A densidade absoluta, ou simplesmente
𝑚
densidade ρ de um corpo homogêneo corresponde à razão entre sua massa e seu volume (𝑑 = ) e, no Sistema
𝑉

Internacional de Unidades, é medida em kg/m3, sendo comumente expressada como g/cm3. Possivelmente a confusão
entre densidade e peso (sendo, na maioria das vezes, peso confundido com massa) aparece da relação matemática entre
as grandezas mostrada acima.
Cotidianamente, em diversas situações práticas, este conceito é empregado. Dentre elas, Oliveira et al. (2013)
destacam a aferição do estado da bateria de automóveis, o monitoramento da qualidade do etanol nos postos de
combustível de acordo com especificações regulamentadas, a identificação de doenças em função da variação da
densidade do sangue e da urina e a determinação do grau de acidez de produtos alimentícios.
Com foco no ensino, o conceito de densidade é útil para compreender o empuxo, a densidade de carga, o
processo de troca de energia na forma de calor por convecção, a pressão hidrostática, a variação da pressão atmosférica
com a altitude, etc. A partir desse conceito, uma série de fenômenos podem ser elucidados, desde os mais simples como
o motivo pelo qual o óleo de soja flutua em um copo com água até os que envolvem um raciocínio maior, como a flutuação
de submarinos ou navios.
Esse viés propositivo de organizadores prévios busca construir visões aplicadas/práticas para o conceito de
densidade com vistas à aprendizagem significativa, caso contrário, o aluno “não é levado a reconhecer as deficiências de
suas concepções iniciais nem a entender o conceito de densidade do ponto de vista fenomenológico ou qualitativo para
atingir uma conceituação formal” (ROSSI et al, 2008, p. 56).
3 – Materiais e Métodos
Este ensaio, como já explicitado, diz respeito ao conceito de densidade e, sendo este conceito representativo
de diversas situações, propõem-se, a seguir, quatro organizadores prévios, que podem ser trabalhados, para introduzir
tal conceito, em diferentes níveis e modalidades de ensino. O primeiro deles foi pensado para uma disciplina de física no
curso de licenciatura em ciências biológicas, o segundo para a disciplina de física em um curso técnico integrado ao
ensino médio em agropecuária e os outros dois para o ensino médio regular.
Primeiro Organizador Prévio: denominado flutuabilidade, este pode ser utilizado para iniciar o estudo do conceito de
densidade com alunos de uma disciplina de física básica de um curso de licenciatura em ciências biológicas, procurando
estabeleceras relações entre as disciplinas, que muitas vezes passam despercebidas. Seu objetivo consiste em ativar os
conhecimentos existentes na estrutura cognitiva dos alunos para favorecer a aprendizagem significativa do conceito por
meio da interação entre fenômenos conhecidos (imersão e emersão) e de conceitos ancoradouros (massa e volume). Dessa
forma, tornam-se mais ricos e diferenciados para a compreensão do conceito de densidade e, depois, que este conceito
sirva de ancoradouro para o estudo de outros. Correspondendo a um fragmento de texto extraído do livro “A vida no
limite: a ciência da sobrevivência”, este primeiro organizador prévio é apresentado a seguir.
Os animais usam expedientes maravilhosos para manter sua posição vertical no oceano. A maioria evita gastar
energia desnecessária assegurando que sua densidade se iguale à da água circundante. Essa é a função da bexiga
natatória, um saquinho prateado, cheio de ar, que pode ser observado dentro da cavidade do corpo de um peixe quando
ele é estripado. Esse órgão permite ao peixe ajustar sua flutuabilidade à profundidade em que vive.
[...] Embora um peixe possa ajustar sua flutuabilidade neutra secretando ou removendo gás da bexiga natatória,
esse é um processo lento, de modo que os peixes estão essencialmente confinados a uma fatia do oceano e, como aviões
girando uns sobre os outros sobre um aeroporto, cada espécie tem sua própria profundidade de cruzeiro.
(ASHCROFT, 2001, p. 83)
O excerto explicita detalhes sutis acerca do movimento dos peixes em função de sua densidade, a qual sofre
modificação de acordo com a quantidade de ar em suas bexigas natatórias que, consequentemente, altera seus volumes.
Embora não apresente maiores explicações sobre os mecanismos que levam a esses processos, o texto nos possibilita
discutir o conceito de densidade em um nível introdutório, visto que será muito difícil que um aluno não tenha noção de
que seres vivos aquáticos se movimentem em ambientes aquáticos. Como este primeiro organizador prévio relaciona
conceitos já compreendidos pelos alunos, como o de massa e o de volume, para exemplificar fenômenos cotidianos como
o movimento de subida e descida dos peixes no oceano (ou o análogo às correntes de convecção do ar), classifica-o como
comparativo, pois possibilita a diferenciação entre os conceitos novos e os já existentes, podendo resultar em um
aumento “de forma significativa a capacidade de discriminação e, logo, facilitar a aprendizagem e a retenção” (AUSUBEL,
2003, p. 160).
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Segundo Organizador Prévio: outra proposta de Organizador Prévio para o estudo do conceito de densidade, sugerido
para aplicação no contexto dos Cursos Técnicos Integrados em Agropecuária, utiliza-se de uma situação prática da área
da agropecuária. A situação utiliza amostras de solos obtidas na disciplina técnica de Solos, coletadas em locais distintos
a fim de contemplar tipos de solos diferentes. As amostras são coletadas com um instrumento de volume definido,
utilizando-se de procedimentos fundamentados pela área de formação técnica.
Dentro da disciplina de Solos, do curso técnico em agropecuária, os alunos, em geral, já tiveram contato com
diferentes tipos de solo, determinando as propriedades físico-químicas desse elemento, para um melhor aproveitamento
desses, nas culturas. Nesse contexto, o objetivo deste organizador prévio é o de atuar como "ponte cognitiva entre o
novo conhecimento e aqueles já existentes na estrutura cognitiva do aluno” (Moreira, 2012) em virtude da sua prévia
utilização na disciplina técnica. Além disso, a utilização de uma situação prática oriunda da área técnica, visa estabelecer
relações entre conhecimentos cotidianos da área de formação técnica e o conhecimento físico, vencendo o caráter
fragmentado do conhecimento disciplinar.
Dando sequência ao experimento, através de uma balança de precisão os alunos poderão obter a medida das
massas de cada amostra, de modo a verificar que volumes iguais podem apresentar massas diferentes. Os
questionamentos mediados pelo professor, buscarão contribuir para o estabelecimento e a relação entre as grandezas
envolvidas para posterior definição do conceito de densidade.
Apesar das amostras de solo serem coletadas utilizando um dosador de volume definido, outra sugestão é a
utilização de um recipiente sem volume conhecido, onde possam ser verificadas as medidas, conforme ilustra a Figura 1,
e ter seu volume determinado matematicamente, utilizando os conceitos da geometria aplicados a uma situação
concreta.

Figura 1- Representação do recipiente com medidas
Preenchendo-se o recipiente com os diferentes tipos de solo, podem ser exploradas as características de cada
tipo de solo em virtude da medida da sua massa. Os valores obtidos durante o experimento, podem ser retomados em
momento posterior, após a apresentação detalhada do conceito de densidade e sua formalização matemática, conforme
sugestão da tabela abaixo.
Tabela 1. Modelo de tabela para registro de informações do experimento
AMOSTRA

Massa (m [g])

Amostra 1

1971,13

Amostra 2

1834,14

Amostra 3

2015,15

Densidade (d [kg/m3])

Tabela 1 - Tabela com informações das Amostras de Solo
Terceiro Organizador Prévio: este terceiro organizador prévio corresponde a um recorte de um artigo sobre o lixo
Flutuante no Rio Atibaia, no munícipio de Paulínia, que fica no estado de São Paulo. Foi pensado para ser utilizado em
uma turma de ensino médio regular como forma de suscitar o debate sobre o motivo que faz com que alguns objetos
flutuarem nas águas, enquanto outros, se depositam nos fundos do rio. Novamente relacionando o conceito de densidade
com os ancoradouros de massa e volume, este organizador prévio é do tipo comparativo. A seguir apresenta-se o
organizador prévio.
[...] A retirada deste lixo de um rio como o Atibaia pela máquina representa uma medida profilática em relação
à algumas consequências ambientais que podem ser provocadas pela presença deste tipo de resíduo sólido em cursos
d’água. As consequências variam conforme a composição do lixo, ou seja, a qualidade e a quantidade de cada resíduo
pode representar impactos diferenciados tanto na qualidade da água como no ecossistema relacionado a estes
ambientes[...]. Além da melhoria do ambiente, outros benefícios são evidenciados pela retirada dos resíduos sólidos
flutuantes em rios. Regiões turísticas afetadas pelo problema poderiam ser recuperadas, como represas e rios onde a
presença de lixo nas margens e nas águas é um forte inibidor do potencial turístico local. A navegabilidade nos rios seria
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facilitada, pois a decantação do lixo colabora para o assoreamento do curso d´água e as embalagens plásticas provocam
entupimento da entrada de água para refrigeração de motores náuticos. A reciclagem dos resíduos sólidos flutuantes que
podem ser reaproveitados geraria empregos diretos e indiretos, economizaria energia elétrica (visto que a produção
demanda mais energia que a reciclagem) e pouparia a utilização de recursos naturais como o petróleo, minérios e florestas
utilizados na produção de plásticos, produtos metálicos e papéis, respectivamente [...].
(OLIVEIRA, 2005, p.5-6)
Quarto Organizador Prévio: refere-se a flutuação dos objetos, consistindo em uma atividade experimental em dois
momentos: (i) os alunos serão questionados sobre a flutuação de alguns objetos (isopor, madeira, rochas), quando
colocados em um recipiente com água; (ii) os alunos verificarão tal flutuação a partir da realização do experimento.
Ressalta-se que este experimento, em um nível mais geral, não exprime diretamente relação entre as grandezas de massa
e volume, mas permite que os alunos explicitem seus conhecimentos prévios (conceitos internalizados) e confrontem o
observado com as hipóteses lançadas inicialmente. Tal organizador prévio é classificado como comparativo, devido aos
conhecimentos de massa e volume que os alunos já possuem e que poderão ser utilizados para a elaboração de suas
hipóteses.
Ainda que de forma introdutória, tal como deve ser, os organizadores prévios descritos acima buscam criar
relações que ajudem a desconstruir a visão de que densidade e peso são conceitos iguais, ideia essa inadequada, que
pode ser fruto da instabilidade ou da ambiguidade dos conhecimentos aprendidos anteriormente (AUSUBEL, 2003). Com
isso, eles representam uma forma de significar o conceito para além de sua visão matemática, trazendo uma aplicação
real que pode ser estendida para o entendimento de outros fenômenos cotidianos.
4 – Considerações Finais
Assumindo esses organizadores prévios como um recurso facilitador da aprendizagem significativa do conceito
de densidade, cabe destacar que, a partir deles, é necessário instigar os alunos a novos questionamentos, como vistas a
fazer quererem aprender significativamente, premissa esta essencial na teoria ausubeliana. Nesse sentido, os
organizadores prévios sobre densidade foram pensados como forma a estabelecer vínculos entre as ideias prévias dos
alunos (um pedaço de isopor flutua em água, mas uma pedra afunda, por exemplo) e a definição do conceito de densidade.
Para isso, as ideias contidas nos textos, na situação oriunda de área de formação técnica, bem como a proposta do
experimento, são mais gerais e inclusivas, servindo de ancoradouro para a conceitualização da densidade, o que significa
que o organizador prévio, segundo Moreira (2012) deve buscar a explicitação da relação entre aquilo que o aluno já sabe
com o novo material a ser aprendido.
Em função do ensino do conceito de densidade dar ênfase exacerbada na formulação matemática, os alunos,
conforme apontam Rossi et al. (2008), têm dificuldade de o entenderem como uma propriedade da matéria, com
aplicações cotidianas. Desse modo, este organizador prévio foi pensado, conforme aponta Moreira (2012) como forma de
introduzir o conceito de densidade em uma visão mais geral, em um nível mais alto de abstração, buscando estabelecer
vínculos entre o que o aluno já sabe e o que ele precisa saber para aprender de forma significativa (servindo de ponte
cognitiva). O foco na aprendizagem significativa na teoria ausubeliana é em razão de que quando ela ocorre, modifica a
estrutura cognitiva do aluno e este se torna mais capaz de assimilar e reter novos conhecimentos, sendo mais fácil de
retomá-los depois de certo tempo.
5 – Referências
ASHCROFT, F. A vida no limite: a ciência da sobrevivência. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Tradução Lígia Teopisto. 1. ed.
Portugal: Editora Plátano, 2003.
BONADIMAN, H.; NONENMACHER, S. E. B. O gostar e o aprender no ensino de física: uma proposta metodológica. Caderno
Brasileiro de Ensino de Física, v. 24, n. 2, p. 194-223, 2007.
MENDES, G. H. G. I; BATISTA, I. L. Matematização e ensino de física: uma discussão de noções docentes. Ciência &
Educação, v. 22, n. 3, p. 757-771, 2016.
MOREIRA, M. A. Organizadores prévios e aprendizagem significativa. Revisado em 2012. Disponível em
<http://moreira.if.ufrgs.br/ORGANIZADORESport.pdf>. Acesso em 04 de abril de 2018.
MOREIRA, M. A.; MASINI, E. A. F. S. Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São Paulo: Moraes, 1982.
OLIVEIRA, B. M.; MELO FILHO, J. M.; AFONSO, J. C. A densidade e a evolução do densímetro. Revista Brasileira de Ensino
de Física, v. 35, n. 1, 2013.
OLIVEIRA, A. C. S. et al. Uma alternativa para o lixo flutuante em rios e córregos. Revista Ciências do Ambiente OnLine, v. 1, n. 1, 2005.
ROSSI, A. V. et al. Reflexões sobre o que se Ensina e o que se Aprende sobre Densidade a partir da Escolarização. Química
nova na escola, n. 30, 2008.
SANTAROSA, M. C. P. Os lugares da matemática na física e suas dificuldades contextuais: implicações para um sistema
de ensino integrado. Investigações em Ensino de Ciências, v. 18, n. 1, 2013.

240

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

Trabalhos apresentados na modalidade PAINEL
PAINEL002 -O ENSINO PARA DEFICIENTES VISUAIS SEGUNDO AS CONCEPÇÕES PRÉVIAS DE LICENCIANDOS DE FÍSICA
TÁSSILA ZERBINI MONTEIRO PEREIRA
Universidade Estácio de Sá / tassilazmp@hotmail.com

THAÍS RAFAELA HILGER
Universidade Federal do Paraná / Departamento de Teoria e Prática de Ensino (DTPEN) / thais.hilger@gmail.com
Resumo: Com o crescente número de políticas públicas que garantem ao aluno com necessidades educacionais especiais o direito ao
ensino em escolas regulares, temos o aumento desse tipo de matrícula no ensino fundamental e médio. Esta pesquisa tem como foco
conhecer e entender as concepções prévias de um grupo de licenciandos de Física, apresentando suas impressões acerca da inclusão
escolar e do processo de ensino e aprendizagem dos alunos deficientes visuais. O objetivo é analisar como os discentes entendem seu
papel como futuros professores no processo de inclusão. Através da Análise de Conteúdo, foi possível perceber que, para os licenciandos,
as dificuldades de ensinar alunos com necessidades educacionais especiais superam a importância do processo de inclusão.
Palavras-chave: Necessidades educacionais especiais. Ensino de Física. Educação inclusiva.
Abstract: Due to the growing number of public policies that assure the student with physical disabilities the right to education in regular
schools, it is possible to observe an increase in this type of enrollment into both elementary and secondary schools. This work is a
research focusing on knowing the prior ideas from a group of undergraduate Physics students, by presenting their impressions regarding
school inclusion and the teaching and learning processes of visually impaired students. The goal is to analyze how the students understand
their role as future teachers in the inclusion process. Through the Content Analysis was possible to observe that the difficulties to teach
students with special educational needs have surpassed the relevance of the inclusion process.
Keywords: Educational special needs. Physics Teaching. Inclusive education.

1 – Introdução
O processo de inclusão conta com movimentos nacionais e internacionais buscando políticas públicas que
reforcem a educação inclusiva, entre as quais podemos citar: a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO,
1990), a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1997), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), e o
Plano Nacional de Educação (Brasil, 2014).
Esses movimentos asseguram, por meio de atitudes do Estado, que o aluno com deficiência tenha direito a um
sistema regular de ensino com profissionais da educação especializados e capacitados, e ambientes que atendam suas
necessidades educacionais. Isto reforça a indispensabilidade da transformação dos ambientes escolares para a
participação dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGDs) e altas habilidades ou
superdotação, no dia-a-dia escolar, contribuindo para um sistema educacional inclusivo.
De acordo com Sassaki (1999) o processo de educação inclusiva só pode ser considerado bem-sucedido se
ocorrerem as seguintes situações: a presença do aluno no ensino regular, a adequação da escola e da comunidade escolar
a essa nova realidade e que esse aluno se sinta adaptado a esse ambiente. Consequentemente, a educação inclusiva,
como todo tipo de educação, é uma ação conjunta de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem dos alunos,
ou seja, não é um esforço realizado somente pelos professores, mas também pelos colegas de classe, família e
comunidade.
De modo geral, apesar dos movimentos e documentos a favor da inclusão, há muitos pontos críticos que devem
ser discutidos e superados para que a inclusão e a educação inclusiva aconteçam de forma real. No ambiente escolar é
necessário:
discutir currículo, alinhar materiais pedagógicos e programas de avaliação escolar [...]
mapear fatores de inovação nas escolas face aos desafios de incluir efetivamente e refletir
sobre a gestão das escolas” (BAUMEL, 2012, p.28).
Sendo assim, para o desenvolvimento e adequação dos sistemas educacionais em relação à educação inclusiva, é
necessário o conhecimento e divulgação das políticas sociais, uma mudança no currículo escolar e investimento na
formação e desenvolvimento dos professores (SASSAKI, 1999; BAUMEL, 2012; UNESCO, 1997).
2 – Marco Teórico
A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel (2003)é “concebida como processo de
compreensão, reflexão e atribuição de significados do sujeito, em interação com o meio social, ao constituir a cultura e
por ela ser constituído” (MASINI, 2011b, p. 16). A TAS, então, é um referencial que fundamenta a atribuição de
significados a realidade em que o aluno se encontra, fazendo uma ponte com o que ele aprende em sala, ou seja, o
contexto em que o aluno se insere interfere diretamente na sua aquisição de conhecimentos.
Nesse sentido, é muito importante que o professor conheça os subsunçores dos seus alunos, compreendendo que
cada pessoa tem uma cultura e, dessa forma, cada um aprende de acordo com a sua especificidade. Consequentemente,
é importante que o professor entenda as características físicas, mentais e socioculturais dos discentes e, “implica
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consciência do professor, sobre o processo relacional no qual ele próprio está contido como participante do mesmo
contexto cultural e social em que se dá o ensino, submerso nos mesmos valores, linguagem, conceitos do seu alunado”
(MASINI, 2011a, p. 55).
No ensino inclusivo também é preciso identificar as características do aluno deficiente visual e como sua
deficiência influencia no processo de obtenção de conceitos, significados e fenômenos. Assim, de acordo com Camargo:
é a valorização dos processos de comunicação entre os participantes de um episódio de
ensino/aprendizagem que produz alunos mais capazes, isto é, que aprenderam mais
significativamente os conteúdos trabalhados. [...] Se, por um lado, a comunicação é um
mecanismo inerente à construção de significados na educação em ciências; por outro, o
processo de aprendizagem pode ser compreendido como a negociação de novos significados
num espaço comunicativo onde ocorre o encontro de diferentes ideias. (CAMARGO, 2012, p.
44)
Dessa forma, o entendimento das características dos alunos, os materiais utilizados, a predisposição dos alunos
para aprender e a comunicação entre aluno-professor são essenciais para que ocorra uma aprendizagem significativa.
É um consenso entre os pesquisadores das áreas de educação e do ensino,e os documentos oficiais que, ao
estimular a inclusão educacional, também deve ser incentivada a formação adequada dos professores,
consequentemente:
as universidades possuem um papel majoritário no sentido de aconselhamento no processo
de desenvolvimento da educação especial, especialmente no que diz respeito à pesquisa,
avaliação, preparação de formadores de professores e desenvolvimento de programas e
materiais de treinamento. Redes de trabalho entre universidades e instituições de
aprendizagem superior em países desenvolvidos e em desenvolvimento deveriam ser
promovidas. A ligação entre pesquisa e treinamento neste sentido é de grande significado.
(UNESCO, 1997, p. 11)
Como apoio às universidades na organização curricular dos cursos voltados a formação de professores, foram
desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Educação as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores
da Educação Básica, voltados para cursos de graduação plena em licenciatura (Brasil, 2002). Essas diretrizes formam um
conjunto de princípios e fundamentos que devem ser considerados pelas instituições de ensino no momento de organizar
seus currículos.
Consequentemente, de acordo com (UNESCO, 1997), as universidades têm um papel importante de
aconselhamento no processo da inclusão educacional, principalmente na parte de pesquisa e preparação no processo de
formação de professores, pois os alunos incluídos na categoria de educação inclusiva necessitam de uma atuação em
conjunto de professores capacitados e de profissionais com conhecimentos específicos.
Pensando no papel incentivador da universidade e na importância da formação do professor, foi realizada uma
pesquisa com um grupo de alunos de um curso de licenciatura em Física para conhecer e entender suas ideias acerca do
processo de inclusão e das responsabilidades das escolas e professores. O intuito foi responder a seguinte pergunta: Como
um grupo de licenciandos do curso de Física entendem seu papel como futuros professores de alunos com deficiência, em
especial, a visual?
3 – Metodologia
O estudo, ainda em desenvolvimento, é de natureza qualitativa e tem como propósito entender as concepções
de um grupo de 40licenciandos de física acerca do processo de inclusão escolar e suas vertentes, como: quais
conhecimentos os alunos deficientes visuais possuem ou não sobre conceitos físicos e o entendimento dos licenciandos
sobre a aprendizagem de pessoas cegas.
Para analisar o entendimento dos acadêmicos de Física sobre os conhecimentos prévios que os alunos cegos
possuem sobre os fenômenos físicos e sobre o processo de aprendizagem dos mesmos, foi solicitado que os licenciandos
respondessem, de forma escrita, um questionário com duas questões. São elas:
1. Como o deficiente visual aprende?
2. Quais os conhecimentos prévios de Física um aluno deficiente visual no ensino médio apresenta? E quais não
apresenta?
O questionário foi desenvolvido com questões de caráter mais amplo, pois o intuito era construir um contexto
no qual o licenciando pudesse responder conforme o seu entendimento da pergunta, sendo esse entendimento também
alvo de análise.
Como método de análise foi utilizado a Análise de Conteúdo (Bardin, 2002), a qual tem como pretensão
compreender o que é falado além dos significados imediatos em uma primeira leitura.
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A Análise de Conteúdo tem como base a inferência e, para que haja essa condição, procura-se estabelecer
“uma correspondência entre as estruturas semânticas ou linguísticas e as estruturas psicológicas ou sociológicas (por
exemplo: condutas, ideologias e atitudes)” (BARDIN, 2002 p. 41). Com isso, ao analisar um conteúdo, deve-se partir de
uma leitura superficial para uma leitura mais aprofundada, ultrapassando os significados manifestados e articulando as
superfícies dos textos.
4 – Apresentação e Discussão dos Dados
A grade curricular atual do curso de licenciatura em Física, vigente desde 2011, oferta as disciplinas de
Metodologias e Práticas de Ensino de Física I, II, III e IV, entretanto, apenas a disciplina de Metodologias e Práticas de
Ensino de Física III tem como sugestão a abordagem de tópicos de inclusão, dependendo do professor responsável o
desenvolvimento ou não desse assunto.
Para a constituição de dados desta pesquisa, foi realizado um questionário relacionado à aprendizagem de alunos
deficientes visuais, com alunos das disciplinas de Metodologias e Práticas de Ensino de Física I e III e, para uma análise
mais aprofundada sobre os conhecimentos prévios dos licenciandos, o questionário foi aplicado em momentos e situações
diferentes durante as disciplinas:
•
A turma da disciplina de Metodologias e Práticas de Ensino de Física I, composta, no dia da atividade, por
21 alunos, teve contato com textos e atividades que abordavam a inclusão e o ensino de Física para alunos deficientes
visuais antes de responder ao questionário, ou seja, a turma já tinha algum conhecimento sobre esses tópicos antes de
responderas perguntas.
O questionário foi respondido de forma anônima, pois assim os alunos teriam mais liberdade de expressar
seus conhecimentos prévios sem se preocupar com julgamentos. A partir dessas respostas sem reservas dos licenciandos,
foi possível entender como eles realmente entendem o processo de ensino-aprendizagem do aluno deficiente visual e se
estão preparados para exercer o papel docente.
Este entendimento do processo ensino-aprendizagem do aluno se mostra primordial, pois, de acordo com a
TAS, é importante que o professor entenda as características físicas, mentais e socioculturais dos discentes e, a partir
disso, tenha métodos de ensino que de em acesso aos conteúdos programados. Com isso, de acordo com Masini (2011b),
a TAS implica que o professor tenha conhecimento sobre o contexto social e cultural dos alunos e tenha consciência que
ele é um participante desse contexto, consequentemente, o professor deve se inserir nos valores e conceitos dos seus
alunos, para que assim, entenda as necessidades dos discentes.
• A turma da disciplina de Metodologias e Práticas de Ensino de Física III, ainda não havia tido contato com
atividades abordando os tópicos acima, entretanto, haviam tido contato com atividades acerca dos conceitos e
significados dos conhecimentos prévios no ensino de Física desde a disciplina de Metodologias e Práticas de Ensino de
Física I. Dessa forma, o questionário fez parte das atividades propostas na disciplina como forma de avaliação do
entendimento dos licenciandos acerca do que tinham estudado, sendo respondido por 19 alunos.
O intuito desta etapa ter sido realizada dessa forma era comparar as respostas das duas turmas e analisar se
haveria discrepâncias entre as respostas dos licenciandos em diferentes estágios no curso. Entretanto, com a análise das
respostas obtidas, foi possível notar semelhanças entre as falas dos discentes das duas disciplinas, assim, os resultados
de ambas foram agrupados e analisados unicamente. Com isso, a partir da análise dos questionários, foram obtidas as
seguintes categorias para as respostas dos licenciandos:
• “Como o deficiente visual aprende?”
Para os licenciandos, o processo de desenvolvimento da aprendizagem dos deficientes visuais depende dos
seguintes fatores:
Quadro 1. Síntese das categorias para a aprendizagem do deficiente visual de acordo com a percepção dos licenciandos
de Física
Iniciais
1. Condições de nascimento
2.
3.
4.
5.
6.

Experiências do cotidiano
Sentidos alternativos à visão
Criatividade
Esforço
Confiança no professor

7. Atividades e turmas especiais

Intermediárias

Finais

I. Características do
deficiente visual

I – Desenvolvimento pessoal
do deficiente visual

II. Valores de aprendizagem

II – Requisitos para a
aprendizagem

III. Recursos de aprendizagem

Os 40 licenciandos das disciplinas de Metodologias e Práticas de Ensino de Física I e III, em suas diferentes
maneiras de se expressar, consideram que os alunos deficientes visuais aprendem através dos outros sentidos. A grande
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maioria imagina que esses sentidos são muito mais desenvolvidos que os de pessoas videntes e, devem então, ser
explorados pelo professor durante as aulas.
Poucos consideraram que o deficiente visual pode ter nascido assim ou desenvolvido essa deficiência ao longo
da sua vida, assim, os licenciandos acabam por generalizar a forma de tratamento dessas pessoas em sala de aula, não
dando a importância devida às experiências de vida que essa pessoa possui. Isto vai em sentido oposto ao que a TAS
propõe, sendo necessário que o professor entenda as características físicas, mentais e socioculturais dos discentes e, a
partir disso, crie métodos de ensino adequados aos mesmos.
É possível perceber que, para os licenciandos, os alunos deficientes visuais, em grande parte do tempo, não
terão a real noção das coisas que lhe estão sendo ensinadas devido a sua falta de visão. Ou seja, esse aluno não aprenderá
de forma efetiva os conteúdos, dispondo somente do que ele consegue imaginar. Outra ideia bastante presente é de que
o aluno deficiente visual será dependente e terá que se esforçar muito mais que o aluno vidente para acompanhar o que
é ensinado pelo professor.
Para alguns licenciandos há a ideia de que esses alunos deveriam frequentar turmas destinadas a pessoas com
necessidades educacionais especiais, pois na sala de aula regular não há profissionais especializados para auxiliá-lo.
Entretanto, não há argumentos o suficiente para afirmar que os licenciandos consideram ideal a ausência desse aluno em
sala regular ou se a turma especial seria somente um complemento no processo de aprendizagem.
Também se pôde notar que alguns entendem que, apesar de ser importante o processo de inclusão, ter esse
aluno em sala dificulta o trabalho do professor. Em contrapartida, grande parte dos licenciandos entende que o professor
deve elaborar atividades que incluam o aluno deficiente visual, como o uso de maquetes, vídeos com áudio descrição,
figuras em alto-relevo e aulas experimentais.
•

“Quais os conhecimentos prévios de Física um aluno deficiente visual no ensino médio apresenta? E
quais não apresenta?”
Para a segunda pergunta foram identificados os seguintes conceitos:
Quadro 2. Síntese das categorias sobre conhecimentos prévios dos alunos deficientes visuais para conceitos e
fenômenos físicos de acordo com os licenciandos de Física
Iniciais
1.
2.
3.
4.
5.

Condições de nascimento
Experiências prévias
Senso comum
Mecânica
Acústica

6. Termodinâmica
7. Eletromagnetismo
8. Óptica

Intermediários

I.

Condições e características dos
conhecimentos prévios

II.

Conceitos prévios
independentes da visão

III. Conceitos prévios dependentes

Finais
I – Processo de construção
do conhecimento prévio

II – Conhecimentos prévios
de física dos deficientes
visuais

da visão

Na segunda pergunta foi possível notar delineamentos que vão ao encontro da TAS, como um número maior de
licenciandos preocupados com o momento em que a cegueira se apresentou, sendo esse, segundo os discentes, um fator
que contribui para o tipo de conhecimento prévio que o deficiente visual detém. Outro fator em destaque são as
experiências de vida que a pessoa já teve, pois elas são a base dos seus conhecimentos prévios.
De modo geral, pode-se perceber uma tendência de que os deficientes visuais só terão conhecimentos prévios
de experiências possíveis de serem vivenciadas pelos mesmos e por assuntos que são relevantes a sua condição.
A partir das respostas, fica evidente que os mesmos não saberiam como ensinar conteúdos de óptica e
eletromagnetismo para os deficientes visuais, por considerarem que só serão aprendidos com o uso da visão. Entretanto,
a maior parte dos fenômenos eletromagnéticos, por exemplo, ocorre em nível atômico e, portanto, não podem ser vistos
independentemente de a pessoa ser vidente ou deficiente visual e,ainda assim, os alunos videntes afirmam ter
entendimento sobre esses fenômenos.
Devido às ideias equivocadas apresentadas pelos licenciandos acerca dos alunos deficientes visuais, fica
explícita a necessidade da inserção de tópicos sobre educação inclusiva e ensino-aprendizagem para deficientes visuais
nas disciplinas de licenciatura em Física, para que, assim, esses futuros professores saibam como planejar e executar
suas aulas na presença desses alunos.
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o crescente número de movimentos e implementações de políticas públicas que garantem ao aluno com
necessidades educacionais especiais o direito de ensino nas escolas regulares, torna-se fundamental o conhecimento para
os professores sobre as necessidades desses alunos.
De acordo com a TAS, é preciso que os professores entendam e se insiram no contexto social e cultural dos
seus alunos, ou seja, é necessário que eles entendam as necessidades educacionais dos seus alunos para que possam
desenvolver atividades adequadas para a aprendizagem dos mesmos.
Pensando na necessidade de entendimento sobre a inclusão escolar e na falta de disciplinas que ofertam esse
tópico no curso de licenciatura em Física, esta pesquisa teve como foco conhecer e entender as concepções prévias de
um grupo de licenciandos de Física, apresentando suas impressões acerca da inclusão escolar e do processo de ensino e
aprendizagem dos alunos deficientes visuais. O objetivo foi analisar como os discentes entendem seu papel como futuros
professores no processo de inclusão.
Já os conceitos apresentados através dos questionários aplicados aos licenciandos, mostram que os mesmos
ainda encaram como um tabu a deficiência visual, não tendo o conhecimento necessário acerca da deficiência e das
possibilidades de ensino para esses alunos.
Também é evidente o equívoco dos licenciandos sobre os conhecimentos prévios de Física dos deficientes
visuais. Segundo as respostas analisadas, os conhecimentos prévios que, possivelmente, não são apresentados pelos alunos
cegos, são aqueles que, para os discentes de Física, dependem da visão. Isso evidencia a falta de entendimento dos
mesmos sobre o conceito de conhecimentos prévios e sobre a aprendizagem dos deficientes visuais.
Foi possível perceber que, para os licenciandos, as dificuldades de ensinar alunos com necessidades
educacionais especiais são muito maiores que a importância do processo de inclusão.
Saber o que os licenciandos pensam sobre a inclusão pode auxiliar no debate sobre a formação dos futuros
professores, o processo de inclusão e a educação inclusiva, pois, sob o referencial da TAS, para que ocorra uma
aprendizagem significativa, é necessário que o professor esteja inserido e entenda o contexto cultural e social do aluno.
Então, a partir do que foi destacado nas respostas dos licenciandos, é possível entender como eles se percebem enquanto
futuros professores e como eles entendem o processo de aprendizagem dos deficientes visuais.
Todo esse processo deixa claro que, apesar da existência de documentos e políticas que asseguram a inclusão
e o papel essencial de todo conjunto escolar e familiar, os mesmos não são suficientes para assegurar as mudanças
necessárias para que ocorra um processo de educação inclusiva eficiente.
Este trabalho mostrou apenas alguns conhecimentos prévios dos licenciandos de Física sobre os deficientes
visuais, mas traz a oportunidade de um futuro aprofundamento neste tema ainda tão pouco estudado. Também dá a
oportunidade, a partir desses conhecimentos prévios, do desenvolvimento de materiais e atividades úteis para que,
futuramente, ocorra um processo de evolução do perfil de concepções dos licenciandos de Física.
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Resumo: Este trabalho possui como objetivo apresentar alguns exemplos de possíveis organizadores prévios que foram aplicados na
disciplina de Matemática como estratégias facilitadoras para a aprendizagem significativa. Tais organizadores foram aplicados a alunos
de um Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio em um colégio técnico da região central do estado do Rio Grande do
Sul em momentos diferentes do ano letivo, em diferentes turmas e apresentaram-se úteis, facilitadores e motivadores para os alunos
quando se defrontaram com os novos conceitos estudados. São apresentados três exemplos de possíveis organizadores prévios, um para
o estudo de Notação Científica, assunto abordado no primeiro ano do curso, e outros dois sobre Matrizes e Progressão Geométrica,
assuntos referentes ao segundo ano do curso, bem como a respectiva justificativa, a classificação e a discussão dos critérios envolvidos
em cada um dos exemplos.
Palavras-chave: (organizadores prévios, ensino de matemática, aprendizagem significativa)
Abstract: This work aims to present some examples of advanced organizers that were applied in the discipline of Mathematics as
strategies that facilitate meaningful learning. These organizers were applied to students of a Electrotechnical Technical Course
Integrated to the High School of a technical school in the central region of the state of Rio Grande do Sul at different times of the school
year, in different classes and presented themselves as useful, facilitators and motivators for the students when faced with the new
concepts studied. Are presented three examples of advanced organizers, one for the study of Scientific Notation, subject studied in the
first year of the course, and two others on Matrices and Geometric Progression, subjects related to the second year of the course, as
well as the respective justification, classification and discussion of the process involved in each one of the examples.
Keywords: (advanced organizers, mathematic teaching, meaningful learning)

1 – INTRODUÇÃO
Com o intuito de desenvolver ferramentas para promover a aprendizagem significativa em Matemática, este
trabalho apresenta alguns exemplos de possíveis organizadores prévios que foram desenvolvidos e aplicados na disciplina
de Matemática de um Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio em um colégio técnico na região central
do estado do Rio Grande do Sul, na tentativa de superar ou minimizar a aprendizagem mecânica que muitas vezes se
estabelece.
Observa-se que os assuntos abordados na disciplina de Matemática são, muitas vezes, desenvolvidos pelos
professores de forma direta, descontextualizados, desconsiderando os conhecimentos prévios dos alunos, simplesmente
despejados, pressupondo-se que a aprendizagem se dá, exclusivamente, de forma mecânica o que reforça a utilização
de estratégias comportamentalistas pautadas no processo de memorização.
Para promover aprendizagem significativa deve-se, entre outras ações, verificar os conhecimentos prévios dos
alunos, utilizar organizadores prévios que funcionem como facilitadores da aprendizagem, criar metodologias de ensino
e aprendizagem que possibilitem aos alunos assimilarem novas informações agregando-as às já pré-existentes na estrutura
cognitiva dos estudantes. Para tanto, buscou-se responder à questão: introduzir um novo conteúdo nas aulas de
matemática, por meio de organizadores prévios, pode representar um diferencial para promover a motivação para a nova
aprendizagem?
Os exemplos de possíveis organizadores prévios apresentados neste trabalho, um para o estudo de Notação
Científica, assunto abordado no primeiro ano do curso, e outros dois sobre Matrizes e Progressão Geométrica (PG),
assuntos referentes ao segundo ano do curso, constituem parte da metodologia utilizada durante o ano letivo para
desenvolver o conteúdo programático da disciplina de Matemática que consta no Projeto Pedagógico do curso, a qual foi
baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel.
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO
A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) está embasada na crença de que os processos mentais causam
influência no processo de modificação do conhecimento e que possui como ideia central o conceito de aprendizagem
significativa que, segundo Moreira (2009, p. 8), “é o processo pelo qual uma nova informação se relaciona, de maneira
substantiva (não-literal) e não arbitrária a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo”.
Na teoria ausubeliana a aprendizagem será significativa conforme o novo conteúdo vai sendo incorporado às
estruturas de conhecimentos prévios dos alunos. Se não há a atribuição de significado, a aprendizagem se torna mecânica,
repetitiva, e o conteúdo é armazenado sem associações na estrutura cognitiva.
Ribeiro, Silva e Koscianski (2012) relatam que “Ausubel partiu da premissa de que a aquisição e retenção de
conhecimentoresultam de um processo ativo, integrador e interativo entre o material de instrução e as ideias relevantes
da estrutura cognitiva do aprendiz”. Para que um conteúdo possua significado é importante que haja a associação da
nova informação com um conjunto de conhecimentos previamente existentes na estrutura cognitiva do indivíduo
(AUSUBEL, 2003).
No processo de aprendizagem significativa a nova informação é alicerçada por conhecimentos prévios
específicos, denominados por Ausubel como subsumers, traduzidos como subsunçores, que se apresentam na forma de
conceitos, ideias, proposições, premissas, leis, teoremas, propriedades, imagens etc. relevantes para a nova
aprendizagem. Esses conceitos subsunçores, servem para alicerçar a nova informação a ser agregada com significado para
o aluno. Segundo Moreira (2009, p. 8), “pode-se, então, dizer que a aprendizagem significativa ocorre quando a nova
informação ‘ancora-se’ em conceitos relevantes (subsunçores) preexistentes na estrutura cognitiva”. A estrutura
cognitiva seria constituída pelos subsunçores, conhecimentos específicos que o aluno já possui e inter-relações entre
eles.
2.1 – Organizadores prévios
Ausubel (1980, p. 143) recomenda preparar a estrutura cognitiva do estudante por meio da apresentação de
organizadores prévios, que possibilitem prover de subsunçores a estrutura cognitiva do aluno. Um trecho de um filme,
um texto, uma imagem ou uma música podem ser utilizados como organizadores prévios, desde que possam fornecer
ideias de esteio quando o aluno se defronta com novas aprendizagens. Segundo os fundamentos ausubelianos os
organizadores prévios devem ser apresentados antesdo conteúdo que será trabalhado com os alunos e devem se
apresentar em um nível superior de abstração e generalidade em relação ao nível do assunto que será abordado.
Pode ocorrer de o aluno não possuir os conhecimentos subsunçores necessários para receber a nova
aprendizagem, nesse caso, os organizadores prévios são recomendados como forma de fazer a conexão entre as ideias
contidas na estrutura cognitiva do aluno e a nova aprendizagem. Neto (2006) afirma que os organizadores prévios devem
ser disponibilizados antes de o aluno realizar a tarefa de aprendizagem, com o objetivo de servir como elo entre o que o
aluno já sabe e o que deseja saber, evitando a aprendizagem mecânica e garantindo a aprendizagem significativa.
Moreira, Sousa e Silveira (1982) apresentam dois tipos de organizadores prévios, a saber: os expositivos e os
comparativos. Moraes (2005) explica que organizadores prévios expositivos são aqueles que oferecerão subsunçores
relevantes quando o novo material de aprendizagem for desconhecido para o estudante, são utilizados quando o aluno
não possui ideias relevantes sobre um tópico específico, ou seja, quando o aluno está aprendendo um novo assunto. Nesse
caso, o aprendiz pode ser favorecido por uma visão geral do conteúdo, antes de um detalhamento mais específico. Já os
organizadores prévios comparativos são aqueles que oferecerão subsunçores semelhantes quando o novo material de
aprendizagem for considerado relativamente familiar para o aluno. Eles integram novas ideias com as ideias similares
presentes na estrutura cognitiva do estudante ou podem auxiliar na melhor diferenciação entre ideias novas e as préexistentes.
3 – METODOLOGIA
Este trabalho resulta de uma pesquisa de cunho qualitativo. Moreira (2003) lembra que a principal
característica da pesquisa qualitativa é a interpretação do pesquisador sobre os dados e informações coletadas, tanto
que alguns pesquisadores preferem denominá-la de interpretativa. No que se refere a sua tipicidade, pode-se classificar
a pesquisa como intervenção pedagógica (DAMIANI et al., 2013). Como o próprio nome indica, esse tipo de pesquisa
envolve o planejamento, intervenção e avaliação em sala de aula com o objetivo de possibilitar inovações, avanços e
melhorias no processo de ensino e aprendizagem.
Os exemplos de possíveis organizadores prévios apresentados neste trabalho foram aplicados em diferentes
momentos do ano letivo, em diferentes turmas de um Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio de um
colégio técnico da região central do estado do Rio Grande do Sul na disciplina de Matemática. Os organizadores prévios
foram elaborados e embasados na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel e são relativos aos
conteúdos de Notação Científica, Progressões Geométricas e Matrizes.
As concepções prévias dos alunos não foram investigadas mediante algum instrumento em específico, no
entanto, a práxis de sala de aula dos autores desse trabalho, o convívio diário com os alunos pautado no diálogo e o
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trabalho em busca da construção de conhecimento, auxiliou nessa tarefa. Para tanto, os conhecimentos prévios dos
alunos, salientados nesse trabalho, foram levantados por meio da observação e contato direto com eles em sala de aula.
3.1 – Organizadores prévios desenvolvidos no trabalho
3.1.1 - Organizador prévio para o estudo de Notação Científica
“... como, por exemplo, o nosso Sistema Solar que tem um diâmetro aproximado de 100000000000 metros. E isso é muito
pequeno se comparado com o tamanho da Galáxia onde vivemos com seus incríveis 100000000000000000000 metros de
diâmetro. No entanto, ao lembrarmos que o Universo visível deve ter cerca de 100000000000000000000000000 metros
de diâmetro, vemos que tamanhos assombrosos estão incluídos no estudo da Astronomia. Daí pensamos, é melhor estudar
biologia pois a molécula de DNA tem apenas 0,0000001 metro, muito mais fácil de lidar. O problema é que a Astronomia
não é uma profissão perigosa enquanto que a Biologia ... Imagine que os biólogos têm a coragem de lidar com vírus que
medem apenas 0,000000001 metro e são terrivelmente mortais. E se, por distração, um biólogo deixar um desses vírus
cair no chão do laboratório? Nunca mais irá encontra-lo!...”
Fonte:http://www.pousadavilatur.com.br/observatorio/documents/AstrofisicaEstelarON/c03_usando_num_pequenos_n
um.pdf
Esse exemplo de possível organizador prévio é em formato de um pequeno texto que foi apresentado aos alunos
e solicitado para que eles realizassem a leitura rapidamente, de forma individual. O texto estava inserido no material de
aula dos alunos, uma apostila elaborada pelo professor. A partir da leitura do texto, quatro questões foram lançadas de
forma a indagar os alunos:
1) Foi possível realizar a leitura de forma rápida e dinâmica? Explique.
2) Você conhece palavras que são utilizadas para expressar uma quantidade muito grande ou muito pequena de alguma
coisa?
3) Você saberia dizer quais as áreas do conhecimento científico se utilizam de números muito grandes ou muito pequenos?
4) Você conhece alguma forma para escrever os números apresentados no texto diferente de como estão escritos?
O principal objetivo deste organizador prévio é que os alunos compreendam o que é e em que contexto há a
necessidade de representar números em Notação Científica. Além disso, favoreceu a construção de uma forma para
escrever números com muitos algarismos em forma de potência de base 10 e, assim, por exemplo, abordar o que, na
Teoria dos Campos conceituais, denomina-se de campo multiplicativo (VERGNAUD, 2017). Apresenta-se como um
organizador prévio comparativo pelo fato de os alunos possuírem conhecimentos prévios sobre números naturais, inteiros,
racionais e reais, sobre potenciação e potências de base dez. E assim, esses conhecimentos prévios puderam ser mais
explorados e forneceram subsunçores para a compreensão da notação científica.
3.1.2 - Organizador prévio para o estudo de Matrizes

Figura 1. Planilha 1 de um jogo de Sudoku.
Esse exemplo de possível organizador prévio é em formato de um jogo de Sudoku. Os alunos organizaram-se
em trios para jogar, atribuindo-se o tempo necessário até que todos os grupos conseguissem completar a planilha. O jogo
foi apresentado como material extra, não estando inserido no material de aula dos alunos, apostila elaborada pelo
professor, e ainda foi projetado no projetor multimídia. Após a finalização de todas as planilhas, as questões a seguir
foram lançadas para a turma:
1) Como você poderia descrever esse jogo? (Do que se constitui, qual a regra, quais estratégias utilizadas?)
2) Para verificar as respostas, como poderíamos nos organizar?
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Após a discussão dessas questões, outra tabela é apresentada no projetor multimídia para os alunos:

Figura 2. Planilha 2 de um jogo de Sudoku.
Novas questões são propostas:
1) Observando as duas tabelas de jogos, é possível que os resultados encontrados sejam os mesmos? Justifique.
2) Como poderia ser realizada a comparação ente duas tabelas de Sudoku?
O principal objetivo desta atividade é ancorar cognitivamente o conceito de Matriz, familiarizando o aluno sobre
a posição dos elementos em uma matriz, por meio do reconhecimento dos números que estão dispostos nas linhas e
colunas da planilha do Sudoku, inserindo o conceito de diagonal de uma matriz e sobre a operação de igualdade de
matrizes. Apresenta-se como um organizador prévio comparativo pelo fato de os alunos possuírem conhecimentos prévios
sobre os conceitos que são abordados no estudo de Matrizes, como por exemplo: tabela de números, números reais
(operações e propriedades), resolução de equações, resolução e representação de sistemas de equações de duas equações
e duas incógnitas e funções. A partir desses conhecimentos buscou-se construir/ativar subsunçores que os auxiliassem na
compreensão dos conceitos inerentes ao conteúdo de matrizes, que seriam abordados após a atividade.
3.1.3 - Organizador prévio para o estudo de Progressão Geométrica
Esse exemplo de possível organizador prévio é dado por uma atividade de construção do Triângulo de Sierpinski.
Cada aluno tinha de posse o roteiro da atividade, uma tesoura e folhas para a construção do Triângulo. Os alunos
organizaram-se em trios para realizar a atividade, atribuindo-se o tempo necessário até que todos os grupos conseguissem
construir o Triângulo. A atividade não estava inserida no material de aula dos alunos. Para tanto, propôs-se, incialmente,
as orientações para a construção do Triângulo de Sierpinski:
1) Considere inicialmente um triângulo equilátero de lado medindo 1 (uma unidade);
2) Marque os segmentos dos pontos médios formando 4 triângulos equiláteros;
3) Remova o triângulo central;
4) Repita em cada um dos triângulos não eliminados os passos 2 e 3;
5) Repita o passo 4 sucessivamente.

Figura 3. Sucessivos recortes de triângulos para formar o Triângulo de Sierpinski.
Complete a seguinte tabela referente aos 4 primeiros níveis do “Triângulo de Sierpinski”.

Nível

Número de
triângulos

Quadro 1. Quadro para o “Triângulo de Sierpinski”.
Comprimento do lado
Perímetro de cada
Perímetro
de cada triângulo
triângulo
total

Área de cada
triângulo

Área
total

0
1
2
3
... n
Logo após completar a tabela, escreva as sequências dadas pelos valores da coluna “número de triângulos”,
da coluna “comprimento do lado de cada triângulo”, da coluna “perímetro de cada triângulo”, da coluna “perímetro
total”, da coluna “área de cada triângulo” e da coluna “área total” e responda:
a) Qual (is) das sequências possui (em) a característica de cada termo, a partir do segundo, ser dado pelo anterior mais
uma constante?
b) Qual (is) das sequências acima possui (em) a característica de cada termo, a partir do segundo, ser obtido pela
multiplicação do anterior por uma constante?
c) Para cada uma das sequências definidas nas letras anteriores, determine o valor da constante.
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Para a realização desta atividade necessitou-se, antecipadamente, verificar os conhecimentos prévios dos
alunos sobre triângulo equilátero, perímetro e área do triângulo equilátero, sendo que todos os alunos possuíam os
subsunçores necessários. Para isso, foram realizados alguns questionamentos antes da aplicação da atividade sobre o que
é um triângulo, os tipos de triângulo em relação aos ângulos e em relação ao comprimento dos lados, sobre o que é
perímetro e área de uma figura plana, como se calcula a área de um triângulo e sua comparação com a área de retângulos
e quadrados.
O objetivo desta atividade é possibilitar ao aluno um processo de investigação, no qual conjecture sobre os
padrões matemáticos encontrados ao longo da atividade proposta. Dessa maneira, pode-se tratar, em especial, sobre os
conceitos de sequência e obtenção de seus termos, PG e sua razão, podendo, portanto, contribuir para a
construção/ativação de subsunçores por parte do aluno para o aprendizado do novo assunto. Neste caso, segundo a TAS,
estar-se-á promovendo o que Ausubel (2003) denomina de Diferenciação Progressiva, pois é apresentada aos alunos uma
atividade de maior abrangência, ou seja, que aborda diferentes conceitos relativos ao estudo de um conteúdo e, a partir
disso, parte-se para o estudo de situações específicas relativos a este conteúdo.
Apresenta-se como um organizador prévio exploratório, pois, apesar de os alunos possuírem conhecimentos
sobre progressões e progressões aritméticas, as progressões geométricas possuem características diferenciadas das
sequências já estudadas. Os principais conceitos envolvidos nesses subsunçores são: definição, termos, razão e soma de
uma progressão geométrica.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Introduzir um novo conteúdo para os alunos por meio da apresentação de organizadores prévios como os
propostos neste trabalho, em forma de texto, de um jogo ou de uma atividade, revelou-se como um diferencial em
relação a iniciar o mesmo novo conteúdo pela simples apresentação ou exposição da teoria. Utilizar-se de organizadores
prévios nas aulas de Matemática é, em potencial, promover a aprendizagem significativa. Os alunos sentiram-se motivados
para a realização das atividades e demonstraram um sentimento de abertura, curiosidade e de expectativa para a nova
aprendizagem.
Os organizadores prévios propostos neste trabalho apresentaram as três condições defendidas por Moreira
(2008,2009): os subsunçores foram identificados antes da apresentação dos organizadores prévios, foi explicado aos
alunos acerca da importância deles para a nova aprendizagem, foram estabelecidas as possíveis relações entre o que foi
proposto e as novas informações, e os estudantes foram capacitados em se familiarizarem com o contexto geral sobre as
novas informações.
Durante a aplicação dos organizadores prévios, pôde-se verificar a motivação dos alunos, o contentamento e
a disposição para o aprendizado durante o estudo do novo conteúdo. Avaliações por escrito realizadas pelos alunos acerca
dos organizadores prévios contribuíram para essa verificação. Pode-se dizer que introduzir o novo conteúdo por meio da
apresentação de organizadores prévios contribuiu para a aprendizagem significativa dos alunos no que se refere aos
respectivos conceitos desenvolvidos em continuidade.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A TAS de David Ausubel tem sido a inspiração de muitos trabalhos no que se refere ao ensino e aprendizagem de
Matemática. Um conceito chave nesta teoria é o de organizador prévio. Nesse sentido, ao longo desse trabalho pretendeuse apresentar, à luz da TAS, três exemplos de possíveis organizadores prévios para os estudos de Notação Científica,
Matrizes e Progressões Geométricas.
A atividade de elaborar organizadores prévios não é fácil, haja vista que requer o estudo de possíveis obstáculos
epistemológicos encontrados nos conceitos a serem abordados em sala de aula. Assim, a presente proposta, para fins de
aplicação em sala de aula, requer que o professor também considere os subsunçores dos alunos. O que se está a dizer é
que os organizadores prévios apresentados nesse trabalho se constituem de uma proposta para a promoção da
aprendizagem significativa dos assuntos em questão, com base teórica e suscitariam possíveis adequações por parte do
professor que optar em utilizá-los.
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Resumo: Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa em andamento, cujo objetivo é investigar a percepção de
estudantes sobre a utilização da modelagem matemática, envolvendo o procedimento de pouso de uma aeronave no ensino de função
quadrática, numa perspectiva da aprendizagem significativa. Aqui, relataremos os resultados oriundos de uma intervenção realizada
com estudantes de Pós-Graduação em Ensino de Matemática sobre o ensino de funções quadráticas, apoiado pela metodologia de
modelagem matemática, num contexto de pouso de uma aeronave. No processo de avaliação da aprendizagem foram utilizados mapas
conceituais. Os estudantes, professores em formação, demonstraram compreensão nas fases da modelagem, na situação-problema de
pouso de um avião, explorando os modelos matemáticos relativos às resoluções das atividades propostas e ampliando seus conhecimentos
sobre funções quadráticas. Além disso, a atividade permitiu novas reflexões desses estudantes de pós-graduação sobre as metodologias
utilizadas, em específico a modelagem matemática.
Palavras-chave:Função quadrática. Modelagem matemática. Aprendizagem significativa.
Abstract: This paper presents partial results of a research project in progress, whose objective is to investigate the perception of
students about using mathematical modeling, involving an aircraft landing procedure in the teaching of quadratic function, in the
perspective of meaningful learning. Here, we'll report the results of an intervention with graduate students in Mathematics Education
about the teaching of quadratic functions, supported by the mathematical modeling methodology in an aircraft landing context. In the
learning evaluation process, concept maps were used. The students, the teachers in training, demonstrated understanding in the
modeling phases, in the aircraft landing situation-problem, exploring the mathematical models of the solutions of the proposed activities
and expanding their knowledge about quadratic functions. Furthermore, the activity led to new reflections of these teachers about the
methodologies used, in particular mathematical modeling.
Keywords: Quadratic function. Mathematical modeling. Meaningful learning.

1. INTRODUÇÃO
A formação dos professores de Matemática é tema de muitas discussões, tanto no que diz respeito à sua
formação inicial quanto continuada. Num programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática essa temática é sempre
latente. Assim, a matriz curricular é proposta no sentido de propiciar reflexões que possam auxiliar o professor em sua
prática docente.
Em nosso Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática, a disciplina de Fundamentos da Matemática
foi proposta com o objetivo de aprofundar as discussões sobre as ideias fundamentais da Matemática, bem como refletir
sobre metodologias e tendências no ensino de Matemática, propiciando oportunidades que possam enriquecer a formação
do Professor da Educação Básica, para a sua melhor preparação na busca pela aprendizagem significativa dos estudantes.
Um dos conteúdos abordados nessa disciplina é de funções reais de uma variável real. Neste trabalho,
descreveremos uma atividade proposta aos estudantes de pós-graduação (professores em formação) sobre o ensino de
funções quadráticas, apoiado pela metodologia de modelagem matemática associada à aplicação de mapas conceituais,
visando a aprendizagem significativa em sala de aula.
Para o desenvolvimento do conteúdo matemático, foram propostas atividades abordando o conceito de função
quadrática e sua relação com a cinemática do pouso de uma aeronave.
Temos a hipótese de que a abordagem do conceito de função quadrática, num contexto da situação-problema
do pouso de aeronave, pode possibilitar a aprendizagem significativa dos estudantes de pós-graduação.
O objetivo geral desse trabalho é investigar qual a percepção desses estudantes, no que se refere ao ensino de
Matemática na utilização da modelagem matemática, envolvendo o procedimento de pouso relacionado ao conceito de
função quadrática, numa perspectiva da aprendizagem significativa.
A problemática consiste na dificuldade de compreensão de função quadrática, por parte dos estudantes do
Ensino Médio, sendo que este artigo vislumbra a possibilidade de reflexões dos estudantes de pós-graduação, no que se
refere ao uso da metodologia da modelagem matemática, juntamente com a teoria da aprendizagem significativa, as
quais representam um recurso pedagógico a ser utilizado em sala de aula, que difere do ensino tradicional.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
A teoria da aprendizagem significativa foi proposta por David Ausubel, onde preconiza que novos
conhecimentos se integram aos conhecimentos preexistentes, na estrutura cognitiva de um estudante, definidos como
subsunçores e, assim, se constrói o significado. Para Ausubel, aprender com significado é incorporar novas ideias àquelas
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ideias já existentes na estrutura mental do estudante, tendo como consequência a possibilidade de que o processo de
aprendizagem seja facilitado.
Ausubel foi o precursor da teoria sobre a aprendizagem significativa com a publicação, em 1962, do artigo “A
Subsumption Theory of Meaningful Learning and Retention". Para que este tipo de aprendizagem ocorra, o aprendiz deve
possuir os conceitos e as proposições relevantes, que podem servir para ancorar o novo aprendizado e assimilar novas
ideias (NOVAK, 1993, tradução nossa).
O processo de ancoragem está longe de ser um processo estático. Trata-se de um processo dinâmico em que
os subsunçores, ou conhecimentos relevantes, modificam-se constantemente. Neste contexto, se fará uso de mapas
conceituais com a finalidade de verificar os indícios de aprendizagem significativa.
Os mapas conceituais são diagramas onde os conceitos, relativos a um determinado tema, são disponibilizados
conforme a concepção de quem os elabora, com a finalidade de facilitar a aprendizagem. Segundo Moreira (2010), os
mapas conceituais apresentam relações significativas, não buscando classificar conceitos, mas sim relacioná-los e
hierarquizá-los, sendo que esses conceitos estão na base dos princípios que constituem o domínio teórico do conhecimento
humano.
Os mapas conceituais, segundo Moreira (2010, p.11), “são diagramas indicando relações entre conceitos, ou
entre palavras que usamos para representar conceitos”, e facilitam a construção de significados. Esses mapas são
fortemente relacionados à teoria da aprendizagem significativa, proposta por Ausubel, tratando-se de uma estratégia que
revelou um alto potencial para negociar, construir e adquirir significados (MOREIRA, 2010).
A teoria de David Ausubel indica como condições básicas para que o ensino conduza a uma aprendizagem
significativa, o seguinte: o material organizado para o ensino deve ser potencialmente significativo; a estrutura cognitiva
do aluno deve dispor de conhecimentos prévios, visando facilitar o processo de aprendizagem; e o aluno deve apresentar
uma predisposição positiva para aprender de maneira significativa (ALMEIDA, 2013).
Uma das maneiras de promover a aprendizagem significativa é propor uma situação-problema que possibilite
aos estudantes estabelecerem conexões entre os seus conhecimentos prévios e os novos conhecimentos, por meio de um
modelo matemático. Assim, a metodologia da modelagem matemática fornece os princípios para o desenvolvimento desse
modelo.
O desenvolvimento de uma atividade mediada por essa metodologia é composto por quatro fases: a fase de
inteiração, na qual os estudantes têm o primeiro contato com a situação-problema; na fase de Matematização, observase os elementos matemáticos existentes nesta situação-problema; a fase de resolução é aquela em que se busca o modelo
matemático, que resolva a situação-problema; e na fase de interpretação dos resultados e validação, os envolvidos
discutem as relações entre os elementos matemáticos e não-matemáticos para que seja possível validar o modelo
matemático (ALMEIDA, 2013).
3. METODOLOGIA
Este trabalho é fruto de uma pesquisa em andamento, que é do tipo qualitativa, exploratória e um estudo de
caso, de acordo com Kauark et al (2010), sendo que nossa intervenção foi realizada, exclusivamente em sala de aula, por
meio de uma atividade proposta aos estudantes, em formação continuada, do mestrado em ensino da Universidade do
Estado de Santa Catarina (UDESC). Ressalta-se que a pesquisa é do tipo qualitativa porque não tem como objetivo
quantificar os dados a serem analisados, a posteriori, tendo o seu foco na aprendizagem de função quadrática, de forma
significativa.
Neste trabalho, relatamos a utilização de fenômenos aviônicos e a aplicação de mapas conceituais nas
atividades propostas aos estudantes de pós-graduação, para investigar as suas percepções quanto à utilização da
modelagem matemática e da teoria de aprendizagem significativa no ensino de função quadrática.
A coleta de dados foi realizada por intermédio da produção desses estudantes, diante das questões elaboradas
nos contextos da modelagem matemática e dos mapas conceituais. No encontro que consistiu de quatro (4) aulas de
cinquenta (50) minutos, os envolvidos no processo assinaram os termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE), de
acordo com as orientações do Conselho de Ética.
Os estudantes foram divididos em seis (6) duplas e dois (2) trios para realização da atividade, que foi subdivida
em cinco tarefas conforme o Quadro 1:
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TAREFAS
1
2
3
4
5

Quadro 1: Tarefas do procedimento de pouso.
DESCRIÇÃO
Verificação do conhecimento sobre função quadrática contendo três (3) questões básicas
sobre o assunto
Primeiro contato dos estudantes com o procedimento de pouso de uma aeronave, sendo
apresentado o enunciado da situação-problema e três (3) questões sobre o assunto
Estudo dos elementos matemáticos, relativos a função quadrática, contendo oito (8)
questões sobre este tipo de função
Os estudantes fizeram uso dos modelos matemáticos, relativos a situação-problema, bem
como a interpretação de dados, sendo que foram apresentadas dez (10) questões a serem
resolvidas nesta fase da modelagem matemática
Elaboração dos mapas conceituais relativos ao pouso da aeronave, com a finalidade de
verificar indícios de aprendizagem significativa

DATA

4SET17

A Tarefa 1 tinha como objetivo básico saber se os estudantes conheciam o conceito de função quadrática, na
intenção de verificar os conhecimentos preexistentes, ou relevantes, que constavam da estrutura cognitiva dos
estudantes em sala de aula, sendo o primeiro passo visando a aprendizagem significativa.
Na Tarefa 2, de acordo com as concepções de Almeida (2013) sobre modelagem matemática, os estudantes de
pós-graduação tiveram o primeiro contato com a situação-problema, sendo o seu enunciado:
O Tucano, que é o modelo de uma aeronave, por seus próprios meios, pousa num aeroporto qualquer ao tocar a
cabeceira da pista, percorre a distância necessária, durante um intervalo de tempo até atingir o repouso. Dados:
aceleração 1,6 m/s2; e velocidade de estol aproximada 40 m/s.
Nas Tarefas 3 e 4, relativas a abordagem dos elementos da função quadrática e do uso de modelos
matemáticos, respectivamente, as questões foram respondidas visando o desenvolvimento do conteúdo matemático, de
forma que a aprendizagem fosse significativa. Houve o suporte do software matemático GeoGebra, onde ocorreram
discussões para a interpretação do procedimento de pouso e a consequente busca de um modelo matemático, que
resolvesse esta situação-problema.
A Tarefa 5 foi realizada no contexto do mapa conceitual, de acordo com as concepções de Moreira (2010), em
que os estudantes tiveram a oportunidade de elaborar os seus mapas conceituais, na tentativa de estabelecer a relação
entre conceitos matemáticos e os conceitos relativos ao pouso.
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A discussão abordará, primeiramente, os resultados relativos ao contexto da modelagem matemática e em
seguida os resultados no contexto dos mapas conceituais. Por se tratar de estudantes que possuem licenciatura em
Matemática, na Tarefa 1 foi constatado que conheciam o conceito de função quadrática.
Por intermédio da Tarefa 2 (Fase de Inteiração), da Tarefa 3 (Fase de Matematização) e da Tarefa 4 (Fase de
Resolução), de acordo com as concepções de Almeida (2013), constatou-se que a quantidade de estudantes, que
compreenderam as questões, foi superior à quantidade daqueles que não compreenderam, haja vista que tivemos 168
respostas, sendo 123 certas, 30 parcialmente certas e 15 erradas.
Cabe uma observação que nessas Tarefas 2, 3 e 4, a busca por relações entre elementos matemáticos e
elementos não-matemáticos viabiliza o processo de aprendizagem, uma vez que se encontra a aplicação efetiva da
Matemática em outras áreas do conhecimento, no caso em questão o procedimento de pouso de uma aeronave.
Procedimentos similares podem ser realizados nas respectivas escolas, onde esses estudantes de pós-graduação ministram
aulas, visando contribuir no processo de aprendizagem com significado.
A participação desses estudantes durante a atividade de modelagem, proporcionou uma profícua troca de
informações com o professor, em sala de aula, uma vez que as dúvidas surgidas durante a atividade eram muito
pertinentes, principalmente sobre a situação-problema e suas consequências na compreensão dos conteúdos
matemáticos.
Tratava-se da tentativa constante dos estudantes visualizarem a Matemática no contexto do fenômeno
aviônico, viabilizando a aprendizagem desses estudantes e consequente solidificação não apenas do conhecimento
matemático mas, também, do conhecimento da área dos fundamentos da Física, proporcionado pela modelagem
matemática e suas especificidades, inerentes a aprendizagem com significado.
No que se refere à elaboração dos mapas conceituais, as avaliações foram realizadas de acordo com Moreira
et al (2010): o “mapa bom” contém informações conceituais relevantes, está bem hierarquizado com o conceito inclusor
no topo, em seguida os intermediários; o “mapa regular” apresenta alguns conceitos centrais do tema, mas, ainda assim,
com uma hierarquia apreciável; e o “mapa deficiente” é muito pobre em conceitos sobre o conteúdo trabalhado.
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Na Tarefa 5, realizou-se a elaboração dos mapas sobre função quadrática, sendo que uma das duplas
apresentou um “mapa bom”, devido a ter sido preenchido com os conceitos aprendidos em sala de aula (Figura 1), com
o conceito inclusor no topo do mapa, onde as relações estabelecidas foram condizentes, apresentando os conectivos
apropriados, além de ter uma hierarquia apreciável entre os doze (12) conceitos apresentados.

Figura 1 – Mapa bom.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.
A dupla justificou (Figura 2), ainda, a escolha dos conceitos disponibilizados no mapa, bem como descreveu a
relação entre eles dentro de sua interpretação sobre a função quadrática.

Figura 2 – Justificativa do mapa conceitual.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.
Na análise dos mapas elaborados em sala de aula, foi observado que quatro (4), dos oito (8) mapas conceituais,
foram classificados como “mapa bom”; três (3) foram “mapas regulares”; e um (1) foi classificado como “mapa
deficiente”.
Nos questionários sobre as percepções dos dezessete (17) estudantes de pós-graduação, relativos a atividade
de modelagem matemática realizada, dez (10) desses estudantes consideraram a atividade “interessante” e sete (7),
como “satisfatória”.
Ao serem perguntados sobre o desenvolvimento do conteúdo matemático, relativo a função quadrática,
quatorze (14) dos estudantes classificaram como “satisfatório” e três (3) responderam que foi “até certo ponto
compreensível”.
Tendo em vista que houve a tentativa de conexão entre a Matemática e os fenômenos aviônicos, onze (11)
estudantes consideraram como uma “possibilidade viável”; cinco (5) “não conheciam” essa possibilidade; e um (1)
estudante “já conhecia” este tipo de relação.
A atividade envolveu a aplicação de mapas conceituais, com a finalidade de verificar os indícios de
aprendizagem significativa, e todos os dezessete (17) estudantes envolvidos consideraram que a utilização desses mapas
conceituais “facilita a aprendizagem” dos conceitos matemáticos em sala de aula.
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Observou-se, ainda, que o desenvolvimento da atividade, com suporte do software matemático GeoGebra, foi
considerado “satisfatório” por nove (9) estudantes e que este tipo de ferramenta “favorece a aprendizagem”, de acordo
com a opinião de oito (8) desses estudantes.
Quando perguntado sobre a possibilidade de aplicação deste tipo de atividade nas respectivas escolas, um (1)
deles descartou a possibilidade, considerando como “inexequível”; sete (7) classificaram que “existe dificuldade na
aplicação”; e nove (9) desses estudantes consideraram como “exequível”.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, fez-se uso da metodologia da modelagem matemática, por intermédio das concepções de
Almeida. Oportunizou-se uma metodologia diferenciada, aplicada a uma turma de estudantes de pós-graduação, que
demonstrou compreender as fases da modelagem, havendo o contato com a situação-problema de pouso de um avião e
encontrando os modelos matemáticos, que resolvessem suas questões, onde demonstrou, ainda, buscar o aprimoramento
de sua capacitação.
A hipótese considerada no início deste trabalho pôde ser confirmada, devido à forma de abordagem dos
conceitos sobre função quadrática. Observou-se que somente um estudante já conhecia esta possibilidade de ensino da
função quadrática com fenômenos aviônicos.
Na avaliação dos mapas conceituais, verificou-se que os estudantes apresentaram indícios de aprendizagem
significativa, haja vista a desenvoltura das duplas no desenvolvimento das atividades de modelagem matemática e os
resultados positivos dos seus mapas conceituais, relativos a função quadrática.
Portanto, a atividade realizada contribuiu com a formação desses estudantes de pós-graduação e o
conhecimento adquirido por eles poderá ser replicado nas diversas instituições de ensino, as quais pertencem, isso porque
houve um novo olhar sobre o processo de ensino de função quadrática, havendo procedimentos diferentes daqueles
utilizados no ensino tradicional.
Além disso, a atividade permite novas reflexões desses estudantes de pós-graduação sobre as metodologias
utilizadas, em específico a modelagem matemática. Cabe ressaltar que nas percepções registradas, no item relativo aos
mapas conceituais, sendo um instrumento para verificar indícios de aprendizagem significativa, todos os estudantes
(professores em formação) consideraram que a sua utilização facilita o processo de aprendizagem dos conceitos
matemáticos, podendo ser utilizados nos futuros processos de ensino de função quadrática em sala de aula.
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar uma Sequência de Ensino Potencialmente Significativa sobre as Leis de Kepler. Esta
sequência foi construída de modo a possibilitar a aprendizagem significativa de conteúdos, de acordo com a teoria de David Ausubel, e
segue os três momentos pedagógicos estabelecidos por Delizoicov e Angotti, levando em consideração as concepções prévias dos
estudantes sobre o movimento de planetas e satélites. A base da problematização inicial, que acontece na primeira aula, é o movimento
retrógrado de Marte, exposto através de um texto histórico. Durante a sistematização, são empregados um vídeo, uma simulação
computacional e uma atividade investigativa. Por fim, na aplicação do conteúdo, faz-se a verificação da Terceira Lei de Kepler a partir
de dados do Sistema Solar conhecidos. Espera-se que esta abordagem contribua para a promoção da aprendizagem significativa,
divergindo da simples absorção mecânica de conteúdos e despertando o interesse em aprender dos alunos.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa.Leis de Kepler.
Abstract: This paper aims to present a Potentially Meaningful Teaching Unit regarding the Kepler’s Laws. This teaching sequence was
built up in order to enable the meaningful learning of contents, according to David Ausubel’s theory, and follows the three pedagogical
moments provided by Delizoicov and Angotti (1992), taking into consideration the students’ previous conceptions about the motion of
planets and satellites. The basis of the initial problematization, that takes place in the first lesson, is the retrograde motion of Mars,
exposed by a historical text. During the knowledge organization, a video, a computer simulation and an inquiry activity were employed.
At last, in the knowledge application, a verification of the Kepler’s Third Law is done from Known Solar System data. It is expected that
this approach contributes to promote the Meaningful Learning, diverging from a simple mechanical absorption of contents and arousing
the students’ interest in learning.
Keywords: Meaningful learning. Kepler’s Laws.

1 – INTRODUÇÃO
O ensino de Física nas escolas do ensino médio geralmente é desenvolvido de maneira expositiva, e os conceitos
e leis são apresentados sem considerar o contexto histórico e problemas que permearam a construção de tal
conhecimento. Um exemplo são as Leis de Kepler, que foram desenvolvidas num período em que se tentava explicar o
movimento dos planetas. Kepler utilizou as medidas astronômicas realizadas por TychoBrahe, que as fez devido a
imprecisão das medidas que existiam até então, nas "tabelas Alfonsinas" e as de Copérnico (ÁVILA, G. 2010). Questões
como esta, se discutidas em sala de aula, promovem uma visão diferente de ciência para os estudantes. A ciência deixa
de ter uma imagem absoluta e imutável, quando são tratadas das questões históricas e dos erros que levaram a construção
do conhecimento científico. Além de ser possível abordar o processo histórico que permeou a elaboração das Leis de
Kepler, é de comum acordo no meio acadêmico (na pesquisa em ensino de Física) e nas nossas experiências como
estagiários observando os planos de ensino dos professores de Física do Ensino Médio (EM), que tais conteúdos não são
discutidos em sala de aula. Por isso, escolhemos as Leis de Kepler para desenvolver uma sequência de ensino para
promoção da aprendizagem significativa, com o uso dos três momentos pedagógicos de Delizoicov. Escolher o conteúdo
a ser desenvolvido é a primeira etapa da construção de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS),
segundo Moreira (2011).
Os documentos oficiais, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as Orientações Educacionais
Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), trazem orientações e reformulações para o currículo da
Educação Básica, bem como, o que se espera alcançar com a aprendizagem dos estudantes. Nesses documentos, também
são enfatizados a importância do contexto histórico na construção do conhecimento científico. Para a BNCC, na Área de
Ciências da Natureza é esperado que os estudantes, ao reconhecerem os processos de transformação da natureza,
elaborem “reflexões que situem a humanidade e o planeta Terra na história do Universo, bem como inteirar-se da
evolução histórica dos conceitos e das diferentes interpretações e controvérsias envolvidas nessa construção.” (BRASIL,
2017). As PCN+ também trazem como um dos objetivos para a aprendizagem em Física, que os estudantes compreendam
a construção do conhecimento como um processo histórico.
No sentido de amparar a atividade pedagógica do professor, os livros didáticos também merecem destaque, pois
têm sua presença assegurada pelo Estado em todas as séries do Ensino Fundamental e Médio. Este material contempla
diversas disciplinas, e deve oferecer recursos além da conceituação teórica, tais como imagens, gráficos e textos
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complementares e, em princípio, é produzido para servir ao professor como material de apoio. Entretanto, não é raro
observar situações em que os próprios docentes enxergam o livro como guia a ser rigorosamente obedecido. Sendo assim,
o livro didático restringiria os conteúdos a serem ensinados pelo professor, bem como as metodologias a serem adotadas.
Tendo isso em mente, é importante analisar a forma que os conteúdos são apresentados nas coleções didáticas.
Para o desenvolvimento deste estudo, foram averiguadas seis obras, aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD): Física - Contexto & Aplicações - vol.1 (ALVARENGA, MÁXIMO); Física - Interação e Tecnologia - vol.1 (GONÇALVES,
TOSCANO); Física 1 - Mecânica (BONJORNO, CLINTON); Física Para o Ensino Médio - vol. 1 (FUKE, KAZUHITO); Física Ciência e Tecnologia - vol. 1 (TORRES, FERRARO, SOARES, PENTEADO); Compreendendo a Física - vol. 1 (GASPAR). Da
análise dos livros didáticos, observou-se a relevância dada aos aspectos históricos referentes à consolidação das Leis de
Kepler, utilizando-se conceitos de geometria no embasamento matemático destas, em contraste com a falta de
problematizações que instiguem os alunos, despertando a curiosidade e tornando a aprendizagem mais significativa.
O objetivo deste trabalho é propor uma Sequência de Ensino Potencialmente Significativa sobre as Leis de Kepler.
2 – REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
A teoria da Aprendizagem Significativa (AS) de David Ausubel, visa que os estudantes tenham uma
aprendizagem com significado, podendo compreender melhor o significado das situações que estão aprendendo, do que
se tivessem uma aprendizagem mecânica. Sendo a aprendizagem mecânica aquela em que o indivíduo memoriza os
conhecimentos que precisa ter, momentaneamente, o reproduz e depois o esquece. Ao fazermos uma análise do ponto
de vista cognitivo, o conteúdo é meramente decorado, ele é internalizado sem que ocorra ligação dele como
conhecimentos prévios.
De acordo com Moreira (2016), Ausubel propõe que para a aprendizagem ser de fato significativa, o novo
conhecimento, que se está querendo adquirir, precisa ter alguma relação cognitiva com os conhecimentos prévios do
aprendiz. Nesta teoria, o conhecimento prévio que os estudantes possuem, tem um papel fundamental no resultado final
de sua aprendizagem.
Com o intuito de desenvolver em nossos estudantes uma Aprendizagem Significativa, precisamos
essencialmente de duas condições, são elas:
1.
O material utilizado para a aprendizagem deve ser potencialmente significativo;
2.
O aprendiz deve apresentar uma predisposição em aprender.
O primeiro item diz respeito ao material adotado durante as aulas, especificamente, esse material deve ter o
potencial de fazer os estudantes alcançarem uma aprendizagem significativa. O significado não está no material em si
(livros, artigos, experimentos, aulas), mas sim na pessoa em que o está recebendo e estudando, o material deve ser capaz
de se relacionar com a estrutura cognitiva e os estudantes necessitam do conhecimento prévio para fazer essa relação,
de forma não-arbitrária e não-literal.
O segundo item diz a respeito ao aprendiz, ele deve estar disposto a aprender, deve ter vontade de relacionar
os seus conhecimentos prévios, com os novos conhecimentos que estão sendo adquiridos. De forma geral, a aprendizagem
significativa nos diz que, só aprendemos algo significativamente, se realmente o quisermos fazer, e se já tivermos algum
conhecimento prévio a disposição.
Para obtermos uma aprendizagem significativa de fato, utilizamos no desenvolvimento de nossa Sequência de
Ensino Potencialmente Significativa (SEPS), alguns elementos usados no desenvolvimento de Unidades de Ensino
Potencialmente Significativas (UEPS), que possuem 8 etapas segundo Moreira (2011):
1. Definir o tema a ser trabalhado, e identificar seus aspectos declarativos (conhecimento que pode ser verbalizado) e
procedimental (é o conhecimento sobre como executar coisas);
2. Criar situações problemas. Pode ser feito em forma de perguntas, mapas conceituais, ou outros recursos que façam
os estudantes externalizarem seus conhecimentos prévios;
3. Propor situações problemas, mas agora de forma a introduzir os conceitos que começarão a ser apresentados,
considerando os conhecimentos prévios dos estudantes. Elas podem ser feitas através de simulações computacionais,
demonstrações, vídeos, etc;
4. Apresentação do conhecimento ensinado. Deve ser apresentado de forma progressiva, partindo do mais geral para o
específico, pode ser feito na forma de exposição oral, ou atividades em pequenos grupos, etc;
5. Aprofundamento dos conhecimentos. Nesta etapa o nível do conteúdo que se está tentando ensinar deverá ser
apresentado com um nível de complexibilidade maior.
6. Novas situações problemas com grau de dificuldade ainda maiordeve-se destacar as semelhanças e diferenças das
situações já abordadas anteriormente. É importante também desenvolver atividades que os estudantes interajam e
negociem significado.
7. Avaliação. A avaliação deve ser feita durante toda a UEPS, prestando atenção nos possíveis indícios de AS. É
interessante se fazer uma avaliação somativa, em que se propõem situações que evidenciem a captação de significado.
Também se deve fazer uma avaliação formativa (sendo esta contínua, e possua os significados apresentados pelos
alunos no processo de captação).

258

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

8. A UEPS será considerada um sucesso, se identificados indícios de AS (compreensão dos significados, capacidade de
explicar, argumentar, resolver situações problemas, etc). Sendo a aprendizagem significativa algo progressivo, não
podemos dar ênfase no comportamento final, e sim no processo.
Então, para obtermos uma aprendizagem significativa, precisamos que o aprendiz esteja predisposto a
relacionar os seus conhecimentos prévios com o novo conhecimento. Este conhecimento prévio pode ajudar na
compreensão do novo conhecimento, em que o estudante tem um conhecimento já cientificamente aceito, e precisa
apenas o aprimorar, ou pode ser um conhecimento que não está de acordo com o que é aceito, ele pode ser um empecilho
para as novas aprendizagens. De ambas as formas, o estudante faz uma interação entre seus conhecimentos prévios e
novos conhecimentos. Precisamos também que o aprendiz dê significado ao material que é potencialmente significativo.
Como a proposta deste trabalho é oferecer aos estudantes uma aprendizagem significativa, inicialmente
precisamos desenvolver um material potencialmente significativo. Com o propósito de promover a aprendizagem
significativa, foi desenvolvida uma Sequência de Ensino Potencialmente Significativaà luz dos três momentos pedagógicos
propostos por Delizoicov (1992).
Os três momentos pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1992), são fundamentais para a organização de tópicos
a serem inseridos e trabalhados com os estudantes, neste caso as Leis de Kepler a saber:
1. Problematização inicial: É uma questão ou situação, que deve fazer parte do cotidiano do estudante. Ele pode não
ter quase conhecimento sobre a situação ou problema, ou pode já ter alguma noção (que pode ou não estar de
acordo com o cientificamente aceito ou não). O papel do professor nesse momento é questionar os estudantes, fazer
com que eles tomarem para si o problema proposto. A problematização deve também estar centrada em algum
tema central, que nesta proposição é as Leis de Kepler.
2. Organização do conhecimento: Neste momento são estudados todos os conceitos necessários para explicar a situação
ou problema proposto, tais como leis, definições, conceitos, ect. Esse conteúdo deve ser especificado e preparado
para o número de aulas que se pretende aplicar. Estas aulas podem conter metodologias como exposição do
conhecimento, apresentação de questões, textos, trabalho extraclasse, revisões de conteúdo, experiências, entre
outras.
3. Aplicação do conhecimento: Deve-se fazer algum tipo de situação ou questão, não podendo ser igual a da
problematização inicial, na qual o estudante utilize o mesmo conceito que está estudando, ele deve apenas ter
ligação com o motivo inicial.
A partir destas considerações passamos ao desenvolvimento da Sequência de Ensino Potencialmente Significativa
(SEPS), levando em conta a problematização inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento em
atividades que promovam a aprendizagem significativa.
3 – SEQUÊNCIA DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA
A proposta da Sequência de Ensino Potencialmente Significativa tendo como conteúdo base as Leis de Kepler, se
justifica devido a pouca ou nenhuma ênfase que este núcleo conceitual recebe no Ensino Médio, mesmo sendo verificado
que ele é apresentado nos livros didáticos e nos Projetos de Ensino de Física.
A SPES foi pensada para ser desenvolvida e implementada em quatro aulas, e foi planejada para ser aplicada na
primeira série do Ensino Médio, com duração de 40 minutos, haja vista ser um assunto cuja abordagem é prevista nos
documentos oficiais. Durante o processo de produção e discussão das aulas, objetivamos propiciar uma aprendizagem
que não caracteriza-se como mecânica, resumindo-se a memorização de termos. Usamos como ponto de partida as
concepções prévias dos estudantes, levantadas no primeiro momento da aula. A seguir, apresentamos a descrição
detalhada de cada uma das aulas, explicitando os três momentos pedagógicos de Delizoicov e os materiais potencialmente
significativos propostos.
3.1 Primeira Aula - Esta aula iniciará de acordo com o primeiro momento pedagógico de Delizoicov, em que se
propõe uma problematização, o que coincide com a terceira etapa de uma UEPS, que consiste em fazer o estudante
tomar para si um problema. Inicialmente será entregue um texto histórico para que os estudantes façam a leitura. O
objetivo deste é proporcionar a contextualização histórica do conteúdo, abordando ideias vigentes na época sobre o
Universo e sobre a Astronomia, mencionando um fato curioso, a observação dos povos antigos sobre o movimento de
alguns planetas, como Marte por exemplo. Será mostrada uma imagem31 deste fenômeno perguntando aos estudantes
“Como eles imaginam que acontece?”. Em seguida será apresentada uma simulação32 sobre o movimento de “laço” de
Marte e um vídeo33.
3.2 Segunda Aula - Aqui serão feitas algumas perguntas, que fazem parte da segunda etapa da construção de
uma UEPS, tendo como pretensão verificar os conhecimentos prévios dos estudantes. Essas perguntas são:
1) Como vocês imaginam que seja a órbita dos planetas?
31http://www.twanight.org/newTWAN/photos.asp?ID=3004740
32http://gruposputnik.com/paginas_com_flash/Retrograde%20Motion.htm
33https://www.youtube.com/watch?v=72FrZz_zJFU
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2)
3)

Qual a velocidade que estamos nos movendo? Essa velocidade é constante?
Planetas mais afastados do Sol apresentam períodos de translação maiores ou menores, comparados aos mais
próximos?
4) E quanto à órbita dos satélites? Qual a forma geométrica descrita, e como é a velocidade?
5) O tempo que os planetas levam para dar uma volta em torno do sol é igual para todos os planetas?
6) Esse tempo depende da massa do planeta?
As concepções prévias dos estudantes identificadas, listadas no quadro, devem ser discutidas em grupo com a
intermediação do professor. O fato de estar realizando esta atividade contempla a segunda etapa de uma UEPS, de acordo
com o referencial teórico, isto é, são criadas situações problemas para que os estudantes externalizarem seus
conhecimentos prévios sobre o conteúdo.
3.3 Terceira Aula - O conteúdo será sistematizado nesta aula, com a introdução da primeira e segunda Lei de
Kepler. Neste momento podemos claramente observar a quarta etapa da construção de uma UEPS, em que se propõe
apresentar o conteúdo a ser ensinado de forma progressiva, que nesse caso será feita utilizando-se duas atividades. A
primeira Lei será definida e na sequência será proposto uma atividade experimental, na qual os estudantes efetuarão a
construção de uma elipse utilizando um barbante. Essa atividade é potencialmente significativa, pois ao construir uma
elipse, os estudantes compreendem como é a órbita de planetas e satélites.
A segunda Lei será definida a partir de outra atividade (adaptada de BORRAGINI, PAVANI e LIMA Jr., 2017), a
qual contém 4 figuras representando a órbita de Mercúrio em intervalos de tempos iguais a ¼ do período da órbita do
planeta. As figuras estão em escalas e a partir delas os estudantes devem estimar a área varrida pelo planeta em
determinado intervalo de tempo, utilizando aproximações, e com essas estimativas, determinar a velocidade areal de
Mercúrio para cada figura. Essa atividade é potencialmente significativa, pois os estudantes devem observar as escalas e
estimar um valor para área. Ao fazer isso, eles são capazes de concluir que a velocidade areal é constante, isto é, o raio
vetor que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Ao final desta atividade, será definida
então a segunda Lei de Kepler, podemos observar que ao apresentarmos estas duas atividades estamos organizando os
conteúdos conforme o proposto por Delizoicov.
3.4 Quarta Aula - Nesta aula, ao definirmos a Terceira Lei de Kepler, estamos finalizando a organização do
conhecimento e também é evidenciada a terceira etapa da UEPS, em que o conhecimento é apresentado e discutido com
os estudantes. Na sequência, serão indicadas algumas tabelas (MARTINI, SPINELLI, REIS, SANT’ANNA, 2013) contendo
dados astronômicos, tais como raio médio e período de orbitação ao redor do Sol de alguns planetas, para que a terceira
lei possa ser verificada. A etapa 5 da UEPS é aqui verificada, pois trata de um aprofundamento do conhecimento, os
estudantes aqui já tinham contato com a equação que rege a terceira lei, mas agora eles receberão o problema com um
nível de dificuldade maior. O problema proposto na primeira aula será retomado, para que construam suas explicações
baseando-se nos conhecimentos adquiridos. Assim que a problematização estiver discutida e solucionada, é interessante
a proposição de mais um problema. Por exemplo, fornecer o raio médio da órbita da Terra em unidades astronômicas e
seu período de translação, e o raio médio da órbita de um planeta qualquer, é solicitado aos alunos determinar o período
de translação deste planeta. A proposta é apresentar as características do terceiro momento pedagógico de Delizoicov
(1992), em que se faz uma aplicação do conhecimento, não usando os mesmos problemas que já haviam sido propostos,
o que também está de acordo com a sexta etapa da construção de uma UEPS, que propõe sugerir aos estudantes novos
problemas, mais desafiadores.
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho foi apresentar uma Sequência de Ensino Potencialmente Significativa sobre as Leis de
Kepler. Espera-se que o ambiente dentro da sala de aula seja descontraído e instigante, propiciando-se a participação
dos alunos nas atividades de compartilhamento de ideias, confecção de experimentos e resolução de exercícios. Respostas
equivocadas não devem ser rejeitadas logo de início, mas devem ser trabalhadas pela intermediação do professor, que
encarregar-se-á de estimular a argumentação.
Partindo-se das concepções prévias dos estudantes, foi possível abordar as Leis de Kepler, ao problematizar
fazendo-se o uso de simulação, vídeo e texto histórico, os quais se caracterizam como materiais e atividades
potencialmente significativas, evidenciando a 1ª, 2ª e 3ª etapa da UEPS.
Na primeira aula identificamos o primeiro momento pedagógico com uma problematização feita, utilizando-se
um texto. Na segunda aula são feitas perguntas para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, o que está de
acordo com a segunda etapa de uma UEPS. Já na organização do conhecimento caracterizamos a quarta etapa de uma
UEPS, em que é apresentado o conteúdo de forma progressiva, que será feita utilizando-se de atividades, que os alunos
deverão realizar. Posteriormente atingimos a quinta etapa da UEPS na quarta aula em que aprofundamos mais o
conhecimento, aumentando seu grau de dificuldade.
Finalizando com a validação dos conhecimentos com a proposta de um problema utilizando conceitos aplicados
em contextos diferentes, que é referente ao terceiro momento pedagógico e também diz respeito a sexta etapa de uma
UEPS, que busca apresentar novos problemas, mais desafiadores aos estudantes.
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Acreditamos que a consolidação de uma sequência de ensino obedecendo aos três momentos pedagógicos e que
apresente atividades potencialmente significativas propicie a Aprendizagem Significativa dos estudantes.
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Resumo: Este trabalho apresenta o relato de experiência em uma oficina realizada com estudantes do ensino médio, no ano de 2017,
em Ibirama – SC, abordando-se as relações entre a matemática e a música sobretudo conceitos sobre razão áurea. A organização dessa
oficina teve por objetivo promover aprendizagem significativa de temas matemáticos relacionando-os com algo que é de interesse de
muitos estudantes: a música. Na realização dessa oficina mostrou-se como a organização dos elementos das sonatas do compositor
Mozart, do período clássico da música ocidental, tornam-nas próximas à razão áurea. No desenvolvimento das atividades pedagógicas
seguiu-se os preceitos da Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, criando condições para a aprendizagem significativa
pudessem existir.
Palavras-chave:Ensino de Matemática. Razão Áurea. Música.
Abstract: This paper reports a workshop carried out with students from high school, in 2017, Ibirama – SC, which approaches links
between Math and music considering the concepts of golden ratio. The organization of the workshop aimed the meaningful learning of
Math themes emphasizing something that interest many students: music. During the workshop, it has been shown how Mozart, the
composer from the classic period of western music, arranged his sonata&#39;s elements in such a way that they approached golden
ratio. The precepts of David Ausubel&#39;s Meaningful Learning Theory were followed during the pedagogical activities so that the
conditions for meaningful learning could exist.
Keywords: Math teaching. Golden ratio. Music.

1–INTRODUÇÃO
Há muito tempo os matemáticos se interessam por música e músicos se interessam por matemática. As duas
ciências possuem vários elementos em comum e essas relações podem ser trabalhadas no ensino da matemática afim de
buscar contextos que interessem para os estudantes. A origem da música, segundo Alaleona (1984, p. 38), “[...] perdese, como dizem os historiadores, na noite dos tempos”, mas há de se considerar que nas investigações dos povos antigos
sempre se encontram manifestações musicais; não há outra forma de linguagem mais instintiva e espontânea do que a
música, o que leva o autor a crer que a linguagem musical precedeu a linguagem verbal. Desta forma, é possível perceber
que o interesse do ser humano pela música é algo muito antigo e que até hoje desperta a curiosidade nas pessoas. Assim,
ao relacionar a matemática com a música busca-se proporcionar ao estudante a ideia de unidade da matemática, que
entende que a forma como os integrantes de cada cultura utiliza a matemática variou ao longo dos tempos, de acordo
com suas necessidades, suas visões de mundo, e ainda continua modificando-se. Um dos desafios para a aprendizagem
da Matemática no ensino médio é possibilitar aos estudantes a ideia de que essa ciência não é apenas composta de regras,
técnicas, algoritmos, mas é parte da nossa cultura e nossa história (BRASIL, 2017).
Dentro desse contexto, na elaboração da oficina buscou-se seguir os preceitos da Teoria da Aprendizagem
Significativa, de David Ausubel, de modo que as condições para a aprendizagem significativa pudessem existir, condições
estas que são a pré-disposição do estudante para aprender e de que o conhecimento proposto tenha significado potencial
para o aprendiz em relação a sua estrutura de conhecimento. No presente trabalho, relata-se o contato inicial dos
estudantes com o tema e procura-se evidências das condições para a aprendizagem significativa. Trata-se do
desdobramento de outras pesquisas relacionadas.
A seguir, discorre-se sobre a teoria de Ausubel.

2–MARCO TEÓRICO
Uma aprendizagem denomina-se significativa quando ideias expressas simbolicamente interagem de maneira
não-arbitrária e substantiva com o que o aprendiz já sabe. Não-arbitrária significa que a interação não ocorre com
qualquer ideia prévia, mas com algum conhecimento relevante específico que já está presente na estrutura cognitiva do
sujeito que aprende. Substantiva indica que não é ao pé da letra, não-literal (MOREIRA, 2012).A influência maior para
uma aprendizagem será com base nos conhecimentos que o aprendiz traz previamente e o processo em que a nova
informação se relaciona com alguma característica importante da estrutura de conhecimento deste indivíduo,
denominado por Ausubel por conceitos subsunçores (MOREIRA; MASINI, 2002). Entende-se por subsunçores proposições,
modelos mentais, concepções, ideias, representações ou conceitos que estão disponíveis na estrutura cognitiva e
conhecimentos prévios determinados por experiências anteriores deste sujeito (MOREIRA, 2012).
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Ausubel traz a ideia da aprendizagem mecânica como sendo uma aprendizagem das novas informações com
pouca ou nenhuma relação com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva do aprendiz sobre aquele
determinado conhecimento (MOREIRA; MASINI, 2002). Nas palavras de Ausubel “[...] as tarefas de aprendizagem
automática (mecânica) são incorporadas na estrutura cognitiva somente na forma de associações arbitrárias” (AUSUBEL;
NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 121). Quando o aprendiz tem sua aprendizagem de forma mecânica poderá simplesmente
ignorar ou, por exemplo, utilizá-la de maneira automática em alguma situação, mas de tal forma que não apresentará
significado algum ao indivíduo (MOREIRA; MASINI, 2002).Caso o aprendiz não tenha em sua estrutura cognitiva os
subsunçores adequados ou estes são insuficientes há uma proposta para facilitar a ancoragem de conhecimentos novos:
é a utilização de organizadores prévios, que são materiais introdutórios apresentados antes do próprio material a ser
aprendido (MOREIRA; MASINI, 2002). Os organizadores prévios não compreendem um sumário, resumo ou uma visão geral
porque estes recursos estão no mesmo nível de complexidade e abstração que o próprio material que deverá ser ensinado.
São filmes, demonstrações, situações-problema, perguntas ou algo que sirva de introdução, uma precedência de ideias
que sejam mais inclusivas e gerais que o material de aprendizagem (MOREIRA, 2012).
Para existir uma aprendizagem significativa há duas condições: é necessário que o conhecimento proposto
tenha significado potencial para o aprendiz em relação a sua estrutura de conhecimento, e que o aprendiz demonstre
disposição para o aprendizado. A primeira condição será atendida caso o material de aprendizagem compreendido por
livros, aulas ou outros meios tenha uma relação lógica e que o aprendiz tenha um conhecimento prévio que em sua
estrutura cognitiva seja possível de ser relacionado com a informação que esse material traz consigo. A segunda condição
é crucial para a efetivação da aprendizagem de forma significativa, pois o indivíduo deverá apresentar interesse em
relacionar de forma não arbitrária e não literal com seus conhecimentos prévios este novo conhecimento que está lhe
sendo exposto (MOREIRA, 2012).
2.1 – Razão Áurea
Aproximações das proporções relacionadas com a razão áurea podem ser observadas no corpo humano e em
padrões de crescimento de plantas e animais. No decorrer do tempo, em diversos contextos culturais, foram realizados
estudos sobre a preferência cognitiva dos seres humanos pelas proporções relacionadas com a razão áurea. Em pesquisas
realizadas no final do século XIX pelo psicólogo Gustav Fechner e, em 1908 por Charles Lalo, os resultados foram
notavelmente similares: observando uma série de retângulos, a maioria das pessoas preferiu os retângulos com proporções
próximas às da áurea (ELAM, 2010).Para Schenck e Selby (1992, p. 42), o ponto 𝐵 “[...] divide o segmento 𝐴𝐶 em média
e extrema razão se a razão entre o menor e o maior dos segmentos é igual à razão entre o maior e o segmento todo, isto
é, 𝐴𝐵/𝐵𝐶 = 𝐵𝐶/𝐴𝐶”, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1. Secção áurea
Fonte: Schenck e Selby (1992, p. 42)
Na atual simbologia, usando 𝑥 como incógnita e fazendo
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. Desta equação obtém-se a raiz positiva 1,618034… e a raiz negativa 0,618... que é

frequentemente simbolizada por 𝜑 (letra grega fi) e às vezes por 𝜏 (letra grega tao) e é denominada por alguns autores
de razão áurea (SCHENCK; SELBY, 1992).
A oficina elaborada com os estudantes do ensino médio trata destes conhecimentos nos primeiros momentos,
pois a importânca em desenvolver uma compreensão geométrica e algébrica sobre a razão áurea busca proporcionar o
estabelecimento de relações e buscar o sentido para esta compreensão. Para Moreira e Masini (2002), quando um
indivíduo está diante de uma área do conhecimento não dominada ou sem conhecimentos relevantes e vê necessidade
de interagir cognitivamente com este saber, uma das formas das estruturas cognitivas agirem será reter as novas
informações até que consiga, em seus modelos abstrativos, estabelecer relações até que este conhecimento passe a ter
algum sentido em suas representações mentais. Nesse processo os subsunçores começam a surgir, mesmo que
minimamente, e conforme mais informações passem por esse processo em que faz relações com outras informações
recebidas, a aprendizagem passa a ter um caráter significativo e os subsunçores tornam-se mais amplos e mais inclusivos
para novas informações que o indivíduo possa ter contato futuramente.
No período clássico ocidental, a estrutura básica de composição de uma sonata era formada de três
movimentos. Na maioria das vezes o primeiro rápido, o segundo lento e o terceiro novamente rápido. Cada movimento
consistia em três secções principais: a exposição, quando apresenta-se o tema principal; o desenvolvimento, onde há o
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desenrolar do tema; e a recapitulação quando é retomado e reafirmado o tema principal. A Figura 2 mostra um segmento
de reta representando a divisão da sonata clássica nas três secções, onde 𝑎 representa a exposição e 𝑏 representa o
desenvolvimento e a recapitulação (SOUZA; ABDOUNUR, 2011).

Figura 2. Divisão da sonata clássica
Fonte: Souza e Abdounur (2011, p. 4)
Putz (1995) trouxe dados numéricos sobre todos os movimentos de sonatas compostas pelo músico Wolfgang
Amadeus Mozart, apresentando as duas secções e mostrando a presença da razão áurea em sua estrutura.Mozart compôs
sua primeira sonata para piano aos 18 anos e, nos quatro anos seguintes, criou a maioria das suas 19 sonatas. Dos 56
movimentos, 29 eram construídos seguindo uma proporção matemática. Na Tabela 1, na primeira coluna se encontra a
catalogação das sonatas de Mozart feita pelo musicólogo Köchel; na segunda coluna, representada por 𝑎, está o total de
compassos referentes à exposição do tema da sonata; na terceira a quantidade de compassos do desenvolvimento e
recapitulação, representada por 𝑏; e, na última coluna, a quantidade total de compassos 𝑎 + 𝑏 na sonata (PUTZ, 1995).
Tabela 1. Secções das sonatas de Mozart
Fonte: Putz (1995, p. 277)

Na Figura 3 está o gráfico de dispersão construído a partir dos dados dessa tabela, em que há uma visível
linearidade e evidencia que as sonatas de Mozart estão relacionadas com a secção áurea. É possível verificar que os dados
apresentam uma correlação linear em que 𝑦 = 𝜑. 𝑥 (PUTZ, 1995). Incluindo a reta 𝑦 = 𝜑. 𝑥 (reta superior), assumindo-se
para 𝜑 o valor aproximado 0,6180 referente à razão áurea e a reta de regressão correspondente aos dados anteriores
(reta inferior), conforme mostra a Figura 8, percebe-se o quão próximo os dados estão da razão áurea. O valor de 𝑟 2
confirma o alto grau de linearidade dos dados, pois resulta em 0,990 e sua reta de regressão é representada pela função
𝑦 = −0,003241 + 0,6091𝑥. A reta correspondente a função 𝑦 = 𝜑. 𝑥, possui coeficiente angular bem próximo à regressão
linear dos dados (PUTZ, 1995).

Figura 3. Reta da regressão linear e da reta 𝑦 = 𝜑. 𝑥
Fonte: Dados da pesquisa (2017)
Ao estudar esse gráfico, os estudantes podem verificar a presença da razão área nas sonatas de Mozart traçando
uma reta que divida os pontos experimentais igualmente. Apesar das características comuns das sonatas em suas
composições, o que acaba fazendo com que a divisão de seus trechos apresente uma tendência a ser próxima da razão
áurea, pode-se levantar a hipótese que Mozart, sendo um gênio que apreciava temas matemáticos, talvez tenha
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conhecido a razão áurea e assim influenciado de modo que as suas obras apresentam uma proporção mais harmoniosa
(PUTZ, 1995).
3–METODOLOGIA
Este trabalho possui um caráter qualitativo pois, entre outras características, há o interesse no significado que
os diferentes participantes da pesquisa atribuem às coisas e ao buscar entender as perspectivas dos participantes, enfoca
a dinâmica interna das situações (BOGDAN; BIKLEN, 1999).
A oficina sobre razão áurea foi desenvolvida no Instituto Federal Catarinense Campus Ibirama, no ano de 2017,
no mês de setembro, com encontros nas quartas-feiras no período vespertino quando tratavam do tema música sendo
abordada por disciplinas diferentes. Ao todo foram nove estudantes participantes, com idades entre 14 e 17 anos e que
estudavam nos três anos do ensino médio. Os alunos que participaram destes encontros periódicos inscreveram-se
voluntariamente para esse projeto que foi divulgado por meio de cartazes espalhados pela escola, os quais explicitaram
que seriam abordados conceitos matemáticos, físicos, históricos e outros sobre a música. Desta forma, alunos que tinham
algum conhecimento sobre música, teórico ou prático ou curiosidade sobre o tema inscreveram-se.
A oficina buscou tratar a música com um viés matemático, agregando conhecimentos matemáticos aos
conhecimentos musicais. Ao realiza-la com estudantes interessados no tema, que se inscreveram por espontânea vontade,
atende-se a uma condição para possibilidade de uma aprendizagem significativa, e ao tratar de música, sonatas compostas
por Mozart, compassos, melodias, entre outros, o conhecimento proposto tem um significado potencial para o aprendiz
em relação a sua estrutura de conhecimento, uma vez que esses estudantes conheciam os conceitos básicos da música
por estarem envolvidos com aulas de violão, violino, teclado, canto ou até mesmo por possuírem círculos de amizades
em que debatia-se sobre o tema.
Ao discutir a presença da razão áurea nas sonatas de Mozart, esperava-se que os estudantes passassem a ter
uma nova interpretação dessas obras agregando mais valorização à música e que dessem mais significados aos
conhecimentos matemáticos estudados, não os vendo como algo composto apenas de regras, técnicas, algoritmos, mas
vendo como parte da nossa cultura e nossa história. Ao final da oficina, esperava-se que os alunos conseguissem verificar
a presença da razão áurea nas sonatas de Mozart.
A oficina não visava apenas a repetição de procedimentos feitos pelo professor em um quadro, mas sim de
utilizar da geometria e da álgebra para a visualização daquilo que se pretendia trabalhar, neste caso, a razão áurea.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Nos primeiros momentos da oficina, ilustrado na Figura 4, os estudantes construíram a secção áurea e o
retângulo áureo com o auxílio do compasso e régua e, em seguida, desenvolveram a dedução algébrica da razão áurea,
proporcionando, assim, uma noção mais ampla sobre a razão áurea. Os estudantes relataram, durante o início da oficina,
já terem ouvido falar da razão áurea em obras de Da Vinci e da existência dessa proporção na natureza, no entanto não
sabiam explicar de que forma isso acontecia.

Figura 4. Construções geométricas dos estudates
Moreira e Masini (2002) explicam a ancoragem das novas informações sobre os conceitos subsunçores: conceitos
novos acabam por transformar e integrar-se os a conceitos prévios. Desde que haja aprendizagem significativa, esta
transformação dar-se-á de forma que as novas informações que o indivíduo recebe farão com que os conceitos prévios
sejam mais elaborados em seu cognitivo, que cresçam e se tornem mais inclusivos para outras informações futuras e que
sejam relacionadas aos conceitos subsunçores. A ancoragem nada mais é do que uma metáfora que expressa a ideia de
que os novos conhecimentos se acomodam em conhecimentos preexistentes para adquirir significados (MOREIRA, 2012).
Essa ideia é reforçada no momento que os estudantes citam conseguir perceber, após a visualização de suas construções
geométricas, a relação dessa proporção com, por exemplo, a obra O Homem Vitruviano, muito explorada num filme muito
conhecido, O Código da Vinci (2006).
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Durante a organização desta oficina, houve um cuidado para que as atividades não fomentassem a memorização
de fórmulas. A dedução algébrica, portanto, tinha o objetivo de os estudantes requisitarem seus subsunçores de tal forma
que os mesmos refletissem sobre o que estava sendo feito, relacionando com as construções geométricas feitas.
Os subsunçores relacionados a compreensão da presença da razão áurea em elementos visuais e estéticos
começaram a surgir, durante o qual os estudantes efetuaram relações com outras informações recebidas, a aprendizagem
passa a ter um caráter significativo e os subsunçores tornaram-se mais inclusivos para novas informações, pois, para
Moreira e Masini (2002), quando se está diante de um conhecimento não dominado e o indivíduo vê a necessidade de
interagir cognitivamente com este saber, mobiliza-se as estruturas cognitivas, retendo as novas informações até que
consiga estabelecer relações e este conhecimento passe a ter algum sentido em suas representações mentais.
Na continuação da oficina, foi exibido um trecho do filme Amadeus (1984), que os estudantes deconheciam A
escolha do trecho do filme facilitou o entendimento do contexto objetivado com esta etapa. A ideia era transmitir um
contexto de época, local, cultura e dar uma personificação à Mozart e ilustrar sua grande habilidade com a música. Após
os estudantes assistirem ao recorte do filme foi comentado um pouco sobre a vida e obra de Mozart, sua contribuição à
música ocidental e, principalmente, sobre suas sonatas. Alguns estudantes conheciam algumas obras clássicas, mas não
sabiam determinar de qual compositor eram. Após uma pequena busca na internet, muitas das composições de Mozart
foram reconhecidas pelos estudantes. Isso deve-se ao fato de que quando o aprendiz não tem em sua estrutura cognitiva
os subsunçores adequados ou são insuficientes então, pode ser usado um recurso, um organizador prévio, que serve como
material introdutório apresentado antes do próprio material a ser aprendido. Os organizadores prévios funcionam como
uma ligação daquilo que o aprendiz já sabe com aquilo que estará disponível para aprender, facilitando o processo de
aprendizagem. “A principal função dos organizadores préviosé, então, superar o limite entre o que o estudante já sabe
e aquilo que ele precisa saber, antes de poder aprender a tarefa apresentada” (MOREIRA; MASINI, 2001, p. 12). Deve-se
ter cuidado ao determinar se o material em questão é ou não um organizador prévio pois dependerá de uma série de
fatores como a própria natureza do material, a idade do aprendiz e o grau de familiaridade com a tarefa de aprendizagem
(MOREIRA; SOUZA; SILVEIRA, 1982).
Em seguida, foi discutido sobre a estrutura de uma sonata clássica, a distribuição de cada elemento, como
realizar a contagem de compassos e como identificar as seções da sonata clássica. Ao realizar a contagem dos compassos
notando a presença da matemática na música, essa atividade assume um carater significativo para os estudantes. Na
etapa seguinte, os estudantes receberam o nome de algumas sonatas de Mozart para pesquisá-las no ©Youtube e,
enquanto ouviram, contaram os compassos que cada uma destas sonatas apresentava, conforme ilustra a Figura 5. Os
estudantes usaram os fones de ouvido, realizaram a contagem dos compassos de cada uma das seções das sonatas e
anotaram as medidas.

Figura 5.Estudantes ouvindo as sonatas e contando os compassos
Após a contagem, foi utilizado um software para a confecção de um gráfico relacionando as quantidades de
compassos que cada aluno contou e, com isso, gerou-se o gráfico que mostrava pontos visivelmente alinhados. Foi inserida
uma reta de regressão linear para validar essa aparente linearidade. Verificada a proximidade dos dados com o valor da
razão áurea, foram calculados dois pontos quaisquer e distintos para este gráfico que atendessem à função 𝑦 = 𝜑 ∙ 𝑥 e
traçada, assim uma reta a partir desses pontos. As duas retas, a regressão linear gerada pelo próprio software e a reta
traçada pelos dois pontos calculados com a função anteriormente citada, evidenciaram a presença da razão áurea nas
sonatas de Mozart. As discussões que se seguiram após essa constatação foram de espanto e admiração pelo fato de
Mozart conseguir esses resultados com suas sonatas sem que, supostamente, conhecesse a existencia da razão áurea.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como sendo o objetivo da oficina de promover a existência das condições para a aprendizagem significativa,
sendo estas duas condições: é necessário que o conhecimento proposto tenha significado potencial para o aprendiz em
relação a sua estrutura de conhecimento, e que o aprendiz demonstre disposição para o aprendizado, esses fatores foram
atendidos, pois em todas as atividades foi possível perceber o interesse dos estudantes e as relações estabelecidas pelos
mesmos através de suas falas.
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Como um primeiro contato com o estudo da razão áurea, a oficina pode ser adaptada para sua exploração na
sala de aula regular e com isso explorar mais os conhecimentos e desenvolver atividades para a promoção da
aprendizagem significativa dos estudantes.
As atividades relacionadas com situações contextualizadas e relacionadas com o mundo vivido pelos estudantes
podem apresentar um potencial enorme para o aprendizado. Além dos estudantes trazerem para as aulas conhecimentos
adquiridos em suas experiências cotidianas, podem ampliar seus horizontes, desenvolvendo seus subsunçores e aplicando
todo um conhecimento teórico matemático para tal. Esta forma de abordagem didática busca a formação do estudante
como alguém crítico e que pensa sobre sua própria atitude de aprender, e assim criando condições para aprendizagem
significativa.
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Resumo: Este trabalho fundamenta e desenvolve uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) sobre força de atrito,
baseando-se nas dificuldades de aprender este conteúdo, relatadas na literatura da área e na abordagem da aprendizagem significativa
crítica. Aborda-se a importância da aproximação entre a área de pesquisa em ensino e a prática de ensino a partir da utilização de
artigos de pesquisa para fundamentar a produção de atividades para a sala de aula. Ao final, a UEPS construída é analisada à luz dos
princípios da aprendizagem significativa crítica.
Palavras-chave: UEPS; Recurso Didático; Sequência de Ensino; Aprendizagem Significativa Crítica.
Abstract: This work bases and develops a Potentially Meaningful Teaching Unit (PSTU) on frictional force, based on the difficulties of
learning this content, reported in the area literature and in the approach to critical critical learning. The importance of the
approximation between the area of research in teaching and the practice of teaching from the use of research articles to support the
production of activities for the classroom is discussed. In the end, the constructed PSTU is analyzed in light of the principles of meaningful
critical learning.
Keywords: PSTU; Didactic Resource; Sequence of Teaching; Meaningful Critical Learning.

1–INTRODUÇÃO
Ao tratar-se de força de atrito em sala de aula, constata-se que alguns aspectos não são explorados devidamente
nos livros didáticos34do ensino médio brasileiro, em especial em relação a atribuição do sentido correto das forças de
atritoconsiderando a velocidade relativa entre os corpos(CALDAS e SALTIEL, 1999). Nesse sentido o objetivo deste
trabalho é apresentar uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) para este conteúdo, levando em
consideração as dúvidas e possíveis concepções alternativas.
Para tanto, esta alternativa didática baseia-se nos princípios da aprendizagem significativa crítica. A teoria da
aprendizagem significativa surgiu com Ausubel nos anos sessenta e foi reiterada recentemente por ele em novo livro
(AUSUBEL, 2003). Para Ausubel, a essência do processo de aprendizagem significativa se baseia em novas ideias
relacionando-se ao que o aprendiz já tem conhecimento em sua estrutura cognitiva, produzindo assim, um novo
significado que correlacione essas duas.
Baseando-se nos estudos de Ausubel sobre a aprendizagem significativa, Moreira apresenta o conceito de
aprendizagem significativa crítica, o qual é definido por ser uma interação cognitiva entre o novo conhecimento e o
conhecimento prévio, o que consistia na pesquisa de Ausubel, porém, por ser crítica, permite que o sujeito faça parte
de sua cultura e, ao mesmo tempo, encontre-se fora dela (MOREIRA, 2010).
Partindo da aprendizagem significativa crítica, Moreira (2010) apresenta as Unidades de Ensino Potencialmente
Significativa (UEPS), que será utilizada para o desenvolvimento deste trabalho, cujo objetivoé contribuir para temas
pouco abordados, ou negligenciados, a partir de estratégias instrucionais que impliquem o conhecimento vivencial dos
alunos sobre força de atrito para o ensino médio.
2–MARCO TEÓRICO (OU REFERENCIAL TEÓRICO/APORTE TEÓRICO) E REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Como a pesquisa em ensino (artigos) pode ajudar na prática do ensino
Trabalhos como o de Caldas e Saltiel (1999) mostram a ausência de aspectos em conteúdos específicos ensinados
no ensino médio brasileiro e discutem a respeito de conteúdos/fenômenos que não estão sendo abordados nos livros
didáticos. No mesmo sentido, segundo Marco Antonio Moreira (2010):
Na escola, seja ela fundamental, média ou superior, os professores apresentam aos alunos
conhecimentos que eles supostamente devem saber. Os alunos copiam tais conhecimentos
como se fossem informações a serem memorizadas, reproduzidas nas avaliações e
esquecidas logo após. Esta é a forma clássica de ensinar e aprender, baseada na narrativa
do professor e na aprendizagem mecânica do aluno (MOREIRA, 2010, p. 2).
Contudo, não apenas os alunos, mas tambémos professores estão habituados a uma forma de ensinoaprendizagem clássica. O professor tende a seguiro livro didático de sua preferência com o intuito de ensinar aos alunos

34

Neste trabalho, considera-se que não houve muitas mudanças na forma de abordagem dos conteúdos nos livros didáticos
utilizados atualmente em comparação com os que foram utilizados no estudo de Caldas e Saltiel (1999).
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todo o conteúdo na ordem em que devem ser transmitidos, com a certeza de que estes estão corretos. Moreira afirma
ainda que:
As teorias de aprendizagem sugerem outras abordagens. Os resultados da pesquisa básica
em ensino também, mas nem umas nem outros chegam às salas de aula. Não se trata aqui
de culpar psicólogos educacionais, educadores, pesquisadores, professores e alunos, mas
o fato é que o modelo da narrativa é aceito por todos – alunos, professores, pais, a
sociedade em geral – como “o modelo” e a aprendizagem mecânica como “a
aprendizagem”. Na prática, uma grande perda de tempo (MOREIRA, 2010, p. 2).
Na sociedade, a narrativa foi tomada como uma forma eficiente de se transmitir o conteúdo aos alunos. Para
Moreira, basta a narrativa do docente para que seus alunos associem o novo conteúdo que lhes é transmitido e desconstrua
suas concepções alternativas. A aprendizagem mecânica é considerada a única forma (e muito eficiente) de
aprendizagem. Há diversos artigos na área de ensino de física e ciências com o potencial de auxiliarem o processo de
ensino-aprendizagem. Porém, por se tratar de abordagens diferentes das convencionais, os artigos continuam não sendo
aproveitados e explorados na prática pedagógica usual. No desenvolvimento desta UEPS, utilizamos os trabalhos de Caldas
e Saltiel (1999a; 1999b; 2001), Caldas, Cunha e Magalhães (2000) e Caldas e Magalhães (2000). Na busca por estes
trabalhos em revistas de ensino brasileiras, foi possível notar que os artigos foram publicados pelo mesmo grupo de
autores e o número de trabalhos específicos sobre o ensino de força de atrito é pequeno.
2.2As concepções apresentadas pelos alunos quanto à força de atrito
Segundo Caldas e Saltiel (1999), as principais dificuldades dos alunos quanto ao sentido da força de atrito são:
A atribuição de um sentido às forças de atrito cinético, sem nenhuma referência aos
movimentos relativos de escorregamento das superfícies de contato, umas em relação
às outras. (...) A atribuição de um sentido às forças de atrito estático sem nenhuma
referência ao eventual movimento relativo de escorregamento das superfícies de
contato, umas em relação às outras, que se produziria na ausência de atrito (CALDAS
e SALTIEL, 1999, p. 359).
Ainda segundo as mesmas autoras:
(...) a escolha de um quadro restritivo para falar sobre as leis de atrito, talvez na
tentativa de simplificar e tornar mais acessível um assunto, que não é tão evidente
assim, omite pontos importantes, quando não deixa outros ambíguos ou
aparentemente contraditórios, levando muitas vezes a incorreções ou interpretações
que poderiam ser evitadas (CALDAS e SALTIEL, 1999, p. 548).
A afirmação acima foi formulada após uma análise dos livros de física mais utilizados no ensino superior brasileiro
em 1999.A produção destaUEPS levou em consideração os resultados destes trabalhos, bem como as dúvidas apresentadas
pelos alunos em sala.
Segundo Tavares (2003, p. 58), “quando chega à escola, o aluno já possui uma concepção empírica sobre os
fenômenos que acontecem à sua volta. Essa construção é apoiada na observação de como esses eventos acontecem”.Logo,
o aluno tende a associar o que lhe é ensinado, não só no ambiente escolar como em qualquer situação em que se depara
com algo novo, a eventos observados em seu cotidiano. Tratando-se do atrito, o aluno é induzido a entender a física
desprezando-o, sem entender tratar-se apenas de um modelo, que não descreve o que ele observa no mundo em que vive
onde há a ação de forças de atrito.
Além disso, o aluno ainda é induzido a desprezar o atrito em muitos casos em conteúdos dos livros didáticos de
nível médio brasileiro e quando este se depara com o mundo em que vive, ou seja, um mundo com atrito, não terá
oportunidade de associar com o que foi estudado em sala de aula (CALDAS e SALTIEL, 1999).
2.3A Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS)
Essa expressão surgiu com Moreira (2011, p.2), segundo o qual, as UEPS “são sequências de ensino fundamentadas
teoricamente, voltadas para a aprendizagem significativa, não mecânica, que podem estimular a pesquisa aplicada em
ensino, aquela voltada diretamente à sala de aula”. Uma UEPS pode ser uma ferramenta bastante proveitosa e
significativa neste sentido de suprir a falta de conteúdo no ensino médio brasileiro e tornar o ensino envolvente, levando
em conta as concepções alternativas dos alunos, desconstruindo estas e associando o novo conteúdo a outros conceitos
já formados anteriormente em suas estruturas cognitivas.
Para tanto, onze princípios/ideias/estratégias foram propostas pelo autor como facilitadoras da aprendizagem
significativa crítica em sala de aula.De maneira bem sintética, são estes os princípios (MOREIRA, 2010, p. 8):
1- Princípio do conhecimento prévio: aprendemos baseados no que já sabemos.
2- Princípio da interação social e do questionamento: o processo de ensino-aprendizagem apoiado em perguntas ao
invés de respostas.
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3- Princípio da não centralidade do livro de texto: buscar diversidade de materiais instrucionais, evitando ficar
apenas no livro-texto.
4- Princípio do aprendiz como perceptor/representador: aprender que percebe-se o mundo e representa-se este.
5- Princípio do conhecimento como linguagem: aprender um conteúdo de maneira significativa é aprender sua
linguagem, não só palavras.
6- Princípio da consciência semântica: aprender que encontramos o significado nas pessoas e não nas palavras.
7- Princípio da aprendizagem pelo erro: aprender a aprender. Rejeitar certezas, encarar o erro como algo natural
e aprender com a sua superação.
8- Princípio da desaprendizagem: aprender a desaprender.
9- Princípio da incerteza do conhecimento: aprender que as definições são invenções ou criações humanas, que
onosso conhecimento é metafórico.
10- Princípio da não utilização do quadro-de-giz, da participação ativa do aluno e da diversidade de estratégias de
ensino: complementar ao princípio 3.
11- Princípio do abandono da narrativa: dar abertura para que o aluno fale mais, participando criticamente de sua
aprendizagem.
Seguindo estes princípios, Moreira criou um passo-a-passo para construir uma UEPS que são organizados
sucintamente da seguinte forma(MOREIRA, 2011, p. 3):
Passo 1: definir o tópico específico a ser abordado.
Passo 2: propor situações para poder reconhecer o conhecimento prévio dos alunos;
Passo 3: propor situações-problema, em um nível introdutório, levando em conta o conhecimento prévio do aluno,
preparando-o para o novo conhecimento que virá;
Passo 4: apresentar o conhecimento a ser ensinado/aprendido. Deve-se inicialmente, introduzir aspectos mais
gerais, exemplificando e, após, abordar aspectos específicos;
Passo 5: retomar os aspectos mais gerais, porém em nível mais alto de complexidade. Todas as situações-problema
devem ser sequenciadas em níveis crescentes de complexidade, destacando a reconciliação integradora e levando os
alunos a interagir, expondo seus pensamentos e negociando significados com colegas e professor;
Passo 6: concluindo a unidade, dar seguimento ao processo de diferenciação progressiva. Retomar as características
mais relevantes do conteúdo específico em questão, mas abordando uma perspectiva integradora;
Passo 7: avaliação tanto formativa (ao longo de todo o processo) quanto somativa, a partir de questões/situações
que evidenciem compreensão, e captação dos significados;
Passo 8: a UEPS somente será considerada exitosa se a avaliação dos alunos fornecer evidências de aprendizagem
significativa: captação de significados, compreensão, capacidade de explicar e de aplicar o conhecimento para resolver
situações-problema.
3–METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS)
A metodologia se deu através de duas fases, a primeira foi a consulta bibliográfica sobre o ensino de força de
atrito e as dificuldades dos estudantes referentes a esse tema bem como o conhecimento de como é a abordagem do
assunto nos livros didáticos. Posteriormente, na segunda fase, foi elaborada a construção de uma UEPS para oensino de
força de atrito para alunos do ensino médio, baseando-se nos conceitos de Moreira (2010) a respeito da aprendizagem
significativa crítica e UEPS. Com o objetivo de aplicar, posteriormente, o trabalho desenvolvido à uma turma de primeiro
ano do ensino médio, e desta forma, realizar uma coleta de dados afim de avaliar a pertinência do método.
3.1- A construção da UEPS sobre Força de Atrito
Objetivo:Reconhecer força de atrito em situações cotidianas e suas características, incluindo sua direção e
sentido, bem como seus efeitos, relacionando-as com as demais forças; compreender a relação das leis de Newton em
situações que envolvam atrito; reconhecer o atrito atuando como força propulsora do movimento em diversas situações;
reconhecer a dependência da força de atrito com tipo superfícies de contato envolvidas (coeficiente de atrito) e da força
normal atuante entre estas superfícies; e compreender que a força de atrito não tem relação com o peso do corpo e/ou
área de contato das superfícies.
Sequência:
1.
Situação inicial: Propor a divisão da turma em grupos de quatro alunos e utilizando como material de apoio dois
blocos de diferentes tamanhos (caixas de sapatos ou blocos de madeira), apoiados um sobre o outro. Solicitar que
empurrem apenas o bloco de baixo. Os alunos devem se questionar quanto à força que age no bloco de cima, que não
está sendo empurrada diretamente pelo aluno, para que este se movimente junto ao sistema. Devem analisar a situação
e debater em seus grupos sobre a questão e, em seguida, cada um deve explicar, por escrito, com suas próprias palavras,
a conclusão em que chegou. Esta atividade deve possibilitar a identificação e exploração inicial do conhecimento prévio
dos alunos.
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3.

2.
Situações-problema iniciais: Propõe-seo debate, em grupos, das seguintes situações-problemas: (a) É possível
um objeto se mover eternamente? Em que condições? (b) Por que ao aplicarmos uma força a um objeto, este não continua
seu movimento eternamente após deixarmos de aplicar-la?(c) Qual o sentido da força de atrito?(d) Descreva situações
cotidianas, nas quais podemos perceber a influência da força de atrito. (e)Em quais destas situações o atrito pode ser
considerado vantajoso e em quais ele pode ser considerada desvantajoso? Nas situações em que ele é desvantajoso, como
poderíamos atuar para diminuir seus efeitos? E em situações nas quais ele é vantajoso, como poderíamos atuar para
aumentar seu efeito? (f) Considerando os exemplos: pessoa caminhando, caderno sobre a mesa sendo empurrado, celular
sobre o caderno sendo empurrado sobre a mesa, faça um diagrama de forças.
Os alunos devem entregar por escrito as suas conclusões, sem a cobrança de respostas corretasou absolutas. Ao
final desta etapa, o professor deve propor um debate com toda a turma, atuando como mediador deste e providenciando
discussões que considerem as situações e conclusões apresentadas, englobando exemplos do cotidiano e estimulando a
curiosidade dos alunos. Além disso, neste debate, serão discutidos a existência das forças de atrito, suas características
e seus efeitos
Despertando interesse na parte matemática: Nesta etapa, o atrito deve despertar ainda mais a curiosidade dos alunos,
para isso, o professor deve passar o vídeo Livros que grudam sem cola (experiência de Física – atrito) produzido pelo
canal Manual do Mundo, que pode ser acessado em <https://www.youtube.com/watch?v=bCTL0PQPOj0>, em seguida
Will
it
Lift
produzido
pelo
canal
Fast,
Furious&Funny
e
que
pode
ser
acessado
em
<https://www.youtube.com/watch?v=sGBKZO_sEfU>, e por último Mythbusters - Phone Book FrictionPt.2produzido pela
BeyondTelevisionProductions
para
o
Discovery
Channel
e
que
pode
ser
acessado
em
<https://www.youtube.com/watch?v=QMW_uYWwHWQ&t=316s>. O primeiro vídeo demonstra a construção de um
experimento bastante interessante envolvendo o atrito, poréminduz a um erro conceitual, associando aumento da força
de atrito com aumento da área. Este erro pode permitir a discussão e uma visão crítica do que é encontrado na internet,
problematizando esta situação. O segundo e terceiro vídeos demonstram a intensidade da força de atrito no experimento
em questão (apesar de estarem disponíveis apenas em inglês sem legendas é possível trabalhá-los como problemática).
Na Sequência, propõe-se um experimento problematizando o atrito quanto à dependência da força normal e da
área de contato entre as superfícies. Este consiste na utilização de um bloco retangular (tijolo) de forma a colocá-lo
sobre uma superfície plana, alternando as faces de contato do bloco com esta. Com este experimento, e com os vídeos
apresentados anteriormente, os alunos devem se questionar quanto à força normal atuante em cada um dos casos aovariar
a área de contato do bloco com a superfície. Em seguida, promover um debate quanto ao que foi apresentado nos vídeos
e no experimento, problematizando a intensidade da força de atrito e a relação desta força com a força normal e com a
área de superfície de contato dos livros (nos vídeos) e do bloco (no experimento).
4.
Aprofundando conhecimentos: Nesta etapa serão trabalhados a definição formal de força de atrito, suas variáveis
(coeficiente de atrito, força normal, superfície de contato, área de contato efetiva e aparente) e suas equações,
envolvendo diferentes situações (superfície plana, plano inclinado, coeficientes de atrito diversos), de forma a convidar
o aluno a interagir e participar do que está sendo apresentado, dando abertura para proposição de situações, exemplos
e possíveis dúvidas até o momento. Após, o professor deve propor a resolução de exercícios, envolvendo a parte
conceitual e matemática.
5.
Nova situação-problema em maior nível de complexidade (atrito estático e cinético): Proposição das seguintes
situações-problema: (a) Existe atrito em um objeto parado sobre uma superfície? (b) No momento em que aplicamos
certa força a este objeto, o qual não se movimenta, há atrito? (c) E a partir do momento em que este objeto começa a
se movimentar, há atrito?
As situações devem ser analisadas e discutidas em pequenos grupos e depois discutidas com toda a turma com
mediação do professor, que pode também propor exemplos com materiais disponíveis em sala de aula (caderno, estojo,
borracha, etc.). Para esta mediação, o professor pode se basear em Caldas e Saltiel(1999), que dispõe de aspectos do
conteúdo que muitas vezes não são tratados nos livros didáticos, além de apresentar as principais concepções alternativas
dos alunos, que podem ser consideradas pelo professor como foco inicial ou em outro momento da aula. Após esta etapa,
os alunos devem construir individualmente um mapa conceitual sobre o tema, devendo conter obrigatoriamente os
conceitos de atrito estático e cinético.
6.
Aula expositiva dialogada: Retomar os principais conceitos até o momento dando abertura para questionamentos
e dúvidas. Fazer a devolutiva das atividades e solicitar que os alunos comparem o pensamento que tinham no início desta
unidade e no momento atual. Propor exercícios e situações-problema envolvendo o conteúdo dado até o momento para
serem resolvidas em pequenos grupos, com a supervisão do professor.
7.
Revisão de conteúdo e situações-problema sequenciadas por nível de complexidade: Distribuir individualmente
aos alunos o material com nível de complexidade maior, envolvendo movimento relativo, tal como na situação problema
inicial (Passo 1), solicitando, em pequenos grupos, que os alunos relacionem as atividades desta aula com a primeira
atividade desta UEPS, voltando ao experimento e utilizando-o como exemplo.
8.
Avaliação individual: Será realizada uma avaliação individualrelacionando conceitos e ferramentas matemáticas.
O aluno deve relacionar o conteúdo com eventos cotidianos e ser capaz de apresentar justificativas e cálculos pertinentes
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ao tema. No momento da correção, este deve identificar a construção do pensamento do aluno para tais conclusões e
não avaliar apenas as respostas finais apresentadas.
9.
Aula final e avaliação da UEPS em sala de aula: análise das respostas às questões propostas na avaliação
individual e comentários finais integradores sobre o assunto. Avaliação oral pelos alunos sobre as estratégias de ensino
usadas e sobre seu aprendizado.
10.
Avaliação da UEPS: posteriormente o professor deve fazer uma análise qualitativa, quanto à aprendizagem
significativa dos conceitos, na avaliação individual e na observação participante, bem como da avaliação da UEPS feita
no último passo, pelos alunos.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
As UEPS devem se amparar nos princípios da aprendizagem significativa crítica, dispostos anteriormente neste
trabalho. Logo, para a análise da sequência didática que foi construída neste trabalho, deve-se considerá-los como
critérios.
No primeiro passo, identifica-se o princípio do conhecimento prévio, pois os alunos são induzidos refletir sobre
a situação-problema antes de serem apresentados formalmente aos conceitospermitindo reconhecer suas concepções
prévias; princípio da interação social e do questionamento, pois os alunos terão a oportunidade de debater e expor suas
formas de pensamento na tentativa de explicar o fenômeno observado, em grupos; os princípios da não centralidade do
livro texto e da não utilização lousa podem ser identificados durante toda a UEPS, pois mesmo que alguns passos desta
unidade sejam executados de maneira mais tradicional,diferentes materiais e recursos didáticos são integrados ao longo
da mesma, tais como debates, discussões e atividades práticas, com participação ativa dos alunos; princípio do aprendiz
como receptor/representador, com este, os alunos estarão “testando” o conteúdo através do que pode ser relacionado
ao seu cotidiano, percebendo que faz parte e esta inserido no que esta sendo estudado, mediado do professor, que atuará
na negociação de significados juntos aos alunos; e do abandono da narrativa, pois, o professor não esta apresentando o
conteúdo da forma convencional ou mecânica. Da mesma forma, podemos identificar estes mesmos princípios no passo
2.
No passo 3, identifica-se o princípio do conhecimento prévio no momento em que os alunos associam, a partir
do primeiro vídeo, a área de superfície de contato com a força de atrito, ideia que deverá ser questionada e desconstruída
após a atividade prática utilizando o bloco; o princípio da interação social e do questionamento, neste mesmo momento
em que dá-se a atividade prática em pequenos grupos, estimulando a discussão entre os alunos, despertando a curiosidade
e, consequentemente, surgimento de dúvidas; o princípio da não centralidade do livro texto; o princípio do aprendiz
como receptor/representador; o princípio do aprendizado pelo erro, pois, utilizando o vídeo, e na sequência o
experimento, os alunos irão compreender que o que acreditavam fazer sentido no momento em que o vídeo passa uma
ideia errônea quanto a área de contato das superfícies e a relação com a força de atrito, problematizando o fato de um
canal tão influente poder apresentar erros, incentivando assim a criticidade dos alunos; desta mesma forma, o princípio
da desaprendizagem e da incerteza do conhecimento são identificados neste passo.
No passo 4, tem-se uma exposição dialogada, com abertura e encorajamento aos alunos para que interajam e
participem. Sendo assim, estes podem apresentar, debater e ressignificar seus conhecimentos prévios, e, quando
identificadas concepções alternativas, o professor tem a oportunidade de trabalhar para desconstruí-las junto com a
turma, ou, até mesmo utilizá-la como exemplo sempre que achar conveniente, indicando possíveis inconsistências entre
o pensamento dos alunos e o da ciência escolar. Assim, o princípio da interação social e questionamentos também estarão
presentes durante a aula. Da mesma forma que nos demais passos, podemos identificar o princípio da não centralidade
do livro texto. Neste passo, também podem ser identificados possíveis conhecimentos prévios e concepções alternativas
que os alunos apresentaram em aulas passadas, utilizando os vídeos, situações-problema e atividades práticas, e desta
forma, desconstruídos com a aula apresentada e com o auxílio do professor. Sendo assim, tem-se o princípio do
aprendizado pelo erro e o princípio da desaprendizagem. Também, neste passo, considera-se o princípio do abandono da
narrativa, pois, este princípio tem relação com um ensino-aprendizagemexpositivo e unidirecional, no qual, as aulas são
apenas narradas pelo professor, porém, neste passo da UEPS, apresenta-se uma aula expositiva dialogada, onde o aluno
participa e questiona e o professor dá abertura para que isso ocorra.
No passo 5, novas situações-problema em maior nível de complexidade são propostas, como introdução à uma
nova parte do conteúdo que virá na sequência (atrito estático/cinético). Após debaterem em pequenos grupos, terão
uma aula expositivo-dialogada, onde o professor apresentará formalmente o novo conteúdo. Neste passo, identifica-se o
princípio do conhecimento prévio, da interação social e do questionamento, da não centralidade do livro texto, do
aprendiz como preceptor/representador, da aprendizagem pelo erro, da desaprendizagem e da incerteza do
conhecimento.
No passo 6, retoma-se todo o conteúdo trabalhado até o momento, faz-se a devolutiva de todas as atividades e
solicita-se que os alunos comparem o pensamento que tinham no início da unidade e no momento atual e propõe-se
situações-problema envolvendo o conteúdo até o momento. Identifica-se neste passo da UEPS além dos princípios já
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citados, o princípio programático da consolidação (MOREIRA. 2010), que visa insistir no domínio do conteúdo estudado
antes de prosseguir com novos conhecimentos.
No passo 7 solicita-se que os alunos relacionem as atividades desta aula com a primeira atividade desta UEPS em
pequenos grupos, incentivando ainteração social e do questionamento, Nos passo 8, 9 e 10, tanto a aprendizagem dos
alunos quanto a própria unidade são avaliadas.Cada um destes princípios são integradores de uma aprendizagem
significativa crítica e essenciais para que esta ocorra. Portanto, dada a análise disposta, pode-se identificá-los, o que
sugere que esta UEPS, segundo Moreira (2010), é viável para ser trabalhada em sala de aula no ensino médio, de forma
que o objetivo final seja que os alunos possam obter uma aprendizagem significativa crítica sobre a força de atrito.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
A UEPS construída neste trabalho apresenta o conteúdo de atrito através de diferentes recursos de ensino
(vídeos, experimentos, situações-problema, mapas-conceituais, debates, atividades em pequenos grupos, etc.), o que
pode despertar a curiosidade dos alunos, instigar e cativá-los. Além disso, leva em consideração as principais dificuldades
enfrentadas pelos alunos no estudo deste tema, apresentados na revisão de literatura em ensino, mostrando a importância
da pesquisa em ensino para a prática educativa. Desta forma, esperamos a possível ocorrência de uma aprendizagem
significativa crítica que envolva o conteúdo de maneira mais ampla e prazerosa para os alunos.
O professor que utilizar o trabalho apresentado pode identificar outras concepções alternativas que podem ser
apresentadas pelos alunos no decorrer das atividades e utilizá-las durante as aulas, de forma que dê possibilidade aos
alunos de desconstruí-las ao construir o novo conceito em suas estruturas cognitivas.
Futuramente, espera-se aplicar a UEPS construída neste trabalho, para uma turma do ensino médio para avaliar
a sua pertinência, tanto para os alunos como para o professor.
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Resumo: Pesquisas apontam para um cenário no qual ainda se prima pela aprendizagem mecânica de conceitos e fórmulas matemáticas
em detrimento de sua compreensão. Nesse cenário é saliente a dinamização dos jogos digitais que com um design da interface fascinante,
animação, possibilidade de programação, versatilidade, dentre outros são atrativos que tendem a facilitar o ensino da Matemática,
podendo ser importantes aliados aos processos de ensino e de aprendizagem. Frente a estas considerações este trabalho apresenta uma
proposta de pesquisa que constituirá uma tese do Doutorado em Ensino. A pesquisa a ser desenvolvida é de cunho qualitativo e em
relação aos procedimentos delineia-se um estudo de caso segundo as orientações de Roberto Yin. Busca-se investigar como a construção
de jogos digitais pode colaborar com a aprendizagem significativa de conhecimentos matemáticos. A investigação acontecerá a partir
de três intervenções pedagógicas desenvolvidas junto a alunos de 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamentala partir das quais serão coletados
dados por meio de um questionário, da construção de um mapa mental e gravações. Espera-se colaborar com a disseminação de práticas
com potencial para a melhoria da aprendizagem significativa da matemática, ou mesmo, identificar potencialidades e limitações de
uma prática pedagógica pautada na construção de jogos. Além disso, acredita-se que o desenvolvimento de práticas pedagógicas em
consonância com os princípios da aprendizagem significativa idealizada por David Paul Ausubel, 1918 – 2008, e adaptada e reformulada
por seguidores e estudiosos da teoria como Joseph Novak e Marco Antonio Moreira se mostram alternativas viáveis para melhorias no
ensino da Matemática.
Palavras-chave: Jogos digitais; aprendizagem significativa; conhecimentos matemáticos.
Abstract: Research points out to a scenario in which mechanical learning and memorization of concepts and mathematical formulae are
prevalent in spite of their lack of understanding. In such milieu it is also prominent the dynamization of digital games that present an
appealing interface design, animation, programming possibilities, versatility, which among other alluring features, stand as elements to
facilitate the teaching of mathematics. Thus, they can become important allies in the processes of its teaching and learning. Taking
into account these considerations, this paper presents a research proposal to a Doctorate in Teaching. Research is qualitative and, in
relation to the actions to be taken, it delineates itself as a case study, according to Robert Yin’ s guidelines. It aims at investigating how
the construction of digital games can facilitate meaningful learning of mathematical knowledge. This inquiry will occur after three
pedagogical interventions to be developed with 7th, 8th, and 9th graders of elementary and junior high school that will provide the
collected data, which will consist of responses to a questionnaire, the construction of a concept map and recordings with the subjects.
This research proposal intends to collaborate with the dissemination of classroom practices aimed at improving the learning of
mathematics, and even to help identify limitations and potentialities of a pedagogical practice that emphasizes the construction of
digital games.In addition, it is believed that the development of pedagogical practices in line with the principles of meaningful learning
idealized by David Paul Ausubel, 1918-2008, and adapted and reformulated by followers and scholars of the theory as Joseph Novak and
Marco Antonio Moreira are shown alternatives for improvements in mathematics teaching.
Keywords: Digital games; meaningful learning; mathematical knowledge.

1–INTRODUÇÃO
Estudos feitos nos mostram que no decorrer dos anos foram inúmeras as reformas curriculares, as discussões e
os movimentos de educadores e estudiosos da área com o intuito de qualificar o ensino da Matemática no Brasil. Contudo,
o que ainda vivenciamos são lacunas sérias nos processos de ensino e de aprendizagem de conhecimentos matemáticos.
A experiência docente e pesquisas apontam para um cenário onde ainda prima-se pela aprendizagem mecânica e
memorização de conceitos e fórmulas em detrimento de sua compreensão. Estatísticas obtidas em diferentes avaliações
em larga escala feitas por órgãos competentes, embora tenha-se ressalvas quanto a esses testes e não sendo de interesse
aprofundar reflexões neste sentido por não ser o foco a que propõe-se no momento, nos mostram resultados desastrosos.
Habilidades que extrapolam a repetição e que exigem a capacidade de resolução de problemas e a aplicabilidade de
conceitos são pouco desenvolvidas, indicando que tais aprendizagens não foram significativas e/ou efetivas, pois não
estabelecem relações com conhecimentos prévios do indivíduo.
Acredita-se que o desenvolvimento de práticas pedagógicas em consonância com os princípios da aprendizagem
significativa idealizada por David Paul Ausubel, 1918 – 2008, e adaptada e reformulada por seguidores e estudiosos da
teoria como Joseph Novak e Marco Antonio Moreira se mostram alternativas viáveis para melhorias no ensino da
Matemática. Aliada a esta proposta pensa-se na inserção dos recursos tecnológicos como ferramentas que tenham o
potencial para contribuir na efetivação da aprendizagem significativa.
Frente a este cenário e com o intuito de fundamentar a pesquisa busca-se um referencial acerca da teoria da
Aprendizagem Significativa na concepção de Ausubel e seus seguidores. Além disso, direciona-se também para um aporte
teórico com vista às perspectivas atuais acerca da utilização dos jogos digitais como ferramenta pedagógica no ensino da
Matemática. Busca-se investigar “Como a construção de jogos digitais pode colaborar para a aprendizagem significativa
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de conceitos matemáticos?“ Para responder a esta questão propõem-se três estudos de casos em turmas do 7º, 8º e 9º
ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Otto Gustavo Daniel Brands, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Brasil,
na qual a pesquisadora atua como docente.
Dentre tantos softwares disponíveis para a construção de games optou-se pelo Scratch por rodar na plataforma
Linux presente no laboratório da instituição de ensino na qualse pensa a pesquisa, bem como em grande número de
escolas públicas. Além disso, o referido software permite que mesmo não sendo especialista em programação possa
aventurar-se a criações de games.
2 – MARCO TEÓRICO - ELEMENTOS NORTEADORES DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
David Paul Ausubel (1918-2008), graduado em Psicologia e Medicina, doutor em Psicologia do Desenvolvimento
pela universidade de Columbia, foi o grande estudioso e idealizador da teoria da aprendizagem significativa (MOREIRA,
2011). O autor defende a ideia de que a aprendizagem deve fazer algum significado para o aluno e para isso o novo
conhecimento precisa interagir e ancorar-se de maneira substantiva e não arbitrária com o que o indivíduo já possui em
sua estrutura cognitiva, única em sua natureza, assim como também o são os novos significados.
Para que a aprendizagem significativa ocorra Ausubel defende que é necessário que duas condições básicas
sejam atendidas: (1) o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo; (2) a presença de conhecimento
organizado e relevante na estrutura cognitiva do aprendiz que seja capaz de ancorar e relacionar-se com o novo conteúdo,
caracterizando a predisposição para a aprendizagem.
É necessário que os conhecimentos novos interajam com os conhecimentos prévios do indivíduo para efetivação
de uma aprendizagem significativa, mas a interação não pode ser com qualquer conhecimento prévio e sim com aqueles
que são pertinentes à nova aprendizagem.
Os conhecimentos prévios, chamados por Ausubel de subsunçores, podem ser símbolos, conceitos, proposições,
fatos, ideias, modelos mentais ou até mesmo imagens (MOREIRA, 2011). O subsunçor possibilita, por meio da interação,
que novos conhecimentos que são recebidos ou descobertos por um indivíduo tenham significado. Eles não são estáticos
e imutáveis, ao contrário, são dinâmicos e definidos no movimento, assim tanto o já existente como o novo conhecimento
incorporado se modificam no processo que se estabelece da relação entre ambos. Nesse movimento, a incorporação do
novo conhecimento na estrutura cognitiva do indivíduo se dá de maneira peculiar e ao consumar a aprendizagem
significativa adquire maior estabilidade adquirindo, também, um caráter idiossincrático. Assim, o subsunçor mais estável
facilita novas aprendizagens, pois a medida que vai se fortalecendo por meio de novos significados que se acomodam,
cada vez mais é capaz de servir de ideia-âncora para novos conhecimentos (MOREIRA, 2011, p.16).
Um aprendiz que tenha conhecimentos prévios sobre números naturais usará esta base quando se deparar com
situações em que este campo numérico for ampliado até o universo dos números inteiros, por exemplo. Os conhecimentos
que tem (características e propriedades) o ajudarão a entender os demais conjuntos. A estrutura cognitiva de cada
indivíduo é modificada de forma única na relação que se estabelece entre o já existente e novo conhecimento. Sendo
assim, ao ampliar o conhecimento dos conjuntos numéricos a concepção sobre número se torna mais inclusiva, mais geral,
porém idiossincrática.
Ausubel chega a afirmar que se a psicologia educacional fosse reduzida a um único princípio, o fator singular
que mais influencia a aprendizagem, seria aquilo que o aprendiz já conhece, e que ao descobrir isto, deve-se então,
ensinar de acordo (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). Contudo, cabe a ressalva que isso não significa dizer que o
conhecimento prévio necessariamente é um elemento facilitador, pois também pode ser uma barreira ao novo
conhecimento. Quando a aprendizagem acontece num processo interativo com os conhecimentos prévios pode-se dizer
que ela foi significativa, embora esta possa não ser aceita no contexto de determinada matéria de ensino.
Já quando os subsunçores de um sujeito não são adequados e estáveis a ponto de se constituírem em uma âncora
para a atribuição de significados aos novos conhecimentos, Ausubel sugere a utilização de organizadores prévios. Esses
são recursos instrucionais que farão a mediação entre o que o aprendiz já sabe e o que ainda precisaria saber, porém de
uma forma mais branda. “Funcionam como pontes cognitivas, na medida em que fornecem um suporte para a
incorporação e retenção estáveis de novos conceitos” (TAVARES, 2010, p.5).
Contemplar diferentes ritmos e perfis de aprendizagem no contexto da sala de aula é desafio para docentes de
diferentes níveis e fica ainda mais saliente quando é detectada a fragilidade ou ausência de subsunçores consistentes
para a ocorrência de aprendizagem de novos conhecimentos. Respeitar a estrutura idiossincrática fornecendo ou
alterando ideias ancoradas a um nível subordinante de cada indivíduo pode ser feito por meio de organizadores prévios
com maior grau de abstração, generalidade e inclusividade que os novos materiais a serem aprendidos. Uma alternativa
é a proposta de resumos e visões amplas, geralmente ao mesmo nível de abstração, generalidade e inclusão do próprio
material de aprendizagem, apenas salientando os pontos mais evidentes e omitindo informações menos importantes
(AUSUBEL, 2003, p.11).
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2.1 – Jogos digitais, uma ferramenta em prol da aprendizagem
Apesar de os jogos já estarem na cultura da humanidade desde tempos remotos a análise de sua evolutiva nos
mostra que foi necessária uma longa caminhada para inserção destes como recurso pedagógico no ensino (SANTOS;
JUNIOR, 2014). Contudo, o crescente avanço tecnológico tem aberto espaço à indústria eletrônica e impulsionado
investimentos em softwares sofisticados que imitam cenários e situações reais cativando e envolvendo os usuários de
jogos digitais.
A interatividade possibilitada pelos jogos digitais em sala de aula pode colaborar para a aprendizagem
significativa e consequente mudanças na qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem. A interface atraente com
uma multiplicidade de cores, sons, movimentos trazem um dinamismo que envolve os estudantes podendo deixá-los mais
predispostos à aprendizagem reconfigurando os papéis dos envolvidos. O professor não se coloca como detentor do
conhecimento e o aluno, imerso num mundo digital e familiarizado com a tecnologia, passa a partilhar conhecimento em
igualdade com colegas e professores.
A interatividade proporcionada pela tecnologia é ainda mais saliente nos jogos digitais, com um aumento
significativo de pesquisas que buscam investigar o uso deste recurso como um apoio ao fazer pedagógico do professor.
Algumas vantagens do uso deste recurso no ensino exemplificadas na sequência.
Maziviero (2014, p.24) afirma que “além das características lúdicas e de entretenimento, os jogos proporcionam
o desenvolvimento de diferentes habilidades para seus jogadores, como: procurar diferentes estratégias para a resolução
de problemas, superação de dificuldade, compreensão de atuação em ambientes com regras e noções de utilização.”
Neto, (2013, p.3), corrobora que os jogos facilitam o acesso às informações de forma divertida, complementando a
aprendizagem e podendo ser utilizada na introdução ou fixação de um conteúdo, além de ressaltar a questão motivacional
do recurso. Mendes e Silva (2017) destacam o desenvolvimento e/ou aprimoramento de habilidades de leitura e produção
textual por meio das narrativas dos jogos digitais com possibilidade de progressos significativos na capacidade para a
comunicação. No contexto da disciplina de Matemática eles são apontados como uma possibilidade de despertar o
interesse dos jogadores e desenvolver habilidades fundamentais na compreensão de conteúdos afins (SANTOS; JUNIOR,
2014).
A construção de jogos digitais transcende o ato de jogar permitindo ao indivíduo construtor a imersão em
narrativas e cenários, criando enredos próprios. Conceber o computador como uma máquina a ser ensinada possibilita a
construção do conhecimento favorecendo a resolução de problemas. Assim, a linguagem de programação permite reflexão
de resultados obtidos e a depuração de ideias por meio do uso de novos conteúdos e estratégias (MOTA et al., 2014, 378).
Entende-se que ao construir jogos digitais os alunos utilizam a tecnologia não apenas como consumidores, mas tornamse ativos no processo, criando, produzindo e disseminando conhecimentos.
Sobreira, Takinami e Santos (2013, p.132) afirmam ainda que o trabalho feito por meio da linguagem de
programação, indiferente da plataforma base utilizada, contribui de forma significativa para o desenvolvimento de
competências e habilidades indispensáveis à construção do perfil do cidadão desejado para atuar no século XXI. Ressaltam
nesse contexto a ênfase dada às escolhas, decisões, reformulações, colaboração, interação e, principalmente, às relações
estabelecidas entre conhecimentos escolares e a vivências cotidianas.
Cabe evidenciar a existência de programas tecnológicos de fácil entendimento e que não exigem um
conhecimento avançado de programação para que o usuário possa desenvolver jogos interessantes. Desta forma, a autoria
de jogos digitais associados aos conteúdos escolares e a vida social fica acessível aos docentes que desejam inserir o
recurso nas suas práticas pedagógicas. Os autores ainda destacam que o desafio da linguagem de programação explorada
na construção de jogo digital vai além da elaboração de um produto, pois promove a oportunidade de execução de um
ciclo contínuo, autoajustável e dinâmico de construção, reflexão e apropriação do conhecimento socialmente construído.
Dentre as inúmeras possibilidades de programas que permitem o trabalho com a construção de jogos digitais,
optou-se pelo uso de Scratch em uma intervenção pedagógica junto aos sujeitos alvo da pesquisa.
3 – METODOLOGIA
O principal objetivo desta pesquisa, conforme argumenta-se na Introdução é investigar como a construção de
jogos digitais pode colaborar com a aprendizagem significativa de conhecimentos matemáticos. Para isso a questão
norteadora do estudo será “Como a construção de jogos digitais pode colaborar com a aprendizagem significativa de
conhecimentos matemáticos?” Paralelo a esta são traçados alguns objetivos secundários:
•
Identificar indícios de aprendizagem significativa de conceitos matemáticos;
•
Investigar como o software Scratch contribui para a aprendizagem significativa de conhecimentos matemáticos.
Frente a isso, entende-se que uma boa alternativa é desenvolver uma pesquisa de cunho qualitativo, pois a
preocupação não será em uma representatividade numérica, mas a compreensão do problema a ser investigado buscando
explicações e evidências relevantes.
Assim, neste contexto, em relação aos procedimentos da pesquisa opta-se por um delineamento de estudo de
caso segundo as orientações de Robert Yin (2005, 2011). O autor afirma que o estudo de caso é “uma investigação empírica
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de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites e o contexto não
estão claramente definidos (Yin, 2005, p.32).
O presente estudo desenvolverá três estudos de caso únicos, pois a proposta de investigação acontecerá a partir
de três intervenções pedagógicas desenvolvidas junto a alunos de 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental no município de
Venâncio Aires, RS. A escolha do grupo se dá pelo fato da pesquisadora também ser docente titular da disciplina de
Matemática nas referidas turmas da instituição de ensino na qual a pesquisa acontecerá.
A UEPS a ser desenvolvida com o 7º ano abordará conteúdos de geometria plana envolvendo figuras geométricas.
No 8º ano o enfoque será na aprendizagem de ângulos e no 9º ano serão as coordenadas cartesianas.
Os primeiros dados a serem coletados serão por meio da construção de um mapa mental proposto aos alunos
sobre as concepções que estes têm de jogos digitais. Entende-se aqui por mapa mental, Mind Map em inglês, a ferramenta
de pensamento que permite refletir exteriormente o que se passa na mente (BUZAN, 1996). Desta forma, os alunos
registrarão na forma de mapa mental que será construído por meio do software MinMup, um aplicativo do Google para
esta funcionalidade, as percepções sobre o assunto solicitado.
As intervenções pedagógicas sobre as quais recairão as observações e serão coletados os dados que possam
atender ao objetivo da pesquisa serão organizadas segundo o proposto por Moreira (2011b) em Unidades de Ensino
Potencialmente Significativas (UEPS). Embora nem todas as etapas das UEPS serão foco da investigação, apresentaremos
a proposta na íntegra. Essa opção de organizar nesse formato as intervenções pedagógicas dá-se pelo fato de acreditar
no potencial da UEPS para a facilitação da aprendizagem significativa dos alunos, bem como possibilitar ao leitor
contextualizar-se como a construção dos jogos é proposta aos grupos. Os registros que a serem analisados serão coletados
apenas nas etapas das UEPS que se propõem a construir jogos digitais com uso do software Scratch.
Será feita a observação participante, uma das modalidades apontadas por Yin, onde o observador deixa de ser
passivo e passa a interagir no ambiente do estudo de caso. Estas observações com registros de percepções pertinentes
serão registradas em um diário de campo, definido por Falkembach (1987), como um instrumento onde são feitos
anotações e reflexões do pesquisados no dia a dia referentes àfatos concretos, fenômenos sociais, acontecimentos,
relações verificadas e experiências vivenciadas.
Além disso, em paralelo com o Scratch será feito uso de um outro software (ainda a definir) que fará a
captura de tela de modo a permitir um feedback de comandos necessários para a programação do jogo, bem como a
gravação de voz dos alunos durante a construção dos jogos. Assim, acredita-se que se possa identificar, com mais
facilidade, indícios de uma aprendizagem significativa dos conhecimentos matemáticos intrínsecos à construção do jogo.
Importante destacar que, no próprio Scratch ficará registrado todo o percurso da construção, dados
esses que serão valiosos para a pesquisa, pois permitirão verificar a compreensão dos alunos, não apenas do software,
mas dos conhecimentos matemáticos implícitos no processo. Cabe salientar que não será objetivo da pesquisa atribuir
relevância ao produto final do jogo, mas sim ao seu processo de construção e o impacto deste na aprendizagem dos
alunos.
Ao final do desenvolvimento da UEPS será proposto aos alunos um questionário com o objetivo de que eles
possam manifestar-se sobre o quanto as implicações da construção do jogo na aprendizagem.
Deste modo, procurando adotar os princípios de Yin no estudo objetiva-se coletar múltiplas fontes de evidências
que serão analisados de acordo com as orientações metodológicas sugeridas pelo autor (YIN, 2011). Assim, a análise dos
dados qualitativos será feita em cinco etapas distintas: compilação, desagrupamento, reagrupamento, interpretação e
conclusão.
Importante destacar que a análise dos dados, etapa primordial da pesquisa, não pode ser vista como estanque e
linear, pois continuamente poderá ser revista. Ademais, considerando a imprevisibilidade da pesquisa, estará assegurada
a possibilidade de modificações e ajustes em qualquer uma das cinco etapas.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS
Ainda não foi realizada a etapa de coleta e análise dos dados desta pesquisa, contudo acredita-se que ela possa
encontrar indícios de como a construção de jogos digitais com uso do Scratch pode colaborar na aprendizagem
significativa de conhecimentos matemáticos. Desta forma, espera-se cooperar com a disseminação de práticas com
potencial para a melhoria da aprendizagem matemática, ou mesmo, identificar potencialidades e limitações de uma
prática pedagógica pautada na construção de jogos.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se professores de Matemática fossem consultados sobre quantas vezes já ouviram de seus alunos perguntas do
tipo “ Por que preciso aprender isso?” “ Onde vou usar?” “ Para que serve?” possivelmente esse número seria elevado.
Tais questionamentos evidenciam a fragilidade do ensino da disciplina e quão ela não tem significado a uma parcela
relativamente grande de estudantes que são submetidos a um ensino mecânico e repetitivo. Ausubel (2003, p. 199) já
afirmava que “a incapacidade de se verificar para que serve uma disciplina é a razão que os estudantes mencionam mais
frequentemente para perderem o interesse pelos estudos e para desistirem.” Assim, a pesquisa relatada pautada nos
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princípios da aprendizagem significativa, espera poder colaborar para um maior apreço dos alunos pelos conhecimentos
matemáticos e consequente aprendizagem destes.
Neste cenário, enfatiza-se, ainda, a dinamização dos jogos digitais que, com um design da interface fascinante,
animação, possibilidade de programação, versatilidade, dentre outros são atrativos para a facilitação do ensino da
Matemática, podendo ser importantes aliados aos processos de ensino e de aprendizagem. Jacobsen, Maffei e Sperotto,
2013, afirmam que os jogos eletrônicos possuem um fascínio desafiador que tendem a alterar os modos como se
constituem os sujeitos aprendizes, tendo em vista as demandas de ordem de estabelecimentos por ações em equipe,
tomada de decisões individuais e grupais, desenvolvimento da percepção e do raciocínio rápido.
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Resumo: O dogma “DNA-RNA” descreve a transferência da informação contida no DNA para síntese proteica, por um intermediário de
RNA. Não é um processo simples, sendo sugerido que a representação causa confusão ao entendimento do processo. O objetivo foi
analisar por meio de mapas conceituais a compreensão dos conceitos do dogma central da biologia por acadêmicos dos cursos de
graduação da área de saúde e de ciências biológicas. Participaram da pesquisa25 acadêmicos que elaboraram mapas conceituais. Na
análise dos mapas conceituais, observamos que 32% usaram conceitos corretos, hierarquia e palavras chave representativas. Concluímos
que os mapas conceituais podem ser utilizados como recurso didático e avaliativo da aprendizagem, porque os alunos citam conceitos
fazendo relações entre eles, e nesse momento se consolida o conhecimento.
Palavras-chave: Desoxirribo nucleases, Biologia Molecular,Aprendizagem.
Abstract: The "DNA-RNA" dogma describes the transfer of information contained in the DNA to protein synthesis by an RNA intermediate.
It is not a simple process, and it suggested that the representation causes confusion to the understanding of the process. The objective
was to analyze by means of conceptual maps the understanding of the concepts of the central dogma of biology by undergraduate
students of health and biological sciences. Twenty-five academics who developed conceptual maps participated in the study. In the
analysis of the conceptual maps, we observed that 32% used correct concepts, hierarchy and representative keywords. We conclude that
conceptual maps can to be use as a didactic and evaluative resource for learning, because students cite concepts by making relationships
between them, and in that moment, knowledge consolidated.
Keywords: Deoxyribonucleases, Molecular Biology, Learning.

INTRODUÇÃO
A molécula de DNA (ácido desoxirribonucleico) codifica as informações genéticas em seus genes, por meio das
sequências de nucleotídeos. Essa molécula pode ter suas informações copiadas para formar novas moléculas de DNA, pelo
processo de duplicação, ou transcritas em moléculas de RNA (ácido ribonucleico), que posteriormente serão a base do
processo de formação das proteínas, chamado de tradução. Para estudar a relação entre esses mecanismos foi criado um
dogma conhecido como “dogma central” da biologia (GRIFFITHS et al., 2009; WRIGHT, FISK, NEWMAN,2014).
Esse dogma foi postulado por Francis Crick com o objetivo de representar de uma forma simples a relação entre
os processos envolvidos no fluxo de informações genéticas (CRICK, 1970). Porém, muitos estudantes estão apresentando
dificuldades em entender os conceitos relacionados com esses mecanismos, principalmente quando apresentados a figura
canônica do dogma central (figura 1). Dados comprovam que alunos com fraco entendimento sobre o assunto, além de
encontrar significados inadequados sobre o dogma central, estes não possuem o conhecimento fundamental sobre genes
e expressão do gene. Estes equívocos conceituais ocorrem quando os alunos não confrontam suas próprias ideias e
observações, fato que resulta, posteriormente, interferência na aprendizagem de novos conceitos. Ademais, a falta de
situações em que o aluno deve solucionar problemas, resulta em um raciocínio fraco (WRIGHT, FISK, NEWMAN,2014).
Figura 1 – Representação típica do dogma central.

Fonte: os autores.
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Nesse sentido, o papel do professor no processo de aprendizagem do aluno é de extrema importância, já que
deve levar em conta que os alunos recebem informações das mais variadas fontes como propagandas, internet e
noticiários. Essas informações nem sempre são cientificamente corretas. Sendo assim, é papel da escola transmitir
informações fundamentadas cientificamente (PRIMON; REZENDE, 2009).
Por sua vez, na maioria das vezes, o aprendizado ocorre por memorização, que tem relação com o sistema
cognitivo, mas de uma forma arbitrária e literal, sendo que o indivíduo não apresenta a aquisição de novos significados,
como lembra Ausubel (2000), o qual acrescenta que uma nova informação sobre determinado conceito deve ser
apresentada ao ouvinte, sabendo previamente seu conhecimento sobre o assunto, já que este servirá como uma base
para os novos.
Neste sentido, o mapa conceitual, proposto por Novak, constitui em uma ferramenta pedagógica de grande
relevância para aprender de modo significativo e construir conceitos científicos, ajudando-os a integrar e relacionar
informações, e dar significado ao que estão estudando(GALANTE, 2014). Os mapas podem ser utilizados como recurso de
aprendizagem, uma vez que são colocados os conceitos e a relação entre eles, porém esses não são autoexplicativos,
exigindo uma explicação por parte de quem os faz (MOREIRA, 2012).
A interação entre os conhecimentos prévios relevantes já existente na estrutura cognitiva dos alunos e os novos
conhecimentos possibilita um aprendizado mais eficiente. Assim, a aprendizagem significativa se caracteriza de forma
não literal e não arbitrária, quando os novos conhecimentos passam a significar algo para o aprendiz. Durante esse
processo os conhecimentos prévios adquirem novos significados e ele consegue explicá-los com suas próprias palavras
(MOREIRA, 2012).
Sabemos que o conhecimento não formalexpresso é difícil de ser exposto, o que dificulta sua transmissão e o
compartilhamento com outras pessoas. Uma das formas de exteriorizar esses conhecimentos é por meio de mapas
conceituais.
Nessa direção, a motivação para o presente estudo é melhorar a aprendizagem de forma mais contundente,
recaindo em algumas pesquisas que concentram sua atenção na compreensão dos conceitos e processos de ensino de
biologia. Tais estudos apresentados nas primeiras etapas, de um curso introdutório em biologia celular, para estudantes
(https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ876528.pdf,) relatam a necessidade de evoluirmos na pesquisa do ensino de
genética e em outras áreas do conhecimento humano, como exemplo, a área da saúde. Por conseguinte, objetivamos
nesse estudo analisar a compreensão dos conceitos do dogma central da biologia, por meio de mapas conceituais, por
acadêmicos dos cursos de graduação da área de saúde e de ciências biológicas.
METODOLOGIA
A pesquisa é de natureza qualitativa. Esse estudo foi realizado em 2017. Participaram da pesquisa 25
acadêmicosdos cursos de bacharelado em Biologia e dos cursos de Enfermagem e Farmácia, matriculados nas disciplinas
de Biologia Celular e Genética Humana, em uma Universidade Comunitária da Região das Missões, noroeste do estado do
Rio Grande do Sul, Brasil.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, conforme o Parecer
número1.057.728. Os participantes foram convidados e esclarecidos sobre os objetivos, métodos, procedimentos e outros
aspectos da pesquisa, e os que concordaram em participar assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).
Após a apresentação e explicação de um mapa conceitual sobre o dogma central da biologia (Figura 2), que
foiconstruído utilizando o programa Cmap tools, (MOREIRA, 2012, p. 141) uma ferramenta disponível, de livre acesso na
web (http://cmap.ihmc.us). Foi solicitado a elaboração de mapas conceituais pelos acadêmicos para, depois, analisar os
significados construídos a respeito da compreensão dos conceitos do dogma central da biologia.
Após essa apresentação, os acadêmicos receberam instruções de como construírem um mapa conceitual, tais
como: a) apresentar os conceitos em nível de hierarquia dos mais gerais para os específicos; b) conectar os conceitos
com linhas e colocar nessas linhas palavras-chave que expliquem a relação entre os conceitos, de tal forma que se possam
transmitir significado a leitura; c) possibilidade de colocar exemplos e figuras embaixo dos conceitos (MOREIRA, 2012,
pag. 141).
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Figura 2 – Mapa conceitual sobre o dogma central da biologia.

Fonte: os autores.

Durante a construção dos mapas conceituais, os alunos foram orientados para não se preocuparem com o mapa
do colega, pois cada um pode fazer um mapa diferente do outro, sem que isto represente acerto ou erro. Na sequência,
os acadêmicos elaboraram individualmente seus mapas conceituais, expressando seus conhecimentos sobre o tema. Para
a análise dos mapas conceituais foram elencados alguns critérios, tais como: representatividade do conteúdo dos
conceitos em relação aos conteúdos abordados; os conceitos apresentados e níveis de hierarquia conceitual; inter-relação
entre os conceitos, quantidade e qualidade das palavras-chave (RUIZ-MORENO et al., 2007).
Os mapas foram analisados e interpretados conforme os conceitos e hierarquias representativos; conceitos
representativos sem hierarquia; conceitos não representativos sem hierarquia; quantidade de palavras-chave e qualidade
de palavras-chave, sendo que um único mapa pode cair em mais de uma categoria. Nessa etapa, os participantes da
pesquisa foram identificados como E1, E2, E3 até E25.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Analisando os mapas conceituais elaborados pelos acadêmicos, observamos que a maioria (80%) utilizou termos
corretos, mas quando fez relaçãoentre os conceitos, fez de forma incorreta. Dos participantes, 20% (n=5) usaram
conceitos corretos com hierarquia e relaçãoentre os conceitos representativos,conforme apresentado na figura 3.
O mapa conceitual de E1 foi transcrito usando o programa CmapTools e no canto direito está o mapa original.

Figura 3 – Mapa conceitual elaborado por E1sobre o dogma central.

Fonte: Os autores.

Pelas análises dos mapas conceituais, percebemos que não foram solicitadas explicações orais ou por escrito,
em relação aos seus mapas. Os mapas conceituais não foram apresentados e discutidos entre os acadêmicos participantes
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do estudo, o que teria facilitado a tarefa de análise. Faltou esclarecimentos, portanto, que sem uma comunicação oral,
não foi possibilitado uma reconstrução desse mapa, e não houve, por sua vez, a incorporação de palavras-chave para
transmitir significado entre os conceitos.
A sugestão para outras aplicações de mapas conceituais sobre esse assunto, seja que os participantes apresentem
e discutem seus mapas, para que desta forma seja possível reorganizar os conceitos e construir uma aprendizagem
significativa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mapas conceituais são propostos como uma estratégia potencialmente facilitadora de uma aprendizagem
significativa, que acontece quando os conhecimentos passam a significar algo para o aprendiz e ele consegue explicá-los
com suas próprias palavras (MOREIRA, 2012). Pelas respostas dos acadêmicos constatamos que a interação entre os novos
conhecimentos e a estrutura cognitiva dos alunos pode ter proporcionado a aprendizagem significativa.
Reforçamos que mapas conceituais podem ser utilizados como recurso didático e avaliativo da aprendizagem,
pois os alunos citam conceitos e fazem relações entre eles, além de explicarem, é nesse momento que se consolida o
conhecimento.
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Resumo: O contexto educacional da atualidade exige o planejamento e desenvolvimento de metodologias para facilitar o processo de
ensino e aprendizagem dos alunos da educação básica. Assim, este trabalho teve o objetivo de descrever o processo de elaboração de
um material didático, que buscou auxiliar os professores do 9o ano do ensino fundamental na mediação de conceitos de astronomia para
promover a Aprendizagem Significativa (AS).Para isso, o material foi descrito quanto a fundamentação teórica e ao planejamento dos
objetivos e da metodologia. Por meio dessa descrição ficaram compreensíveis os principais aspectos à serem considerados na elaboração
da proposta metodológica exemplificada no material didático. Assim, quando feitas as devidas adequações, os professores da educação
básica podem desenvolver novamente a proposta, ou seja, a pesquisa escolar buscando facilitar a AS de conceitos de astronomia
utilizando o computador e a internet. Espera-se que esse material represente uma possibilidade de diversificação metodológica para
colaborar frente a problemática educacional da atualidade.
Palavras-chaves: educação básica, astronomia,material didático,pesquisa escolar.
Abstract: The current educational context requires the planning and the development of methodologies to facilitate the teaching and
learning process of students in basic education.Thus, this work had the objective of describing the process of elaboration of a didactic
material, which seek to help the teachers of 9th grade elementary school, in the mediation of astronomy concepts, to promote the
Meaningful Learning (ML).For this, the material was described with reference to the theoretical fundamentation, and to the planning of
the objectives and of the methodology.Through this description, the main aspects could be considered in the elaboration of the
methodological proposal, exemplified in didactic material.Thus, since the appropriate adjustments are made, teachers of basic
education can develop the proposal again, that is, the schoolar research to facilitate the ML of astronomy concepts, using the computer
and the internet.It is hoped that this material represents a possibility of methodological diversification, to collaborate with the current
educational problems.
Keywords: basic education, astronomy, didactic material, school research.

1–INTRODUÇÃO
Atualmente, uma das grandes questões que repercute no cenário educacional é o processo pelo qual os alunos
transformam informações em conhecimento. Questiona-se como motivá-los para isso, quais objetivos devem ser
almejados, quais metodologias devem ser utilizadas, como lidar com situações de falta de interesse e indisciplina dentro
da sala de aula. Nos anos de 2015 e 2016 foi desenvolvida uma pesquisa pensando essas questões.
Partiu-se do pressuposto de que a Aprendizagem Significativa (AS) deve ser buscada prioritariamente pelos
indivíduos como o processo em que as informações se relacionam e adquirem significado perante aquelas já aprendidas
em outros momentos da vida (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980; MOREIRA; MASINI, 2001). Aproveitou-se também, o
potencial das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), especialmente do computador e da internet, como
facilitadoras do acesso, reprodução, elaboração e disseminação das informações, e como recursos que despertam a
curiosidade e interesse dos alunos (MORÁN 2000).
Sendo uma das condições para a ocorrência da AS que os alunos se predisponham a aprender significativamente
(MOREIRA; MASINI, 2001) e, fornecendo as TIC estímulos e recursos para essa predisposição (MERCADO, 1999), foi
desenvolvida uma proposta em que uma turma de alunos de 9o ano de uma escola pública da cidade de Guarapuava/PR,
foi orientada no desenvolvimento de pesquisa escolar sobre conceitos de astronomia básica, utilizando o computador e a
internet e buscando a AS.
Tal proposta foi componente de conclusão do curso de mestrado profissional na área de Ensino de Ciências e
Matemática da autora desse trabalhoque, além da dissertação, gerou o chamado material didático, que é um material
sintetizado a partir da proposta desenvolvida, com o intuito de auxiliar os professores da educação básica a trabalhar sob
o mesmo viés.
Não se tem a pretensão de discutir neste artigo o desenvolvimento da proposta como um todo desenvolvida
durante o curso. Objetiva-sedescrever o processo de elaboração do material didático, que buscou auxiliar os professores
do 9o ano do ensino fundamental na mediação de conceitos de astronomia para promover a AS.
Para fazer tal descrição foram discutidos em categorias os aspectos que sobressaíram na proposição de tal
material, sendo eles relacionados à fundamentação teórica, aos objetivos estabelecidos e à metodologia da aplicação da
proposta. Estes aspectos foram relacionados à AS porque considera-se que ela articula aspectos necessários às propostas
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metodológicas dos professores, como a consideração dos conhecimentos prévios dos alunos e a elaboração de materiais
potencialmente significativos.
A importância daquilo que é aqui apresentado está no fato de que os trabalhos realizados nos mestrados
profissionais devem ser divulgados, para que mais professores possam ter acesso a eles e para que se problematizem
metodologias que podem ser adaptadas para trazer bons resultados.

2–MARCO TEÓRICO
A teoria da Aprendizagem Significativa (AS) busca discutir o processo de aprendizagem, propondo que os
indivíduos aprendem sempre que uma informação se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva aos conhecimentos
existentes em suas estruturas cognitivas. Ela depende de o material utilizado no processo ser potencialmente significativo
e da existência de predisposição dos indivíduos para relacionar o novo material com as informações já assimiladas
(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).
A AS pode ser facilitada utilizando recursos diversos, entre os quais os das Tecnologias da Informação e
comunicação (TIC). Estes recursos são “dispositivos produzidos pelo engenho humano com a finalidade de obter,
armazenar e processar informações, bem como estabelecer comunicação entre diferentes dispositivos, possibilitando que
tais informações sejam disseminadas ou compartilhadas” (SANTOS, 2014, p. 15). Na educação, destacam-se
principalmente o uso do computador e da internet, devido à necessidade de rapidez para enfrentar situações e de ter
respostas instantâneas (MORÁN, 2000). Praticamente todos os alunos que chegam à escola já utilizaram ou utilizam
frequentemente estes recursos para fins diversos, incluindo os educativos.
Dentre as possibilidades de metodologias à serem desenvolvidas utilizando o computador e a internet destacase a pesquisa escolar. A proposta de educar pela pesquisa, segundo Demo (1996), parte do pressuposto de que esta ação
pertence a educação escolar, de que o questionamento é o cerne da aprendizagem, de que é necessário que a pesquisa
seja uma atitude cotidiana do professor e do aluno, de que a educação forma as competências humanas e de que é
possível para os alunos fazerem-se e refazerem-se por meio dela.
A realização das pesquisas escolares pode acontecer embasando diferentes conteúdos e em diferentes áreas e
níveis de ensino (DEMO, 1996). No caso do ensino de astronomia, pode-se pesquisar sobre o surgimento do universo e da
vida, a constituição do sistema solar, as galáxias, os buracos negros, as estrelas e assim por diante, conteúdos estes
concordantes com o que propõem as Diretrizes Curriculares Estaduais para o ensino de Ciências Naturais na educação
básica (PARANÁ, 2008).
Sendo os professores os principais mediadores do processo de ensino e aprendizagem, portanto, responsáveis
pela proposição da pesquisa escolar, precisam ser capacitados para proceder desta forma (MERCADO, 1999). Recursos
que tendem a auxiliar nessa tarefa, são aqueles que têm sido produzidos e testados em pesquisas de níveis acadêmicos,
vinculados a cursos de graduação e pós-graduação. Nas palavras de Coutinho, Folmer e Puntel (2014, p. 766) "o uso da
produção acadêmica (teses, dissertações e artigos em periódicos científicos) no planejamento e desenvolvimento das
práticas escolares pode constituir um elemento fundamental", porque o desenvolvimento científico e tecnológico
retratado nas pesquisas busca causar mudanças na sociedade e na escola.
Os materiais didáticos dos mestrados profissionais têm essa característica, porque sistematizam pesquisas
aplicadas, com a intenção de orientar os professores no desenvolvimento de outras propostas com a mesma perspectiva.
Contemplam a eficiência de uma maneira de ensinar dado conteúdo, envolvem a reflexão sobre um problema educacional
vivido em uma dada realidade escolar, concebem a formação profissional associada ao que a pesquisa envolve
(OSTERMANN; REZENDE, 2009).
Assim, a produção de materiais didáticos para orientar a realização de propostas buscando a AS, por meio da
utilização de TIC e do desenvolvimento da pesquisa escolar tende a diminuir as barreiras entre as pesquisas realizadas
pelas universidades e as práticas desenvolvidas pelos professores da educação básica (COUTINHO; FOLMER; PUNTEL,
2014).
3–METODOLOGIA
O objetivo deste artigo é descrever o processo de elaboração de um material didático, que buscou auxiliar os
professores do 9o ano do ensino fundamental na mediação de conceitos de astronomia para promover a Aprendizagem
Significativa (AS).
Tal material foi elaborado a partir da implementação de uma pesquisa de mestrado profissional na área de
Ensino de Ciências e Matemática realizada pela autora deste trabalho em uma turma de 9o ano do ensino fundamental de

284

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

uma escola pública da cidade de Guarapuava/PR. Portanto ele foi testado, o que lhe confere maior confiabilidade. O
mestrado esteve vinculado à Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO, localizada na cidade de Guarapuava,
estado do Paraná.
A descrição aconteceu por meio de uma categorização,proposta por Gil (2002). De acordo com ele, categorizar
consiste em organizar os dados de forma que seja possível tomar decisões e tirar conclusões. Deve ser possível desvelar
conteúdos explícitos e implícitos ou mesmo dimensões contraditórias.As categorias em torno das quais a elaboração do
material didático foi discutida foram denominadas“fundamentação teórica” e “objetivos e metodologia”.
Ao final das discussões destas categorias foi possível compreender que aspectos são relevantes de se considerar
ao desenvolver a pesquisa escolar de conceitos de astronomia utilizando o computador e a internet buscando a ocorrência
da AS. Portanto, os professores da educação básica têm acesso a uma possível proposta metodológica para trabalhar
astronomia, devendo apenas adaptá-la a realidade de suas escolas.
4–RESULTADOS E DISCUSSÕES: A ELABORAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO
Na categoria “fundamentação teórica” discute-se que a primeira compreensão necessária à elaboração de um
material didático para orientar o desenvolvimento de pesquisa escolar buscando a Aprendizagem Significativa (AS) de
astronomia por meio do computador e da internet foi a delimitação de uma fundamentação teórica para servir de base.
Foi feita a revisão da literatura de artigos, dissertações, teses e outros textos disponibilizados no meio
eletrônico como fontes de conhecimento a respeito da AS,das Tecnologias da informação e Comunicação (TIC), do
computador e da internet, do desenvolvimento de pesquisa escolar (métodos para realizar a revisão ficam a critério de
cada professor) e dos conteúdos de astronomia à serem abordados. Somente depois de compreender significativamente
os pressupostos que se pretende usar, e de relacioná-los com os conhecimentos já existentes nas estruturas cognitivas,
pode-se pensar em uma proposta de ensino nessa perspectiva (MOREIRA; MISINI, 2001)
Procedendo desta maneira, foi possível compreender que a AS é um processo cognitivo que acontece quando
os novos conhecimentos se relacionam de maneira não arbitrária e substantiva com aqueles que já existem na estrutura
cognitiva. Ele depende do material apresentado ser potencialmente significativo, dos alunos demonstrarem interesse em
aprender, de serem considerados os conhecimentos prévios, de ser utilizado um processo contínuo e coerente de
avaliação, de serem respeitados a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa, e assim por diante (AUSUBEL;
NOVAK; HANESIAN, 1980).
Além disso, compreendeu-se o que são as TIC, especialmente o computador e a internet, com suas
potencialidades e limitações. Tratam-se de recursos em constante evolução tecnológica,presentes em setores da
sociedade como as escolas (MERCADO, 1999). Eles têm o potencial de atuarem como promotores de processos
significativos de aprendizagem (FELICETTI, 2016), porque disponibilizam o acesso a uma infinidade de ferramentas,
vinculadas, por exemplo, ao computador e a internet. Entre elas destacam-se aquelas disponibilizadas pelo Google –
editores online de textos, apresentações de slides e questionários. Também, direcionam para fontes de informações
diversificadas a respeito de temas como a astronomia.
A fundamentação teórica também possibilitou o conhecimento acerca da proposta de educar pela pesquisa,
que parte do pressuposto de que os questionamentos devem ser o cerne do processo educativo e de que a pesquisa
possibilita o acesso a uma infinidade de materiais disponíveis, desenvolvendo a capacidade de seleção de informações,
consulta de diferentes fontes, criticidade, autonomia, colaboração e participação (DEMO, 1996). Mais do que isso, o
conhecimento de que é possível desenvolver pesquisa escolar associada com os recursos das TIC na perspectiva de
promover a AS (FELICETTI, 2016).
Uma última compreensão possibilitada foi referente aos conteúdos de astronomia básica, à serem abordados
com os alunos no desenvolvimento da pesquisa escolar. Os professores têm que conhecer os conteúdos pesquisados por
seus alunos, para que possam contribuir naquilo que for necessário, por exemplo, discutindo questionamentos e
reformulando explicações pouco coerentes (BAGNO, 2008).
A luz de um aporte teóricoelaborou-se o planejamento, discutido na categoria “objetivos e metodologia”.
Cada professor da educação básica que se embasar na proposta expressa nesse material didático deve ter claro
a necessidade de formular o objetivo conforme sua necessidade. Gil (2002) afirma que o objetivo deve possibilitar resolver
um problema da realidade. O objetivo nesse caso, foi promover a AS de conceitos de astronomia em uma turma de 9 o
ano, utilizando o computador e a internet no desenvolvimento de pesquisa escolar.
Para atingir esse objetivo a metodologia pode envolver (a metodologia deve ser adaptada, conforme o
objetivo):

285

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

1) A seleção dos conteúdos de astronomia à serem contemplados na pesquisa escolar, bem como de
bibliografias esites para servirem de base de busca.
Os temas selecionados foram: galáxias e buracos negros; cometas e asteroides; meteoros, meteoroides,
meteoritos e planetas anões; estrelas; planetas do sistema solar; Terra; Lua; telescópios e radiotelescópios. Estes
conteúdos respeitam aquilo que propõem as Diretrizes Curriculares Estaduais para o ensino de Ciências (PARANÁ, 2008)
bem como representam uma abordagem hierárquica concordante com a diferenciação progressiva e reconciliação
integrativa propostas por Ausubel, Novak e Hanesian (1980).
Os endereços eletrônicos para serem pesquisados pelos alunos foram sites de universidade que abordavam os
temas anteriormente citados, como, por exemplo, site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(http://astro.if.ufrgs.br/), que traz um conteúdo riquíssimo de astronomia à ser explorado. Quanto aos textos impressos,
podem ser utilizado o Google Acadêmico para a pesquisa (https://scholar.google.com.br/). É importante que a linguagem
dos materiais selecionados seja adequada ao nível dos alunos (FELICETTI, 2016).
2) Criação de um endereço e-mail para cada grupo que se pretende formar na sala (preferencialmente Gmail)
e compartilhamento com esses endereços de um documento de texto no editor online do Google Docs. Neste documento
devem constar as orientações da pesquisa à serem desenvolvidas, as quais ficam a critério do professor.
Na proposta implementada, foram elaborados 9 endereços, cada qual destinado a um grupo. No documento
compartilhado com cada um desses grupos constaram os sites que deveriam ser consultados e a formatação na qual o
trabalho deveria ser adequado.
3)Elaboração de um pré e de um pós-teste utilizando os questionários online do Google para avaliar o
desenvolvimento do trabalho. As perguntas desses questionários devem ir ao encontro do que os professores esperam
compreender relacionado aos temas selecionados. O mesmo teste pode ser aplicado antes e depois da intervenção
pedagógica, buscando perceber possível evolução conceitual. As perguntas precisam ser compartilhadas com os e-mails
alternativos criados.
Na proposta implementada acerca dos conceitos de astronomia, optou-se pelas seguintes perguntas: 1) O que
é astronomia? 2) Explique o que são meteoros, asteroides, buracos negros e cometas. 3) Quais as teorias de criação do
universo aceitas atualmente? 4) O que é Via-Láctea? 5) O que são constelações? 6) Como os eclipses podem ser nomeados?
7) Quais as definições para os movimentos de rotação, translação e revolução? A elaboração destes questionamentos
pautou-se na diferenciação progressiva dos conceitos mais para os menosabrangentes, para possibilitar uma posterior
reconciliação integrativa, pressupostos para a ocorrência da AS (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).
4) Divisão da turma de alunos em grupos e encaminhamento deles para o laboratório de informática para
responder o pré-teste no questionário online criado e compartilhado com os mesmos endereços de e-mail alternativos
citados anteriormente.
5) Proposição de discussões sobre os conteúdos à serem pesquisados (no laboratório de informática ou na sala
de aula). Tratam-se de discussões introdutórias que servem como organizadores prévios, conforme Ausubel, Novak e
Hanesian indicam para os alunos que não possuem conceitos assimilados.
Nesse caso, foi feita a discussão a respeito do universo e do sistema solar.
6)Proposição de trabalho de pesquisa propriamente dito, momento em que cada grupo acessa o e-mail
alternativo que lhe foi atribuído, realiza a pesquisa nos sites indicados e anota os resultados no documento de texto
online do Google DOCS compartilhado com os endereços de e-mails alternativos.Cada documento de texto criado deve
ser impresso e entregue para posterior avaliação do professor. Os alunos precisam demonstrar interesse em analisar as
informações acessadas na internet com aquelas que possuem assimiladas, em um processo substantivo e não literal,
conforme propõe a AS (MOREIRA; MASINI, 2001).
Na proposta implementada, os alunos realizaram as pesquisas nos sites indicados e procuraram novas fontes
de informações, quando julgaram necessário. É importante que, dentro das possibilidades, os alunos tenham autonomia
para procederem em seus trabalhos, adquirindo maior independência e responsabilidade diante da construção do
conhecimento (FELICETTI, 2016).
7) Discussão das pesquisas realizadas por cada grupo de forma coletiva. Esta é uma maneira de conhecer todos
os trabalhos realizados, de esclarecer dúvidas, fazer apontamentos e confrontar ideias. Trata-se do que Ausubel, Novak
e Hanesian (1980) chamam de reconciliação integrativa, ou seja, a partir de conceitos mais específicos deve ser possível
reconciliar o todo, os conceitos mais abrangentes.
8) Sistematização das pesquisas realizadas pelos alunos e das discussões propostas em sala de aula em um
documento escrito, à ser entregue para cada aluno para servir como material de estudos.
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Nesta proposta foi elaborado o Livro “Astronomia para você”, que fez um apanhado geral daquilo que foi
abordado, tendo sido escrito especificamente para os alunos do 9º ano. Ele está disponível para consulta no site
http://www2.unicentro.br/ppgen/dissertacoes/, da Universidade Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO.

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta proposta teve por objetivo descrever o processo de elaboração do material didático, que buscou auxiliar
os professores do 9o ano do ensino fundamental na mediação de conceitos de astronomia para promover a Aprendizagem
Significativa (AS). A metodologia consistiu na descrição de um material didático confeccionado para auxiliar os professores
do 9o ano no trabalho com os conceitos de astronomia no ensino fundamental. Na elaboração foram discutidas em
categorias as fases de desenvolvimento da proposta: fundamentação teórica e proposição do objetivo e da metodologia.
Esse material serve de subsídio para os professores trabalharem na perspectiva de utilização de recursos das
TIC para desenvolvimento da pesquisa escolar sobre conceitos básicos de astronomia. Ela foi aplicadaem uma turma de
9o ano do ensino fundamental e trouxe resultados positivos quanto a ocorrência da AS, demonstrando ser aplicável. Mesmo
assim, ressalta-se que é necessário que cada professor a adeque à sua realidade, considerando aspectos mais ou menos
favoráveis na implementação.
A elaboração de materiais didáticos como o exemplificado nesse artigo representa também uma devolução
para a escola, ou seja, umfeedback demonstrando resultados colhidos no próprio chão da escola, construído para a escola,
como possibilidade de metodologia à ser utilizada para facilitar a aprendizagem de astronomia.
Perspectivas futuras para esse trabalho envolvem a divulgação da proposta implementada e do material
produzido junto aos núcleos regionais de educação do estado do Paraná, para que ela chegue até os professores e seja
utilizada por eles. Com isso o caráter de aplicabilidade das pesquisas,característico dos mestrados profissionais, será
favorecido.
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Resumo: No ensino de Física, percebe-se que conceitos abstratos ou processos dinâmicos ao serem ilustrados em sala de aula através
de representações estáticas acarretam na compreensão superficial dos conteúdos pelos alunos. O presente trabalho tem como objetivo
relatar a experiência do uso de um recurso audiovisual como organizador prévio no ensino do conceito de corrente elétrica, tendo como
embasamento a Teoria da Aprendizagem Significativa. Nela, a aprendizagem ocorre através da ancoragem entre um novo conceito com
um já existente na estrutura cognitiva, chamado subsunçor. No caso de não existir subsunçores, pode-se utilizar um organizador prévio,
instrumento que aborda um conteúdo de forma mais genérica. Propõe-se que através da reprodução e discussão do vídeo “Entre o Mais
e o Menos”, seja possível evidenciar características gerais do conteúdo, em nível mais abrangente de complexidade dos conceitos.Desta
forma, talvez o aluno consiga relacionar de maneira mais eficiente os conceitos, o que foi verificado através da análise de mapas
conceituais de estudantes que participaram de um curso de extensão sobre o tema Eletromagnetismo.
Palavras-chave: Teoria da Aprendizagem Significativa; Material de Ensino; Assimilação; Ensino de Física.
Abstract:In physics teaching, it can be seen that the classes are illustrated or are dynamically illustrated in the classroom through static
representations result in the students' superficial understanding of the contents. The present work has as objective to report the
experience of the use of an audiovisual resource as a previous organizer in the teaching of the concept of electric current, on the basis
of the Theory of Meaningful Learning. In it, learning occurs through the anchoring of a new concept with an already existing one in the
cognitive structure, called subsumption. If there are no subsumes, a previous organizer may be used, an instrument that deals with
content in a more generic way. It is proposed that through the reproduction and discussion of the video "Between the More and the
Less", it is possible to show general characteristics of the content, in a more comprehensive level of complexity of the concepts. In this
way, the student may be able to relate concepts more efficiently, which was verified through the analysis of conceptual maps of students
who participated in an extension course on the topic Electromagnetism.
Keywords: Theory of Meaningful Learning; Teaching Material; Assimilation; Physics Teaching.

1 – INTRODUÇÃO
Os processos de ensino e aprendizagem compreendem um vasto caminho que relaciona o “ensinar” e o
“aprender”. Entretanto, existem diferentes variáveis que corroboram para que ocorra esse processo, tais como: o assunto
a ser ensinado, as diferenças individuais dos alunos, às experiências anteriores deles e os níveis de desenvolvimento dos
alunos (TOFFANO, 2003). O assunto que será ensinado é um fator importante a ser levado em consideração.
De acordo com Ribeiro, Silva e Koscianski (2012) especificamente no ensino de Física, percebe-se uma
dificuldade com conceitos abstratos e pouco intuitivos, ou processos dinâmicos que são ilustrados e discutidos em sala
de aula através de representações estáticas, como figuras e diagramas em livros e no quadro. E, conforme estes autores,
esta situação acaba ocasionando duas problemáticas aos alunos: um esforço de abstração e concentração em algo não
palpável e dificuldades em estabelecer relações entre, por exemplo, um determinado termo de uma equação com um
elemento concreto de um fenômeno físico, tendo dessa forma, a compreensão superficial do conteúdo por parte dos
alunos.
Sabendo da existência dessas dificuldades, surge a seguinte questão: a utilização de um vídeo introdutório
pode auxiliar alunos na aprendizagem significativa do conceito de corrente elétrica? Nesse sentido, o objetivo do presente
trabalho é relatar a experiência do uso de um recurso audiovisual como organizador prévio para o ensino do conceito de
corrente elétrica, considerando como referencial a Teoria da Aprendizagem Significativa na estruturação desta proposta.

2 – REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico adotado neste trabalho é o da Teoria da Aprendizagem Significativa, que propõe que a
aprendizagem é significativa quando o aprendiz relaciona de forma não arbitrária e não literal uma nova informação a
outras que já esteja familiarizado (AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980). De acordo com Moreira e Masini (1982) a Teoria
da Aprendizagem Significativa tem como premissa que aprendizagem de novas ideias e informações ocorre quando
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conceitos relevantes e inclusivos presentes na estrutura cognitiva do indivíduo que aprende desempenham o papel de
ancoradouro para novas ideias e conceitos. A interação entre o conceito que o aluno já sabe e aquele que se deseja
apreender ocorre em um processo de interação e modificação contínua na estrutura cognitiva deste indivíduo.
A mútua influência entre o novo conceito e o conceito existente precisa acontecer de forma substantiva, isto
é, não literal, onde o aprendiz irá internalizar a substância do conhecimento e de forma não arbitrária, pois a nova ideia
a ser aprendida não se relaciona com qualquer outra ideia que o aprendiz já saiba, mas com uma que seja especificamente
relevante e esteja presente na estrutura cognitiva, dando suporte ao novo conhecimento (MOREIRA, 2012). Ainda, para
que a aprendizagem significativa ocorra é necessário que exista disposição do aluno em aprender, sendo fundamental
que o aprendiz possua em sua estrutura cognitiva os subsunçores necessários para ancorar os novos conceitos e que ao
longo do processo de ensino e aprendizagem sejam utilizados materiais de ensino potencialmente significativos.
Na não existência de subsunçores para ancorar a nova informação, a utilização de organizadores prévios pode
ser uma alternativa válida se a intenção for propiciar a ocorrência da aprendizagem significativa. Um organizador prévio
nada mais é que um instrumento introdutório utilizado antes do material de aprendizagem propriamente dito, elaborado
considerando um nível de abstração, generalidade maior, que deve funcionar como uma ponte entre o que o aprendiz já
sabe e o que deveria saber, de forma que este material tivesse um significado potencial, ou também, para evidenciar a
relacionabilidade e discriminabilidade entre estes conceitos (MOREIRA, 2005).
A utilização de organizadores prévios no processo de ensino e aprendizagem é uma estratégia relevante, pois,
pode vir a favorecer a aprendizagem significativa mesmo na ausência de subsunçores na estrutura cognitiva do aprendiz.
Considerando estas informações, apresenta-se no presente trabalho uma proposta de organizador prévio para iniciar o
estudo do conceito de corrente elétrica na disciplina de Física através da utilização de um recurso audiovisual para alunos
da educação básica.

3 – METODOLOGIA
O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência, cujo objetivo
é enfatizar a utilização de uma proposta de organizador prévio para o ensino do conceito de corrente elétrica a estudantes
do 3° ano do ensino médio ao participarem de um curso de extensão sobre o tema Eletromagnetismo.
Ao longo deste texto descreve-se o contexto, materiais de ensino e aprendizagem utilizados no primeiro e
segundo encontro do curso, com destaque para o vídeo “Entre o Mais e o Menos” que poderá ser encontrado em
https://www.youtube.com/watch?v=IUgS7Uw-qBI que assumiu o papel de organizador prévio, aplicado como instrumento
introdutório no estudo dos conceitos abordados no curso de extensão (circuitos elétricos e seus elementos: gerador,
resistor, medidores de corrente elétrica e tensão, circuitos elétricos simples). Como resultados da aplicação desta
proposta, apresenta-se a análise de mapas conceituais produzidos por estudantes ao realizarem atividades no primeiro e
segundo encontro deste curso (um mapa conceitual produzido antes da utilização do vídeo e outros instrumentos de
ensino e aprendizagem, e o outro, após), executado no segundo semestre do ano de 2016 na cidade de Uruguaiana/RS.
A análise dos mapas conceituais elaborados nos dois primeiros encontros foi feita através dos critérios
estabelecidos por Calheiro (2014), para categorizar cada mapa de acordo com a progressividade da organização conceitual
que o estudante utiliza na elaboração do mesmo, para que seja possível averiguar a existência de indícios de
aprendizagem significativa, ou a presença de subsunçores que podem vir a propiciar novas aprendizagens no campo de
conhecimento que se deseja aprender. Os critérios para categorizar os mapas conceituais dizem respeito às seguintes
características: proposições/ligações (se erradas ou válidas); conceitos errôneos; relações hierárquicas; conceitos
cruzados válidos e significativos (ou não significativos); integração entre os conceitos abordados; diferenciação
progressiva; reconciliação integrativa; exemplos válidos. A partir da análise feita com base nestes critérios, torna-se
possível classificar um mapa conceitual na (CALHEIRO, 2014):
•

•
•

Categoria A: quando o aluno não evidencia no mapa conceitual a existência de subsunçores relevantes sobre o
conteúdo a ser trabalhado (mapa inicial) ou quando o mapa elaborado não apresenta relações corretas entre
conceitos (mapa final);
Categoria B: mapas onde é averiguada a pouca existência de subsunçores relevantes (mapa inicial) ou quando
há poucos indícios da ocorrência de uma possível aprendizagem significativa (mapa final);
Categoria C: mapa conceitual que apresenta subsunçores relevantes de acordo com os conteúdos a serem
trabalhados (mapa inicial) ou que indicam a existência de indícios satisfatórios de aprendizagem significativa
(mapa final);
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Para fins de análise e acompanhamento da possível aprendizagem dos estudantes, apenas os mapas conceituais
produzidos pelos presentes nos dois encontros (10 estudantes) foi analisado, e consta como resultado da aplicação destes
instrumentos de ensino e aprendizagem no contexto desta pesquisa.
3.1 – Descrição do contexto e procedimentos
A estratégia de utilizar o vídeo “Entre o Mais e o Menos” como organizador prévio partiu da elaboração de uma
Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS). Uma UEPS trata-se de uma sequência didática que busca, através
de oito passos, propiciar um ensino com vistas à aprendizagem significativa dos alunos em sala de aula (MOREIRA, 2011).
A UEPS que contêm as atividades neste trabalho mencionadas foi executada em duas versões: no ano de (2015) e,
novamente no ano de (2016). A descrição completa desta consta no trabalho publicado por Spohr, Garcia e Santarosa
(2017), onde todo o embasamento utilizado na elaboração da UEPS é delineado, bem como foi feito um estudo
aprofundado sobre a evolução conceitual apresentada pelos estudantes, no ensino de eletromagnetismo com base em sua
aplicação.
O presente trabalho descreve as atividades desenvolvidas no primeiro e segundo encontro e a análise dos mapas
conceituais elaborados pelos estudantes no ano de (2016). Esta UEPS para o ensino de Eletromagnetismo foi desenvolvida
por acadêmicos e uma docente do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, da Universidade Federal do Pampa,
campus Uruguaiana. Após sua elaboração, ela foi aplicada através de um curso de extensão, composto por quatro
encontros para alunos de uma escola da rede pública estadual no município. A elaboração e ações realizadas tiveram
como embasamento teórico a Teoria da Aprendizagem Significativa.
O primeiro encontro da versão que ocorreu no ano de (2016) realizou-se no dia 23/08, onde estavam presentes
12 alunos e o segundo no dia 25/08 com a presença de 10 alunos. O primeiro encontro, com duração de duas horas,
compõe o 2° e 3° passo da UEPS (SPOHR; KREY; SANTAROSA, 2017) na qual foi feita uma introdução sobre o que são e
como se constroem mapas conceituais, pelos acadêmicos que ministraram o curso para os estudantes do 3° ano. A partir
desta explicação, onde foi feita a construção conjunta para exemplificar os passos de elaboração de um mapa conceitual,
cada aluno elaborou o seu, com o tema “Eletromagnetismo” partindo dos conceitos que já sabia (Mapa 01). Após esta
etapa, os mesmos responderam a um questionário pré-teste, que após foram discutidas em roda de conversa. Por último,
neste primeiro encontro, houve a apresentação do vídeo Entre o Mais e o Menos descrito na próxima seção deste trabalho.
Após o término deste encontro, os mapas e questionários produzidos pelos estudantes foram avaliados, para guiar as
demais ações que seriam desenvolvidas no projeto, considerando os conhecimentos demonstrados pelos alunos.
O segundo encontro compõe o 4° passo da UEPS (SPOHR; KREY; SANTAROSA, 2017) tendo a duração de duas
horas, onde houve a retomada dos conceitos de corrente elétrica, tensão, e resistência elétrica utilizando aparelho
projetor de slides e simulações e circuitos elétricos e seus elementos, medidores de corrente elétrica e tensão e circuitos
elétricos simples através do desenvolvimento de atividades práticas. Concluídas as atividades, cada aluno elaborou de
forma individual e sem consulta um mapa conceitual, antes de terminar este segundo encontro (Mapa 02).

3.2 – Organizador Prévio: Entre o Mais e o Menos
Assunto: este organizador prévio deverá servir para iniciar o estudo que envolve as características da corrente
elétrica, aspectos históricos e conceituais apresentados em um vídeo de curta duração a ser reproduzido em sala de aula.
População alvo: alunos do Ensino médio, antes do estudo de corrente elétrica, na disciplina de Física.
Objetivo do organizador: facilitar o estabelecimento das relações entre novos conceitos com conceitos
similares que o aluno possui na estrutura cognitiva, buscando propiciar a aprendizagem significativa do conceito de
corrente elétrica. Por se tratar de alunos do 3° ano do ensino médio, espera-se que estes possuam em sua estrutura
cognitiva, alguma ideia para conceitos como eletricidade, pilha elétrica, átomo e elétron, que inicialmente são abordados
no vídeo e de maneira progressiva facilitam que definições dos conceitos físicos sejam apresentadas. Ainda, o organizador
visa apresentar o conceito de corrente elétrica de forma mais geral e inclusiva, promovendo um contexto para a
assimilação de novos conceitos.
Descrição do organizador prévio: “Viagem da eletricidade: entre o menos e o mais” é um vídeo (Figura 1) de
curta metragem do autor Jacques Rouxel, facilmente encontrado em sites da internet, que trata de conceitos da física
que envolve a Eletricidade. No vídeo, a abordagem inicia-se com a elaboração da primeira pilha elétrica, perpassando
pela estrutura dos átomos, o papel dos elétrons, condutores, a diferença de potencial elétrico, resistor, gerador,
receptor, corrente real e convencional, campo magnético e da corrente alternada. O vídeo representa uma alternativa
válida ao iniciar o estudo destes conceitos, pois, através de representações expõe alguns dos aspectos históricos da
construção destes conhecimentos de uma forma geral, intuitiva e lúdica.
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Figura 1: Entre o Mais e o Menos. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=IUgS7Uw-qBI
Através da reprodução do vídeo “Entre o Mais e o Menos35” propõe-se que ao observar as informações contidas
no material audiovisual, os alunos entrem em contato com conceitos iniciais, teóricos e mais abrangentes do conteúdo
proposto, evidenciando características gerais do assunto. Além de assistir ao curta, após a reprodução do vídeo, propõese uma discussão guiada pelo professor, acerca dos conceitos observados, ressaltando aspectos que os alunos conseguem
ou não relacionar e compreender inicialmente. Sugestões de questões a serem abordadas: qual a função dos elétrons
nessa representação? Porque os elétrons movimentam-se por um fio? Qual a importância da diferença de potencial? Na
sua casa ou na escola, que tipo de corrente você acredita que existe?
Este vídeo pode vir a ser um recurso de acessível reprodução em sala de aula, e com isso, auxiliar os alunos no
que diz respeito ao contato com os conceitos de forma mais geral, partindo de situações expositivas mais simples até
mais elaboradas. É um material introdutório, que no curso de extensão foi utilizado como organizador prévio para
estudantes do 3° ano do ensino médio.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Os mapas conceituais produzidos por 10 estudantes (Mapa 01 – 23/08/2016 e Mapa 02 – 25/08/2016) presentes
nos dois encontros foram classificados de acordo com as categorias A (sem evidência de subsunçores relevantes ou indícios
de aprendizagem significativa), B (poucos subsunçores relevantes ou poucos indícios de aprendizagem significativa) ou C
(presença de subsunçores relevantes ou de indícios satisfatórios de aprendizagem significativa), considerando os
considerando os critérios de classificação estabelecidos por Calheiro (2014), antes e após das atividades de ensino e
aprendizagem já descritas. A relação entre o número de alunos classificado em cada uma das categorias consta na tabela
1.
Categorias/Mapas
Mapa 01
Mapa 02
Categoria A
6
1
Categoria B
4
5
Categoria C
0
4
Tabela 1: relação entre o número de alunos classificado nas categorias. Fonte: Autores.
Os mapas foram transcritos utilizando o software CmapTools36. Observou-se que dos 10 alunos que elaboraram
seus mapas conceituais, dois alunos não apresentaram melhoras em relação às categorias que inicialmente seus mapas
foram classificados: os dois mapas (01 e 02) de um estudante foi classificado na categoria A (sem indícios de subsunçores
relevantes e indícios de aprendizagem significativa), e de outro estudante, tanto o primeiro quanto o segundo mapa na
categoria B (poucos subsunçores relevantes e poucos indícios de aprendizagem significativa). Os outros 8 estudantes
apresentaram melhoras na categorização dos mapas, proveniente da distribuição de conceitos mais específicos em
relação ao tema, presença de proposições adequadas, estabelecimento de relações hierárquicas, conseguiram diferenciar
progressivamente os conceitos e utilizar exemplos válidos. Nesse sentido, dois oito estudantes restantes, quatro deles
produziram mapas inicialmente classificados na categoria A, mas no mapa 02 tiveram a classificação na categoria B. Um
estudante teve seu mapa 01 classificado na categoria A e o mapa 02 na categoria C (indícios satisfatórios de aprendizagem

35

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IUgS7Uw-qBI Acesso em 12 de abril de 2018.

36

Software utilizado na elaboração de mapas conceituais digitais. Disponível em https://cmap.ihmc.us/.
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significativa). Os outros três estudantes, inicialmente categorizados em B, tiveram o mapa 02 classificado na categoria
C.
Na figura 2 está a transcrição do mapa 01 do estudante E9, classificado inicialmente na categoria A. Após as
atividades desenvolvidas, observa-se na figura 3, que novos conceitos já são descritos pelo estudante no mapa 02,
classificado na categoria B por não apresentar as palavras de ligação para formar as proposições, mas estabelecer relações
hierárquicas válidas considerando os conceitos abordados no curso de extensão.

Figura 2: Mapa 01 produzido pelo estudante E9, classificado na categoria A.

Figura 3: Mapa 02 produzido pelo estudante E9, classificado na categoria B.
Desta forma, foi possível observar que a aplicação destas atividades auxiliou os alunos no processo de
aprendizagem, pois houve melhoras significativas em relação aos conceitos relativos ao conteúdo de corrente elétrica.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo relatar a experiência da utilização de um recurso audiovisual como
organizador prévio para o ensino do conteúdo de corrente elétrica para alunos do 3° ano do ensino médio em um curso
de extensão com o tema Eletromagnetismo. A utilização do vídeo de forma introdutória, juntamente com as demais
atividades desenvolvidas (roda de conversa, projeção de slides, atividades experimentais e elaboração de mapas
conceituais) auxiliou os alunos na construção de saberes a respeito do conteúdo de corrente elétrica, o que pode ser
observado através da análise dos mapas conceituais produzidos pelos estudantes. Com a ideia geral sobre os conceitos
que o vídeo proporciona, talvez seja possível que o aluno consiga relacionar de forma mais eficiente os conceitos, ao
serem explorados com os outros instrumentos de ensino e aprendizagem. Neste caso, torna-se evidente a importância
que este recurso pode vir a assumir quando utilizado como forma de organizador prévio.
Verificou-se que com a aplicação dessa proposta de ensino de corrente elétrica em sala de aula através de um
organizador prévio, os conceitos possam ser melhores aprendidos, demonstrando um pouco da construção histórica aos
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alunos que aprendem, colaborando posteriormente para o melhor entendimento de conceitos mais específicos que
envolvem o tema.
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PAINEL019 - OFICINA SOBRE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PARA ALUNOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM:
POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
FERNANDA MORAIS TERUEL
Faculdade Pitágoras-Betim(fernanda.smorais@kroton.com.br)

ANDRÉIA DE FREITAS ZOMPERO
Universidade Pitágoras-Unopar/Programa de pós graduação Stricto Sensu Mestrado em Metodologia para o Ensino de Linguagens e
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Resumo:A segurança do paciente e a qualidade da assistência de Enfermagem estão relacionados diretamente com a higienização correta
das mãos. No entanto, a aprendizagem de técnicas e principalmente a adesão a essa medida tem se mostrado ser um grande desafio
para as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar. Oensino apropriado para os profissionais de saúde é de extrema relevância para
a formação dos alunos do curso de Enfermagem. Assim, propomos uma oficina pedagógica para lavagem correta das mãos, a ser aplicada
a um grupo de alunos que cursam a disciplina de Estágio no curso de Enfermagem. A oficina será organizada tendo por base a Teoria da
Aprendizagem Significativa, utilizando multimodos de representação para torná-la potencialmente significativa e favorecer a
aprendizagem conceitual e procedimental dos estudantes. Encontramos convergências entre a oficina proposta e os referencias que
utilizamos para embasamento teórico, como a utilização de diferentes modos representacionais e a possibilidade de a oficina favorecer
a aprendizagem.
Palavras-chave: Higiene das mãos, Enfermagem, Oficinas Pedagógicas, Teoria da Aprendizagem Significativa
Abstract:Patient safety and quality of nursing care are directly related to proper hand hygiene. However, learning techniques and
especially adherence to this measure has proven to be a major challenge for Hospital Infection Control Commissions. The appropriate
teaching for health professionals is extremely relevant for the training of Nursing students. Thus, we propose a pedagogical workshop
for the correct washing of the hands, to be applied to a group of students who study the discipline of Internship in the Nursing course.
The workshop was organized on the basis of Meaningful Learning Theory, using multimode representations to make it potentially
meaningful and to favor students' conceptual and procedural learning. We find convergences between the proposed workshop and the
references we use for theoretical background, such as the use of different representational modes and the possibility of the workshop
favoring learning.
Keywords: Hand hygiene, Nursing, Pedagogical Workshop, Meaningful Learning Theory

1-INTRODUÇÃO
O termo higiene é originado da Grécia e deriva da palavra hygeinos, que pode ser traduzida para “o que é
são”, ou ainda “o que é sadio”. Hoje em dia este termo é entendido como um conjunto de hábitos para se alcançar o
bem-estar e a saúde. Em outro sentido, a higiene também pode ser compreendida como a limpeza corporal, o asseio, ou
ainda,um segmento da medicina que busca a preservação da saúde, por meio do estabelecimento de normas e
recomendações aplicadas para a prevenção de doenças (BRASIL, 2009).
Qualquer profissional de saúde, cuidador ou pessoa envolvida direta ou indiretamente no atendimento a um
paciente precisa ter conhecimento sobre a correta higienização das mãos e deve ser capaz de executar este procedimento
de forma eficaz. A correta higienização das mãos é, portanto, a medida mais importante para se evitar a transmissão de
microrganismos nocivos e prevenir infecções associadas aos cuidados de saúde (OMS, 2009a).
No Brasil, os dados sobre infecções hospitalares têm baixa divulgação e vários hospitais não consolidam estes
dados, dificultando a percepção da magnitude real do problema. Entretanto, mesmo com a pouca informação existente,
sabe-se que as infecções hospitalares estão entre os seis principais motivos de óbito no Brasil, junto com os problemas
cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias e as doenças transmissíveis (NOGUEIRA et al.,2009). Este quadro gera
grandes impactos sociais e econômicos para os pacientes, profissionais e instituições de saúde, sendo, portanto, o
controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) reconhecido mundialmente como uma medida prioritária
(BRASIL, 2007).
A Portaria do Ministério da Saúde n° 2.616, de 12 de maio de 1998, estabelece as ações mínimas a serem
desenvolvidas sistematicamente, com vistas à redução da incidência e da gravidade das infecções relacionadas aos
serviços de saúde. Destaca-se também a necessidade da higienização das mãos nos serviços de saúde. Já a Resolução da
Diretoria Colegiada n° 50 da Anvisa, de 21 de fevereiro de 2002, dispõe sobre Normas e Projetos Físicos de
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, definindo, entre outras prioridades, a necessidade de lavatórios e pias para a
higienização das mãos. Esses instrumentos normativos reforçam o papel dessa prática como a ação mais importante na
prevenção e no controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (BRASIL, 2009).
Embora possa parecer uma ação simples, a correta higienização das mãos é essencial para evitar infecções e
garantir a segurança dos pacientes em todos os ambientes, sejam emsistemas avançados de cuidados à saúde ou
consultórios simples. Com o intuito de capacitar os profissionais de saúde, gestores e autoridades da área de saúde, com
evidências científicas e recomendações importantes para aperfeiçoar as práticas e prevenir as infecções associadas a
estes ambientes, a Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu as Diretrizes sobre a Higienização das Mãos na
Prestação de Cuidados de Saúde, elaborada por especialistas de todo o mundo (OMS, 2009b).
Contudo, mesmo com a importância epidemiológica da higienização das mãos na prevenção das infecções
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hospitalares, a adesão a essa medida tem se mostrado ser um grande desafio para as Comissões de Controle de Infeção
Hospitalar (CCIH) que, entre outras questões, envolve recursos humanos nas organizações de saúde. Embora seja
reconhecida como o método de prevenção mais eficiente para redução da transmissão dos microrganismos via contato,
vários estudos mostram que a adesão dos profissionais de saúde à prática de higienização das mãos não é satisfatória
(NEVESet al., 2009).
A higienização das mãos é uma habilidade fundamentalmente psicomotora. A realização de aulas no laboratório
de Enfermagem durante os cursos de graduação constitui um importantíssimo momento para o treinamento e
aperfeiçoamento de habilidades psicomotoras, o que permite ao estudante experimentar, testar, repetir, errar e corrigir
por meio de uma situação simulada.
Sabendo da importância da higienização de mãos e de seu ensino apropriado para prática dos profissionais de
saúde, este trabalho torna-se relevante para formação dos alunos do curso de Enfermagem. Dessa maneira, é propostoo
ensino da correta higienização das mãos por meio de uma oficina pedagógica que utiliza diferentes modos de
representação no intuito de relacioná-la com aspectosda Teoria da Aprendizagem Significativa.
No que refere ao material de ensino e atividades,estes devem ter uma organização clara e coerente relativa
ao conteúdo.As diversas linguagens (oral, visual e textual) promovem a multimodalidade no ensino das técnicas de
higienização das mãos, proporcionando significação para as práticas elencadas anteriormente. Assim, haverá o
condicionamento de um ambiente para o aprendizado real e não apenas por mera repetição (MOREIRA, 2006).
Mediante o exposto, objetivamos elencar, por meio de uma discussão teórica, pontos de convergência entre a
oficina proposta e a Teoria da Aprendizagem Significativa.
2. MARCO TEÓRICO
As oficinas de aprendizagem surgem devido à necessidade de rompimento de paradigmas pré-estabelecidos do
modelo “tradicional” de ensino, permitindo mais autonomia no aprendizado do educando e uma visão menos fragmentada
do ensino como um todo (GREINER, 2016).
De acordo com Mastelari e Zompero (2017), a oficina pedagógica é uma metodologia de trabalho que tem como
propósito a formação coletiva. As autoras afirmam que o intuito da utilização de oficinas é proporcionar a construção de
um conhecimento por meio de momentos de interação e compartilhamento. Conforme as autoras, a oficina permite um
espaço de reflexão e ação, de compartilhamento, isto é, um indivíduo que participa de tal atividade poderá aprender
melhor enquanto realiza atividades com os demais colegas.
A oficina é uma forma de construir conhecimento, com ênfase na ação, sem perder de vista, porém, a base
teórica. Além disso, a utilização de oficinas no ensino proporciona ao aluno a oportunidade de vivenciar situações
concretas e, assim, ocorre apropriação, construção e produção de conhecimentos teóricos e práticos, de forma ativa e
reflexiva. Nesse sentido, os autores afirmam que a oficina tem por base duas finalidades principais: articulação de
conceitos e a vivência e execução de tarefas em equipe, sempre com foco em atividades práticas. Com base nesse
pressuposto,Candaue Zenaide (1999) afirmam que a oficina é um lugar para a participação, aprendizado e a
sistematização dos conhecimentos.
2.1 Alguns fundamentos da Teoria da Aprendizagem Significativa
De acordo com Ausubel (2000), a aprendizagem significativa ocorrequando uma nova informação se relaciona
com algum aspecto relevante da estrutura de conhecimento da pessoa (AUSUBEL, 2000). Nesse sentido, Moreira (2006)
argumenta que a aprendizagem significativa acontece quando conceitos, proposições, modelos, fórmulas, passam a
significar algo para o aprendiz, quando ele é capaz de explicar situações com suas próprias palavras, quando é capaz de
resolver problemas novos(MOREIRA, 2006).
Para que ocorra a aprendizagem significativa são necessárias duas condições principais. A primeira é que o
material a seraprendido tenhacondições de ser potencialmente significativo para os alunos, isto é, tenha significado
lógico. O material é dito potencialmente significativo quando se apresenta logicamente e psicologicamente significativo
para o aluno (MOREIRA, 1999). Na ação central do processo de ensino e aprendizagem, a construção de significados está
diretamente ligada à Aprendizagem Significativa. Se não há essa atribuição de significados, a aprendizagem é
memorística, limitando-se a uma repetição do conteúdo.
A segunda condição apontada é que o conteúdo desenvolvido possa ser relacionado de modo não arbitrário à
estrutura cognitiva do aluno, isto é, que possa ser inserido nas redes de significados já construídos pelos estudantes
(AUSUBEL, 2000). Por outro lado, o aluno precisa ter interesse em aprender, isto é, predisposição para aprender com
significado. Segundo o referido autor, há três tipos de aprendizagem significativa. O primeiro tipo é a Aprendizagem de
Representações.De acordo comAusubel Novak e Hanesian (1980), a aprendizagem de representações é a base para os
demais tipos de aprendizagem. Por sua vez aConceitual é a aprendizagem de conceitos que dependerá em grande parte
dos subsunçores, isto é, das ideias e representações já existentes na estruturade conhecimento de cada pessoa. Por fim,
existe aProposicional,que corresponde à aprendizagem de relações entre conceitos.Nesse sentido,é relevante que as
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propostas de ensino favoreçam ao aluno o acesso à diferentes modos de representação, visando a significação, a
aprendizagem conceitual e proposicional.
2.2 A proposta de Oficina para higienização das mãos
A oficina será estruturada sob a perspectiva de multimodos buscando envolver modos diferentes de
representação com a finalidade de tornar o ensinopotencialmentesignificativo, tendo como base a Teoria da
Aprendizagem Significativa.
Inicialmente os alunos, que já conhecem como elaborar mapas conceituais, irão confeccionarum mapa conceitual
com os conhecimentos que possuem sobre a importância da prática da higienização das mãos. Com base nos conceitos
apresentados nesses mapas, a oficina será organizada na apresentação dos conceitos essenciais, tais como os conceitos
de infecções hospitalares e cuidado seguro.Dando início à oficina intitulada “mãos limpas, cuidado seguro”, os alunos
realizam a higienização das mãos no laboratório de práticas de Enfermagem, com base em conhecimentos prévios. A
observação e tomada de dados desse momento será baseada no protocolo de higienização das mãos com as devidas fases
recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2009a).
A oficina será composta pelos seguintes modos de representação: exposição de conceitos em slidessobre pele e
microbiota, infecções relacionadas com assistência à saúde, utilização de figuras sobre os “cinco momentos chaves de
higienização das mãos”com a sequência da prática de higienização das mãos, vídeos sobre a relevância da prática na
diminuição das infecções hospitalares. As informações dos materiais estão de acordo com as preconizações pela OMS
(OMS 2009a). Após essa fase inicial,a pesquisadora fará uma demonstração realizando a correta higienização das mãos no
laboratório de práticas de Enfermagem para apresentar aos alunos a técnica recomendada pela OMS (OMS, 2009a)e,
posteriormente,dará oportunidade a cada aluno proceder à lavagem conforme técnica exposta. Porém ao invés do
sabonete líquido, será utilizada tinta para melhor visualizarmos as áreas e pontos onde não foi realizada a higienização
adequada.A observação da realização da higienização das mãos pelos alunos será registrada em um protocolo baseado
nos passos adequados para a higienização correta das mãos. A aplicação da técnica constitui o modo prático de
representação.
Após participarem da oficina pedagógica, na qual serão utilizados diferentes modos de representação, os alunos
realizarão um último mapa conceitual, apresentando os conceitos adquiridos na oficina. Os mapas realizados antes e após
a oficina serão comparados quanto às relações conceituais apresentadas pelos alunos, identificandoassim a eficácia da
utilização da oficina “mãos limpas, cuidados seguros” para o ensino de procedimentos corretos parahigienização das
mãos.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo trata-se de uma discussão que busca relacionar a utilização de oficinas pedagógicas sobre a correta
higienização das mãos como recurso potencialmente significativo para aprendizagem dos alunos de graduação em
Enfermagem. Portanto, trata-se de um estudo de características exploratória e bibliográfica.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO
A proposta da oficina “mãos limpas, cuidados seguros” relaciona-se em vários aspectos com a Teoria da
Aprendizagem Significativa. A primeira aproximação ocorre com o levantamento dos conhecimentos prévios dos
estudantes por meio da utilização de mapas conceituais,pois de acordo com a referida teoria, o professor deve propor
atividades com base no que os alunos já sabem a respeito dos conteúdos. Outra aproximação possível é a ideia de utilizar
os modos representacionais como recurso potencialmente significativo.
A aprendizagem representacional é a base para a aprendizagem conceitual e proposicional (AUSUBEL, 2000).
Além disso, sabemos que os alunos têm suas representações internas sobre os diferentes conteúdos e as representações
externas, isto é,os diferentes modos representacionais, podem ajudar a expandir o contexto da compreensão dos alunos
(ZOMPERO & LABURÚ, 2010).
Nesse sentido, Moreira (1997) afirma que a aprendizagem significativa depende da utilização de vários signos e
Lemke (2003) corroboracomessa ideia em afirmar que devem ser utilizados diferentes símbolos nas situações de ensino
para proporcionar a aprendizagem significativa. Outro aspecto convergente é a retomada do mapa conceitual para
finalizar a oficina. Nesse momento o aluno poderá demonstrar se houve a reorganização dos conceitos em sua estrutura
de conhecimento e a substantividade, que de acordo com Moreira (1997), significa que o que é incorporado à estrutura
cognitiva é a “substância” do novo conhecimento, isto é, as ideias que podem ser expostas por meio do mapa conceitual
em conceitos sobreordenados, subordinados ou combinatórios, considerados como formas de aprendizagem significativa
(AUSUBEL, 2000).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreendendo a importância do tema para a prática do profissional de Enfermagem, faz se necessário que a
técnica de higienização das mãos tenha significado para o aluno.
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Consideramos que a sequência de atividades propostas na oficina “mãos limpas, cuidados seguros” apresenta-se
como uma prática potencialmente significativa, devido as aproximações mencionadas e discutidas acima. O tema
higienização das mãos é de extrema relevância e requer a apropriação de conceitos parte do aprendiz, tais comopele,
microbiota, segurança do paciente em ambientes de cuidado de saúde e infecções hospitalares relacionadas à falta de
higiene das mãos, para que a prática seja efetiva e sejam assegurados os cuidados com a higienização das mãos no
atendimento aos pacientes.
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Resumo: Trata-se de um recorte da pesquisa que vem sendo realizada no âmbito do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de
Física/IFFluminense, com o objetivo de analisar as potencialidades da problematização na explicitação de modelos mentais que
demonstrem aprendizagem sobre Radioatividade em nível médio. Numa abordagem qualitativa, tem sido desenvolvida e aplicada uma
sequência didática, fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), associada à Aprendizagem Baseada na
Problematização (ABP). As atividades didáticas constituintes do material buscam propiciar um repertório de oportunidades para o aluno
desenvolver modelos mentais sobre sua aprendizagem. O recorte trata da análise, à luz da Teoria dos Modelos Mentais, de um
questionário elaborado com base em dois princípios norteadores da TAS, diferenciação progressiva e reconciliação integradora, aplicado
para identificar algumas dificuldades que alunos apresentam na aprendizagem do tema. Verificou-se que o conhecimento baseado no
senso comum traz arraigado muitas dúvidas acerca da identificação do risco radioativo, utilização e, num contexto mais aprofundado,
possibilidade (ou não) de ocorrer acidentes com produtos radioativos. O conhecimento dos Modelos Mentais de trabalho dos alunos
possibilitou a elaboração de atividades problematizadoras baseadas na ABP e adequadas à necessidade do educando e ao fortalecimento
de estratégias que tenham como princípio a facilitação da aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Radioatividade, Problematização, Aprendizagem Significativa, Modelos Mentais.
Abstract: This is a cut of the research carried out in the National Professional Master's Degree in Physics Teaching/IFFluminense, has
the objective of analyzing the potentialities of the problematization in the explicitation of mental models to demonstrate learning of
Radioactivity at high school. The research has a qualitative character and is developed and applied in a didactic sequence based on the
Meaningful Learning Theory associated with Problem-Based Learning (PBL). The didactic activities of the material have the objective to
awaken in the student the development of mental models about their learning. This research is the analysis, based on the Theory of
Mental Models, of a questionnaire elaborated observing the principles of Meaningful Learning, progressive differentiation and integrative
reconciliation, which was applied to identify some difficulties that students present in learning the topic Radioactivity. What happened
with this research was that although the students have information on the subject, there are many doubts about the identification of
the symbol of radioactivity, use, nuclear fusion and the possibility (or not) of accidents with radioactive products. Knowing the Mental
Models of Work of the students enabled the elaboration of activities appropriate to the student's need and also the strengthening of
strategies that have the principle of facilitating meaningful learning.
Keywords: Radioactivity, Problematization, Meaningful Learning, Mental Models.

1–INTRODUÇÃO
No contexto de um ensino de Física, mesmo diante da certeza e da necessidade de se abordarem questões
intrínsecas à sociedade, os conteúdos são muitas vezes ministrados de forma sistemática, com uma abordagem direta,
estabelecida por prazos a cumprir, avaliações, preenchimento de relatórios e dentre outras atividades cotidiano do
professor.
A utilização de estratégias didáticas variadas parece ser uma solução a curto prazo para superar tais obstáculos
e potencializar o reduzido número de aulas semanais de Física, incluindo, sobretudo, discussões de tópicos de Física
Moderna e Contemporânea (FMC).
A introdução da FMC no Ensino Médio (EM) tem sido motivo de estudos de vários pesquisadores (OFUGI;
PETROCOLA, 2000; PEREIRA; OSTERMANN, 2009), preocupados em oferecer a este aluno maior compreensão sobre o
mundo atual, o uso das novas tecnologias e as soluções para os problemas criados em decorrência da sua utilização.
Radioatividade e Física Nuclear são dois temas da FMC bastante abrangentes e presentes na atualidade. Seja
no contexto de aplicação da produção energética, ou recursos medicinais, tecnologia de armas nucleares, arqueologia,
agricultura, dentre outros, o conhecimento dessa temática é certamente fundamental para o desenvolvimento social.
A despeito dessa importância, a abordagem do tema no nível médio necessita, muitas vezes, de um dedicado
processo de transposição didática (CHEVALLARD, 1991; VALENTE et al., 2008), uma vez que seu ensino envolve um elevado
grau de formalismo matemático e abstração conceitual.
Somados a esses fatores, a falta de preparo dos professores associada à dificuldade na representação da FMC
têm sido apontados por pesquisadores (BOFF; BASTOS; MELQUIADES, 2014; SILVA et al., 2012) como empecilhos para sua
inserção no EM.
Métodos utilizados para o ensino nesse nível de escolaridade (SILVA et al., 2012; SOUZA; PASCHOAL, 2010) tem
se destacado, dentre eles, a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). Na ABP, o ponto de partida é um problema.
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Busca-se solução para aquisição de novos conhecimentos. O foco é o aprendiz e o professor, um facilitador no processo
de conhecimento (SOUZA; DOURADO, 2015).
Contrária aos métodos formais de ensino e de aprendizagem, a ABP possui como recurso adjacente a
possibilidade do acompanhamento da assimilação progressiva do conhecimento do aluno. E em diferenciadas situações
de ensino, trabalhadas com enfoque evolutivo de complexidade, a análise dos modelos que esses alunos explicitam em
cada oportunidade, poderá ser uma fonte de informações sobre sua aprendizagem.
Os modelos elaborados por alunos em uma situação de ensino são encarados por Moreira (1996) como o primeiro
passo da interação cognitiva que caracteriza uma aprendizagem mais significativa. Esse autor ainda pondera que dar
significados a conhecimentos novos implica construir modelos mentais cada vez mais abrangentes, elaborados e mais
próximos dos conceitos científicos.
De forma geral, muitos estudos têm sido realizados sobre modelos mentais no ensino de Ciências (MOREIRA;
KREY, 2006; MOREIRA; PINTO, 2003; PALMERO; MOREIRA, 2002). Na presente pesquisa, o conceito de modelo mental
enfatizado coaduna com a teoria de Jonhson-Laird (1983). Entretanto, ressalta-se a diferenciação ora estabelecida entre
modelos mentais (MM), modelos mais evoluídos conceitualmente ou que aparecem com maior regularidade nos esquemas
representativos dos alunos, e modelos de trabalho37,ou modelos mentais de trabalho (MMt), utilizados pelos alunos,
resultando dos esquemas explicitados durante a resolução de uma situação problemática (GRECA; MOREIRA, 2003;
CALDAS, 2013).
Dentro dessa temática se apresenta um recorte da pesquisa que vem sendo realizada no âmbito do Mestrado
Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) polo 34/IFFluminense, cujo objetivo é analisar as potencialidades da
ABP na explicitação de modelos mentais que demonstrem aprendizagem sobre Radioatividade em nível médio.
2–MARCO TEÓRICO
A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), método no qual a utilização de problemas é o ponto inicial para
aquisição e integração de novos conhecimentos e cuja finalidade é estimular a aprendizagem e o desenvolvimento de
habilidades, o aprendiz é desafiado a comprometer-se (BARROWS, 1986 apud SOUZA; DOURADO, 2015, p. 3). O
favorecimento da aquisição do conhecimento na ABP está no fato dos problemas serem apresentados num contexto real,
isso possibilita ao aprendiz a organização das informações, a transferência dos conhecimentos, o desenvolvimento de
habilidades (integração à sua estrutura cognitiva) e a reorganização das informações.
Segundo alguns autores (SOUZA; DOURADO, 2015; MOREIRA, 2009), esse método possui quatro etapas bem
definidas: 1ª. Etapa: Escolha de uma problemática que seja pertinente ao contexto do aprendiz, para que a identificação
imediata promova a interação com a atividade proposta; 2ª. Etapa: De posse da problemática, os aprendizes iniciam o
processo de organização do contexto, buscando o aprofundamento do conhecimento; 3ª. Etapa: Com outros recursos
utilizados pelo professor, os aprendizes se apropriam das informações por meio de leitura, análise crítica e todos os
recursos à sua disposição para levantar as hipóteses de solução; 4ª. Etapa: Elaboração de conclusões e reflexões,
apresentação dos resultados.
Na presente pesquisa, parte-se da premissa de que conhecendo os MMtdos alunos, explicitados em cada uma
das etapas propostas, pode-se obter indícios de evolução no conhecimento sobre o tema Radioatividade, e
consequentemente, na finalização do estudo, indícios que apontem para uma aprendizagem significativa.
Para Johnson-Laird (1983), as pessoas raciocinam com modelos mentais (MM), os quais podem resultar da
combinação entre a realidade em que vivem e o conhecimento científico proposto. Esses modelos podem ser melhorados,
tornando-se mais abrangentes. E ainda, que “um modelo mental é uma representação interna de informações que
corresponde analogamente com aquilo que está sendo representado” (JOHNSON-LAIRD, 1983 apud MOREIRA, 1996, p.13).
São representações definidas por Greca e Moreira (2002), como sendo estruturas cognitivas idiossincráticas, determinadas
e concretas, que se revelam como na memória de trabalho38 do indivíduo.
Já as representações externas são manifestações que o indivíduo externaliza por meio de símbolos linguísticos,
pictóricos ou diagramáticos (MOREIRA, 2009). Do ponto de vista do ensino sobre FMC e com base na ABP, o estudante tem
a possibilidade de externalizar suas percepções (MMt) e fazer previsões para solucionar uma problemática estabelecida.
Esses modelos têm grande importância no processo de verificação de indícios da aprendizagem significativa, pois
permitem a associação e comparação dos MMt antes e depois da interação com certa informação.

Modelos Mentais de Trabalho são os modelos utilizados pelos alunos em cada situação de aprendizagem. É um modelo
que vai sendo alterado por meio de inferências até que ele seja satisfatório ou dê conta do novo conhecimento. Não se
trata de um construto, nem de um esquema, mas de um modelo de trabalho (SOUZA; MOREIRA, 2005; CALDAS, 2013).
38
A Memória de Trabalho é um componente cognitivo ligado à memória que permite o armazenamento temporário de
informações com capacidade limitada. Todos nós utilizamos a memória de trabalho em todos os tipos de atividades e
tarefas diárias (SOUZA; MOREIRA, 2005).
37
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Enfim, vê-se clara relação entre uma aprendizagem significativa e MMts cada vez mais coerentes e próximos dos
conceitos científicos ensinados. Moreira (2009) salienta que em um ensino baseado em princípios da TAS, diferenciação
progressiva e reconciliação integradora, conteúdos são apresentados do nível mais geral e inclusivo, diferenciados
progressivamente, até níveis mais específicos e detalhados. E para dar conta dessa diferenciação e integração, pressupõese a elaboração de MMt mais amplos em cada situação problemática e a reorganização constante da estrutura cognitiva
até alcançar uma estabilidade, isto é, um modelo mental (MOREIRA, 2009).
3–METODOLOGIA
A pesquisa realizada tem enfoque qualitativo, na qual o pesquisador fica imerso no fenômeno de interesse,
fazendo registros, anotações e buscando interpretações ao longo do processo de investigação (MOREIRA; ROSA, 2016, p.
7-8).
Foram elaboradas 10 (dez) atividades na forma de uma sequência didática, fundamentada na visão
construtivista de Ausubel (1978 apud MOREIRA, 2009). Todo material elaborado será disponibilizado a professores na
forma de um produto educacional.
As atividades problematizadoras e constituintes do material buscam propiciar um repertório de oportunidades
para o aluno desenvolver modelos mentais na visão da teoria dos Modelos Mentais (JONHSON-LAIRD, 1983) sobre sua
aprendizagem.
O contexto da aplicação do presente trabalho foram dois eventos com grande fluxo de estudantes, os quais
fazem parte do calendário acadêmico do município de Campos dos Goytacazes, RJ. Trata-se da VI Semana Municipal de
Ciência e Tecnologia de Campos (dias 23 e 24/10/2017) e da 24ª Semana do Saber Fazer Saber (dias 24 a 27/10/2017).
O recorte referente ao presente artigo trata da análise, à luz dos referenciais da pesquisa, de um questionário39
para levantamento de concepções iniciais, aplicado como etapa preliminar, a fim de identificar dificuldades de
estudantes do EM na compreensão sobre Radioatividade.
O questionário, validado por professore especialistas do curso de mestrado, contém 7 (sete) questões
elaboradas com formatos e objetivos diferenciados progressivamente (AUSUBEL, 1978 apud MOREIRA, 2012), a fim de
possibilitar a exteriorização das representações internas (JOHNSON-LAIRD, 1983) dos alunos por meio de registros
escritos, desenhos e expressão verbal. Tais representações foram tratadas MMt sobre o tema Radioatividade, pois
refletiam de maneira coerente as representações implícitas dos alunos.
A primeira questão (Figura 1) trata da identificação da imagem que simboliza o “perigo radioativo” em meio a
vários outros símbolos. Possibilita conhecer os modelos sobre o reconhecimento da simbologia, o qual remetia à ideia
geral dele sobre radioatividade.

Figura 1. Questão acerca da identificação do símbolo do risco radioativo.
A segunda questão (Figura 2) trata da utilização da radioatividade. De forma subjetiva, o aluno teria a
oportunidade de explicitar a associação que faz entre o tema e a sua ocorrência no cotidiano.

Figura 2.Questão acerca da identificação do Uso da Radioatividade.
A terceira questão (Figura 3), traz um subtema da radioatividade, a Fusão Nuclear. São apresentadas ao aluno
imagens que podem estar associadas ou não ao tema. A correta associação demonstra entendimento melhor; remete às
aplicações da temática principal.

39

LUDKE, M e ANDRÉ, M. E. D. A Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo, EPU, 1986.
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Figura 3. Questão acerca da identificação da ocorrência da fusão nuclear.
Estas três questões fazem parte do primeiro bloco, no qual, de forma objetiva, o aluno teve a oportunidade
de explicitar as suas concepções iniciais sobre a temática.
As quatro últimas questões (Figura 4) fazem parte do segundo bloco e trazem reflexões sobre o tema. Nestas,
o aluno teve a oportunidade de exteriorizar, a partir das problemáticas estabelecidas, sua opinião sobre a possibilidade
de que acidentes com produtos radioativos possam acontecer na sua cidade; sobre a classificação da radioatividade
quanto ao seu uso; sobre a reação dos tecidos orgânicos quando expostos à radioatividade; e sobre o seu desejo de dar
prosseguimento a este estudo.
Ao exteriorizar sua base argumentativa, o aluno explicita seu modelo mental de trabalho a respeito da
radioatividade em cada situação problematizadora. Os conceitos diferenciados progressivamente, em cada caso, poderão
fornecer subsídios para se conhecer a organização mental do aluno, numa sondagem inicial de sua aprendizagem.

Figura 4. Questões complementares.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS (OU DIVIDIR EM RESULTADOS E DISCUSSÃO)
O questionário foi aplicado a uma amostra de 193 indivíduos, todos os alunos do EM de escolas públicas e
particulares de Campos dos Goytacazes e cidades vizinhas.
As respostas dos alunos em cada uma das questões, tratadas como modelos mentais de trabalho (MMt), foram
analisadas com base nos pressupostos teóricos de Johnson-Laird (1983). Os modelos elaborados foram categorizados
(PINTO; MOREIRA, 2003) em função das dificuldades apresentadas na compreensão da temática Radioatividade. Sendo
C1: Identificação do símbolo do Risco de Radioatividade; C2: Utilização da radioatividade no cotidiano; C3: A
radioatividade numa visão mais aprofundada.
Analisando as respostas da primeira questão (Figura 1) de todos os entrevistados, observou-se que 10% não
souberam identificar o símbolo correto do Risco Radioativo. Outros 30% marcaram mais de uma opção além da correta.
Estes 30% foram classificados na C1, pois, 70% destes marcaram como correta o pictograma do Risco Tóxico (1º símbolo)
e outros 25% o de Risco Biológico e Infectante (2º símbolo). Diante do padrão de respostas, podemos identificar a
predominância de dois possíveis MMts:
MMt 1: Radioatividade oferece risco de morte, logo a figura da “caveira” é o símbolo mais apropriado, pois
chama mais a atenção para essa propriedade.
MMt 2: O Raio X é um aparelho que emite Radioatividade e quase sempre está nos hospitais, então aquele
símbolo que lá vemos (Risco Infectante) é o da radioatividade.
O foco da C2 foi saber o alcance da utilização da radioatividade na visão dos alunos, os itens mais destacados
foram: Raios X (93%), Fabricação de Bombas (89%), Tratamento do Câncer (80%), Produção de Eletricidade (55%) e Forno
Micro-ondas (30%). Fica evidente nas respostas o conhecimento seletivo do uso da radioatividade por conta do uso direto
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difundido pelo tratamento médico e a ameaça da guerra, onde até mesmo aqueles que classificados C1 puderam
identificar acertadamente pelo menos dois locais onde a radioatividade é utilizada.
Foram classificados C2 também todos que, mesmo marcando alguma opção correta, tenham um percentual de
erro maior que o de acertos. Assim, 40% dos entrevistados integraram essa categoria, onde todos identificaram o “Forno
Micro-ondas” como exemplo do usa da radioatividade e 95% não acreditam que na “Conservação de Alimentos” a
radioatividade possa estar sendo utilizada. Neste contexto, foram identificados os seguintes MMt:
MMt 3: Quando se fala em Forno de Micro-ondas e Radioatividade, também se fala em radiação, então a
radiação “utilizada” no micro-ondas é a radioatividade.
MMt 4: É improvável o uso da radioatividade na conservação de alimentos, pois a radioatividade pode causar
várias “doenças”.
Na C3, que trata sobre o reconhecimento dos conceitos da radioatividade numa visão mais profunda, para isso
foi selecionado o subtema Fusão Nuclear, 90% dos investigados fez a associação incorreta. Destes, 90% associou o
fenômeno da fusão ao que ocorre nos reatores das usinas.
MMt 5: A Usina Nuclear é o local mais provável onde a Fusão Nuclear está presente.
Quando questionados sobre o risco de um acidente com produtos vir acontecer em sua cidade, 58% acreditou
ser possível que isto aconteça, sem sequer fazer relação com os locais onde certamente estes produtos são utilizados e
podem ser encontrados, atribuindo, na maioria das vezes de forma subjetiva, a uma possibilidade remota:
“É possível que ocorra acidentes radioativos, pois há lugares próximos onde elementos radioativos podem ser
encontrados.” (Aluno1) - MMt: Os elementos radioativos podem estar por toda parte, mesmo que não se saiba onde está
e em algum momento um desastre pode ocorrer.
“É um risco certo, pois existe o medo de uma guerra nuclear.” (Aluno2) - MMt: Com a possibilidade da guerra
nuclear e os mísseis de longo alcance, é possível que alguma bomba possa “cair” aqui.
Essas dúvidas e distanciamento da verdade podem refletir certa “mística” por trás da compreensão sobre o
que é Radioatividade, haja visto que as maiores fontes de instrução popular acerca do tema são histórias em quadrinho,
livros e filmes de ficção.
Os entrevistados demonstraram ter conhecimento desta literatura, porém um pequeno grupo, cerca de 10 %,
declarou acreditar que o contato com produtos radioativos pode alterar o DNA e atribuir ao homem “super-poderes”, e
65% classificou a radioatividade como RUIM.
Ainda assim, 78% dos entrevistados declarou ter interesse em conhecer mais acerca da radioatividade, pois:
“É preciso conhecer mais para saber como se comportar num acidente radioativo.” (Aluno 2) - MMt: Em algum
momento pode acontecer acidentes com produtos radioativos e precisamos estar cientes de como proceder nestes casos.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando as respostas dadas ao questionário, tratadas como MMt sob a ótica da Teoria dos Modelos Mentais
(JOHNSON-LAIRD, 1983), pode-se identificar possíveis modelos representativos da compreensão dos investigados sobre
Radioatividade. Os modelos identificados mostraram padrões que possibilitaram seu enquadramento em três categorias
de respostas pré estabelecidas.
Na Categoria 1, Identificação do símbolo do Risco de Radioatividade, foram enquadrados modelos como: “A
Radioatividade oferece risco de morte, logo a figura da “caveira” é o símbolo mais apropriado, pois chama mais a
atenção para essa propriedade”; “O Raio X é um aparelho que emite Radioatividade e quase sempre está nos hospitais,
então aquele símbolo que lá vemos (Risco Infectante) é o da radioatividade”.
A Categoria 2, Utilização da radioatividade no cotidiano, enquadram modelos como: “Quando se fala em Forno
de Micro-ondas e Radioatividade, também se fala em radiação, então a radiação “utilizada” no micro-ondas é a
radioatividade”; “É improvável o uso da radioatividade na conservação de alimentos, pois a radioatividade pode causar
várias doenças”. E na Categoria 3, A radioatividade numa visão mais aprofundada, foram enquadrados modelos como:
“A Usina Nuclear é o local mais provável onde a Fusão Nuclear está presente”.
De forma geral, análise dos MMt fornecidos pelos alunos nas respostas ao questionário aplicado, tem
direcionado a elaboração das atividades constantes na sequência didática da pesquisa. Os modelos mostraram visões
diferenciadas e confusas dos alunos acerca da radioatividade, as quais precisam ser melhor problematizadas e ensinadas,
a fim de se obter indícios de uma aprendizagem significativa dos conceitos científicos.
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Resumo:Trazer novas perspectivas de ensino e inovações é um trabalho constante de professores engajados e preocupados com o
entendimento dos conteúdos ensinados. Assim sendo, o objetivo deste trabalho é evidenciar uma possibilidade pedagógica de interligar
conteúdos já existentes no currículo escolar com a geometria fractal à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa. Além de abordar
aspectos dessa teoria e da geometriafractal, esse trabalho relata uma atividade realizada no formato de oficina, com alunos de uma
turma do sétimo ano de escola pública do munícipio de Blumenau.
Palavras-chave: Geometria Fractal. Teoria da Aprendizagem Significativa. Vivência Pedagógica. Árvore Fractal.
Abstract: Bringing new teaching perspectives and innovations is a permanent job among teachers concerned and commited to the
understanding of the contents being taught. Therefore, this paper aims to emphasize a pedagogical possibility of linking existing contents
in schools’ curriculum with fractal geometry according to the Theory of Meaningful Learning. Besides the approach of some aspects of
this theory and fractal geometry, this paper reports an activity carried out as a workshop with students from the seventh grade class
from a public school in Blumenau.
Keywords: Fractal Geometry. Theory of Meaningful Learning. Pedagogical Experience.Fractal Tree.

1–CONTEXTUALIZANDO O TEMA
No mundo contemporâneo a facilidade de acesso à informação modificou as necessidades do professor em sala
de aula. A demanda pela formação de um estudante crítico e reflexivo requer o uso de metodologias que envolvam os
estudantes em situações de ensino e de aprendizagem que os façam ter interesse em participar desse processo.
Compete ao professor escolher o melhor arcabouço que resgate esse interesse do aluno em aprender e também
levar em consideração tudo o que o estudante tem de conhecimentos prévios dos conteúdos e suas vivências, para assim
tornar uma aula contextualizada e com elementos conhecidos por ele. Visando uma educação matemática inovadora e
contemporânea, trabalhar a matemática com elementos criados a partir do século XX, um exemplo é a geometria fractal,
pode facilitar a aprendizagem e a participação dos estudantes.
Mesclar e fazer a ligação entre conteúdos e disciplinas pode ser um caminho próspero e positivo no ensino da
matemática. Uma grande potencialização desse resultado é interligar novos conhecimentos com as concepções prévias
dos alunos. Oficinas e outras atividades diferenciadas podem contribuir para esse sucesso. No discorrer desse trabalho
será exposta uma vivência pedagógica que ocorreu em formato de oficina, no contraturno escolar, com uma turma do
ensino fundamental anos finais.
A respeito dessa aprendizagem relacionada com os conhecimentos prévios dos estudantes, a aprendizagem
significativa é o alicerce que sustenta esse compreender com relevância. Moreira (2003) afirma que o processo de
aprendizagem significativa ocorre quando os conteúdos abordados pelo docente passam a ter um significado internalizado
pelo aluno, quer dizer que esses novos conhecimentos tenham ligação com alguma vivência ou cotidiano do mesmo.
A seguir, estão apresentados tópicos da Teoria da Aprendizagem Significativa, apontamentos sobre a geometria
fractal e o relato de uma prática pedagógica relacionando os fractais com conteúdos da educação básica.
2–COMPREENSÕES TEÓRICAS
Apresentamos, nesta seção, algumas compreensões teóricas a respeito da Teoria da Aprendizagem Significativa
e uma breve história e aspectos sobre a geometria fractal.
2.1 – Aprendizagem Significativa
Abordar conteúdos desvinculados do cotidiano e vivências dos estudantes pode desmotivar os discentes na
busca da compreensão dos conteúdos. Considerar, nas aulas de matemática, vivências do estudante fora dos muros da
escola implica em uma mudança de pensamento: no lugar de entender o aluno como um ser vazio a ser inundado com
informações, o professor o vê como um ser com potencial. Para isso acontecer, nas práticas pedagógicas é importante
que o docente conheça o mundo no qual o aluno vive.
A aprendizagem significativa iniciou-se com o psicólogo estadunidense David Ausubel, a motivação para a
criação dessa teoria de aprendizagem se deu por meio de dificuldades ocorridas em sua jornada escolar e a metodologia
adotada pelas escolas em sua época, onde acontecia apenas o repasse de informação com muita repetição e punições
por erros cometidos.
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Compete ao professor escolher a melhor metodologia que resgate esse interesse do aluno em aprender e
também levar em consideração o que o estudante tem de conhecimentos prévios dos conteúdos e suas vivências, para
assim tornar uma aula contextualizada e com elementos conhecidos por ele. Moreira (1985, p. 16) sustenta que “[...]
ensinar levando em conta quilo que o aluno já sabe, utilizando recursos e princípios que facilitem a aprendizagem
significativa da estrutura conceitual e proposicional da matéria de ensino”.
Conhecer o estudante possibilita uma estruturação dos conteúdos de tal forma que faça sentido a ele,
propiciando uma forma de aprendizagem significativa, essa aprendizagem ocorre quando um novo conceito se relaciona
com uma ideia já internalizada pelo estudante. Ao fazer essa associação, esse novo conceito passa a ter um significado
do conceito ensinado. Essa ideia já existente na cognição do aluno é nomeada de subsunçor. Moreira e Masini enfatizam
que:
[...] Ausubel vê o armazenamento de informações da mente humana como sendo altamente
organizado, formando uma hierarquia conceitual na qual elementos mais específicos de
conhecimento são relacionados (e assimilados) a conceitos e proposições mais gerais, mais
exclusivos. Estrutura cognitiva significa, portanto, uma estrutura hierárquica de subsunçores
que são abstrações da experiência do indivíduo (MOREIRA; MASINI, 2016, p. 17-18, grifo dos
autores).

De acordo com Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 34) “a aprendizagem significativa envolve a aquisição de
novos significados, por sua vez, são produtos da aprendizagem significativa”, fazendo com que esse resultado seja a
construção e a organização de um novo conteúdo compreendido pelo estudante. Mas essas novas ideias ou conceitos
precisam estar ligados com aspectos de relevância, subsunçores, já constituídos pelo aluno.
Durante esse processo de aprendizagem, caso o estudante não possua nenhum subsunçor referente a esse novo
conhecimento em sua estrutura cognitiva, o aluno passa a compreender essa nova informação por meio da aprendizagem
mecânica. De acordo do Moreira e Masini (2016) a aprendizagem mecânica não é o oposto da aprendizagem significativa,
a primeira forma ocorre quando o estudante não possui nenhum conhecimento prévio do assunto, conforme ele for
adquirindo novas informações de determinado assunto passa a formar um novo subsunçor, a partir do qual irá gerar uma
aprendizagem significativa quando novas informações relacionadas com esse novo subsunçor aparecerem.
Sendo assim, Ausubel, Novak e Hanesian (1980) salientam que uma das condições para que ocorra a
aprendizagem significativa é que essas novas informações sejam associadas com aspectos já vividos pelos alunos e que
de fato seja produzido um significado real para o estudante.
2.2 – Geometria Fractal
Trazer para o mundo da escola temas da matemática contemporânea, como por exemplo, a geometria fractal,
traz o intento de mostrar que a matemática não é uma ciência pronta e acabada. Interligar os fractais com os estudos
referentes aos componentes curriculares da educação básica pode propiciar meios de como ensinar matemática de forma
inovadora e minimizar dificuldades apresentadas pelos estudantes.
A geometria fractal é uma matemática recente, sendo iniciada em meados da década de 1970. Benoît
Mandelbrot foi um dos precursores dos fractais, sendo o primeiro a aprofundar seus estudos nessa área. Os fractais são
conhecidos como a geometria da natureza, pois consegue representar as formas encontradas na natureza de maneira
muito aproximada e real do que a geometria euclidiana. Barbosa dialoga que:
[...] natureza em geral, [...] temos componentes com suas formas nas quais dominam a
irregularidade e o caos; tentar simplificá-las, empregando formas usuais da clássica
geometria euclidiana, como triângulos, círculos, esferas, cones etc., seria absurdamente
inadequado. A geometria dos fractais pode fornecer aproximações para essas formas
(BARBOSA, 2002, p. 10).

O significado da palavra fractal deriva, conforme Mandelbrot (1998, p. 13), “a partir do adjetivo latino fractus,
que significa irregular ou quebrado”. Os fractais possuem duas caraterísticas muito marcantes, a autossimilaridade e a
iteração. Ao trabalhar com um objetofractal, podemos dividi-lo em infinitas partes e cada parte encontrada será similar
a figura original.
A geometria fractal é aplicada em diversas áreas do conhecimento, compreendendo uma gama variada de
áreas do saber. Pode ser encontrada no ramo das telecomunicações, na área da saúde, na biologia, nas artes e em filmes
cinematográficos, por exemplo. Complementando esse pensamento, Souza cita que:
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A geometria fractal vem apresentando aplicações em diversas áreas do conhecimento. Nas
artes, tem sido utilizada por motivos estéticos, como os incríveis desenhos abstratos e a
fantástica mistura de cores que apresenta. Na biologia, auxilia na compreensão de aspectos
referentes ao crescimento de plantas. Na medicina, tem sido utilizada em associação com
recursos computacionais para auxiliar o diagnóstico de doenças (SOUZA, 2013, p. 256).

Por ser uma matemática recente, muitos livros didáticos e propostas curriculares não abordam ou apresentam
uma breve explicação a respeito do tema. A vivência pedagógica, mostrada no próximo tópico, evidencia como é possível
inserir a geometria fractal com os temas já existentes no currículo escolar.
3–VIVÊNCIA PEDAGÓGICA
Buscando incorporar alguns conceitos da geometria fractal no ensino de matemática foi realizada uma vivência
pedagógica, no formato de oficina no contraturno, com uma turma do sétimo ano de escola pública localizada no
município de Blumenau/SC. A elaboração dessa oficina e a sua realização com os alunos do ensino fundamental,
evidenciadas abaixo, foram realizadas com o apoio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID/Matemática/CAPES) da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB).Sendo que o aporte teórico deste
trabalho foi desenvolvido com o apoio da Fundação Universidade Regional de Blumenau na forma de bolsa para a
realização do Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECIM/FURB). As temáticas abordadas nessa
atividade, foram o número 𝜋 (Pi) e sua relação com a circunferência, formas geométricas planas e árvores fractais.
Conforme mostrado na Figura 1, inicialmente os estudantes receberam tampas de embalagens com diferentes
diâmetros e alguns CDs usados. Eles efetuaram a medida da circunferência e do diâmetro efetuando o cálculo aproximado
de 𝜋. Ao final, os alunos produziram um painel, colando tiras de EVA na forma de árvores fractais simbolizando um coral
com peixes que foi exposto no pátio da unidade escolar para compartilhar com a comunidade escolar. A construção de
todos os elementos utilizados na produção do painel foi organizada pelos próprios estudantes.
Figura 1. Medindo Circunferências

Fonte: acervo dos autores
Os alunos realizaram a oficina em grupo e registraram as medidas obtidas em uma tabela impressa apresentada
naTabela 1. Os cálculos foram realizados com o auxílio de calculadora.
Tabela 1. Tabela
Comprimento da
Comprimento do diâmetro
circunferência (C)
(d)

C
d

Tampa roxa
Tampa vermelha
Tampa amarela
CD
Fonte: acervo dos autores
A Figura 2 mostra o painel denominado “Oceano Geométrico” concluído pelos alunos do sétimo ano. O fractal
utilizado nesse painel foi a árvore fractal onde o ângulo escolhido entre cada dois segmentos da árvore foi sempre de
45º.
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Figura 2. Oceano Geométrico

Fonte: acervo dos autores
A realização dessa oficina possibilitou o entendimento das propriedades das figuras geométricas utilizadas para
a representação dos corais e dos peixes. Os recortes de EVA que formaram os peixes foram feitos usando as formas
geométricas euclidianas círculo, paralelogramo e trapézio, sendo focada a diferenciação entre circunferência e círculo.
Os corais foram representados por recortes de tiras de EVA sendo enfatizado o conceito de ângulo. No painel também
foram colados cartazes com nomes das figuras geométricas e a capacidade de falar essas palavras que foram consideradas
difíceis foi motivo de orgulho por parte dos estudantes.
4–PONDERAÇÕES FINAIS
Tradicionalmente, as denominações das figuras geométricas são conhecidas por meio de leitura em livros ou
desenhos feitos pelos professores na lousa e um modo de expor o número Pi é apenas apresentar a sua definição. A
realização dessa oficina contribuiu para o entendimento do número Pi por meio de uma atividade relacionando produção
artística com conteúdos matemáticos e os cálculos efetuados possibilitaram a percepção intuitiva de um valor aproximado
de três. Os estudantes conheciam o círculo, mas confundiam com o conceito de circunferência e a realização da oficina
favoreceu o entendimento da distinção entre esses dois conceitos.A elaboração de um painel exposto no pátio central da
escola despertou a atenção dos demais estudantes e dos familiares que transitaram pela escola.
Levando em consideração os conhecimentos prévios dos estudantes, reta e ângulo, foram abordadas algumas
características dos objetos fractais, a iteração e a autossimilaridade, possibilitando uma compreensão real a cerca da
temática estudada e amenizando as dificuldades e erros encontrados pelos estudantes.
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Resumo: O presente artigo apresenta uma experiência pedagógica com alunos do Ensino Fundamental II, de uma escola de Educação
Básica localizada no município de Blumenau (SC). O objetivo é proporcionar uma aprendizagem significativa, baseada na teoria de David
Ausubel. A partir do contato com figuras geométricas planas, estudo que faz parte da componente curricular matemática, a experiência
pedagógica possibilitou o contato com as componentes curriculares de matemática e arte com foco na obra “O Porto” de Tarsila do
Amaral, que apresenta figuras geométricas. Os estudantes realizaram uma releitura da obra, colaborando com a aprendizagem
significativa de figuras geométricas planas. Por fim, observou-se que a atividade aprofundou conhecimentos prévios dos estudantes a
respeito de matemática e arte, de maneira interdisciplinar, compreendendo de maneira organizada as noções de espaço e forma.
Palavras-chave:Aprendizagem significativa. Figuras geométricas planas. Arte. Tarsila do Amaral.
Abstract: This article presents a pedagogical experience with elementary school students from a primary and secondary school located
in the city of Blumenau (SC). The objective is to provide meaningful learning based on David Ausebel's theory. From the contact with
geometric plane shapes, a study that is part of the mathematical curricular component, the pedagogical experience made possible the
contact with the curricular components of mathematics and art focusing on the work “O Porto” painted by Tarsila do Amaral, which
presents geometric shapes. The students performed a re-reading of the work, collaborating with the veaningful learning of geometric
plane shapes. Finally, it was observed that the activity deepened students' previous knowledge about mathematics and art, in an
interdisciplinary way, understanding in an organized way the notions of space and form.
Keywords: Meaningful learning. Geometric plane shapes. Art. Tarsila do Amaral.

1 – INTRODUÇÃO
Neste artigo é socializada uma vivência, com estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola
pública do município de Blumenau (SC), em que buscou-se contribuir para uma aprendizagem significativa de figuras
geométricas planas, a partir de relações entre o ensino da matemática e a releitura de uma obra de arte. As figuras
geométricas são a representação de maneira plana das diferentes formas encontradas ao nosso redor. São elementos
importantes estudados em Geometria - palavra de origem grega, onde geo significa “terra” e metria, “medida”, ou seja,
medida da terra (BIANCHINI, 2015). Desde 1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática do Ensino
Fundamental tem apontado que
Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo Matemática no ensino
fundamental, porque, por meio deles, o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento
que lhe permite compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em
que vive.(PCN, 1998, p. 51).
O objetivo desta vivência pedagógica consistiu em oportunizar aos estudantes experiências que tivessem o
potencial de favorecer a aprendizagem significativa de figuras geométricas planas a partir da releitura da obra “O Porto”,
de Tarsila do Amaral40, em uma oficina de matemática. Justifica-se o estudo de uma obra de arte em aulas de matemática
devido à importância da contextualização dos conteúdos matemáticos com outras áreas do saber, bem como da
manipulação de material didático para uma compreensão dos conceitos geométricos abstratos e ensinados
tradicionalmente com a priorização do uso de fórmulas. Além disso, de acordo com os PCN (1998, p. 51) é essencial que
os estudos de forma e espaço “sejam explorados a partir de objetos do mundo físico, de obras de arte, pinturas, desenhos,
esculturas e artesanato, de modo que permita ao aluno estabelecer conexões entre a Matemática e outras áreas do
conhecimento”.

40

Tarsila do Amaral (1886-1973) foi uma pintora brasileira, que se destacou por suas obras pintadas com cores do Brasil
Colonial. A artista também tem influências Cubistas. Sua obra “O Porto”, apresenta formas geométricas que abordam
temas sociais brasileiros.
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Neste artigo, inicialmente estão apresentados alguns conceitos da Teoria da Aprendizagem Significativa, criada
por David Ausubel41, e são tecidas considerações sobre aprendizagem automática. Na sequência, são abordados alguns
aspectos das histórias da Arte e da Geometria e são apresentadas algumas informações sobre a obra “O Porto” de Tarsila
do Amaral. Em seguida, é relatado o trabalho apresentado em uma mostra escolar, onde foi exposta a releitura da obra
com o intuito de oportunizar as experiências de aprendizagem significativa junto aos estudantes envolvidos.
2 – APRENDIZAGEM AUTOMÁTICA? APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA?
No início da aprendizagem escolar, parte do conteúdo pode ser abordada por professores de maneira
automática, ou também conhecida como aprendizagem mecânica, que ocorre quando o aluno faz associações arbitrárias,
quando lhe falta o conhecimento prévio necessário para fazer com que aquele conteúdo se torne significativo ou também
quando não há a pré-disposição para internalizar as informações de forma não arbitrária. São os casos onde o estudante
faz repetidas vezes a atividade ou decora o conteúdo, como por exemplo, nome de objetos, associação de pares e sílabas,
quebra-cabeça e labirinto (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).
Na aprendizagem automática ocorre pouca ou nenhuma relação entre os conceitos novos e o que o aluno já
sabe. Quando isso acontece, geralmente o educando decora o conteúdo para a avaliação. Se o enunciado da questão for
abordado de uma maneira diferente das apresentadas durante as aulas, ele pode sentir dificuldade em ligá-lo com os
exercícios realizados anteriormente. Segundo Novak (1981, p. 59) “Elementos de conhecimento aprendidos
mecanicamente ficam distribuídos de maneira arbitrária na estrutura cognitiva; eles não são ligados a conceitos
especificamente relevantes na estrutura cognitiva”.
No ensino de matemática, quando são abordados conceitos da Geometria, pode ocorrer aprendizagem
mecânica de figuras geométricas planas, em situações onde o professor, utiliza como recursos didáticos apenas desenhos
abstratos realizados no quadro, para posteriormente apresentar os conceitos e fórmulas de área e perímetro, sem ligar
com a realidade do aluno ou com o que ele já conhece.
Em contraposição a esse tipo de abordagem, destaca-se outra teoria de aprendizagem, onde o educando passa
a internalizar o conteúdo e ligá-lo com conhecimentos já adquiridos. Essa linha de pensamento é apresentada por Ausubel,
segundo Moreira (2010, p. 2), na definição de Aprendizagem Significativa:
[...] é aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e
não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer dizer não literal, não ao
pé-da-letra, e não-arbitrária significa que a interação não é com qualquer ideia prévia, mas
sim com algum conhecimento especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva
do sujeito que aprende.
Ainda nessa linha de considerações pode-se destacar que o conhecimento é adquirido e assimilado pelo aluno
a partir do que ele já conhece. As novas informações apoiam-se em conceitos relevantes adquiridos pelos educandos em
experiências vivenciadas anteriormente, identificados como subsunçores (MOREIRA; MASINI, 2016).
Uma possibilidade para incentivar a aprendizagem de figuras geométricas planas de modo significativo é focar
sua presença em obras pictóricas. Ao primeiro olhar, matemática e arte aparentam estar em mundos diferentes, mas é
o contrário, quando estudadas em conjunto pelos alunos, é possível fazer a relação de diversos conceitos e padrões
comuns. As medidas, retas, pontos, perspectiva e as formas geométricas são alguns temas que podem ser destacados.
Moreira e Masini (2016) reforçam que conforme a aprendizagem vai se tornando significativa, os alunos vão refinando seu
conhecimento e se tornando capazes de agregar novas informações.
Proença (1998) afirma que o estudo de obras plásticas possibilita desenvolver o entendimento acerca dos
movimentos históricos e produções literárias. De acordo com a Teoria da Aprendizagem Significativa, de David Ausubel,
o professor apresentando ao aluno um material potencialmente significativo, o qual, segundo Ausubel, Novak e Hanesian
(1980, p. 36) “relacionada de forma não arbitrária e substantiva à estrutura cognitiva do aluno”, pode fazer com que o
aprendiz desperte maior interesse sobre o conteúdo abordado. Moreira (2010) afirma que não existem materiais
significativos, por exemplo livros significativos ou aulas significativas, mas que o significado está nas pessoas. O que se
espera é que o aluno atribua aos novos conhecimentos, adquiridos através de material potencialmente significativo, o
significado proposto ao conteúdo. Desta forma, por mais relevantes que sejam as oportunidades de conhecimento que o
41

O suporte teórico deste artigo foi elaborado com base na Teoria da Aprendizagem Significativa, de David Ausubel (1918

- 2008). “Ausubel graduou-se em Psicologia e Medicina, doutorou-se em Psicologia do Desenvolvimento na Universidade
de Columbia, onde foi professor no Teacher’s College por muitos anos; dedicou sua vida acadêmica ao desenvolvimento
de uma visão cognitiva à Psicologia Educacional” (MOREIRA, 2010).
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professor oferte, o educando precisa perceber alguma importância e aplicação, além de se mostrar motivado e disposto
a aprender. Essa pré-disposição a aprender, segundo a teoria de aprendizagem aqui abordada, apresenta que para que o
educando realmente aprenda, ele deve “relacionar (diferenciando e integrando) interativamente os novos conhecimentos
a sua estrutura cognitiva prévia, modificando-a, enriquecendo-a, elaborando-a e dando significado a esses
conhecimentos” (MOREIRA, 2010, p. 8).
A possibilidade de um conceito novo se tornar significativo, após ser aprendido de maneira significativa,
propicia a associação do conteúdo por meio não arbitrário, favorecendo a internalização, ou seja, proporcionando melhor
domínio de memorização. Oportuniza-se ao aluno maior conhecimento e retenção deste, quando se exige apenas a
“assimilação da essência das idéias”, ao invés de lhe solicitar que descreva as palavras tais quais lhe foram expostas
(maneira literal) (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). Desta forma, as aulas de geometria podem ser enriquecidas
desenvolvendo a criatividade do educando, resgatando ideias já conhecida e relacionando por meio da observação de
imagens de obras artísticas, possibilitando-lhe, desta forma, a oportunidade de adquirir novos conhecimentos e vivenciar
a cultura de diferentes localidades.
3 – GEOMETRIA E ARTE?
No decorrer da história da Arte diferentes objetos geométricos estão presentes nas obras de diversos estilos,
especialmente no início do século XX. De primeira instância, a pintura e a escultura surgiram principalmente por uma
demanda da arquitetura. Alguns registros pictóricos são voltados para a arte religiosa, enquanto outros são inspirados
pela natureza e pelos habitantes buscando demonstrar realismo e sinceridade (MONTERADO, 1978).
Define-se Geometria como “parte da matemática cujo objeto é o estudo do espaço e das figuras que podem
ocupá-lo” (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 966). Em súmula, a geometria é a ciência que estuda o reconhecimento das formas,
pontos, linhas, figuras, tamanhos, capacidade, volume. Em outras palavras, com base nos PCNs (1998), trabalhar figuras
geométricas possibilita que o estudante possa observar e identificar semelhanças e diferenças, associar regularidades,
medidas e números.
As formas geométricas existem tanto na natureza quanto em obras realizadas pelos homens. Os registros
pictóricos encontrados nas cavernas pré-históricas revelam a ocorrência de pensamento geométrico. O ser humano se
tornou capaz de observar e perceber as formas geométricas na natureza, muitas vezes, tentando reproduzi-las em suas
obras e construções (PROENÇA, 1998).
A natureza, muitas vezes, pode ser observada e descrita por formas matemáticas idealizadas. Por exemplo,
pode-se atentar ao formato deste planeta, que lembra uma esfera; às colmeias de abelhas que são formadas por
hexágonos aproximadamente regulares, visando maior capacidade e aproveitamento do espaço e do material; às teias de
aranha, construídas no formato similar aos polígonos; às conchas de caracóis, que lembram espirais; às borboletas, que
possuem aspecto simétrico; entre milhares de outros contextos.
4 – LIGANDO MATEMÁTICA E ARTE
Produção artística é uma forma de expressão de sentimentos e crenças que aparece desde os primórdios da
humanidade. Antes da descoberta por Portugal, a arte brasileira era realizada pelos povos indígenas e consistia na
fabricação de utensílios caseiros e choupanas. A partir de 1500 iniciaram fortes influências do colonizador, principalmente
na arquitetura, prevalecendo a religiosa. Segundo Martins, Picosque e Guerra (2010), na educação brasileira, o ensino da
arte também passou por processos históricos. As primeiras metodologias estavam voltadas para pintura na forma de cópia
fiel, como no modelo europeu. Com o neoclassicismo a arte foi enaltecida como alto padrão, sendo disponibilizada apenas
às pessoas da elite. A partir dessa época foi evidenciado o desenho, quando o professor era o centro do conhecimento e
os alunos eram preparados através de técnicas para a vida profissional. A partir do século XX, com a influência dos estudos
sobre a pedagogia voltada para o aluno, as aulas de arte passaram a oportunizar o aluno a se expressar e desenvolver a
criatividade.
Na vivência pedagógica que será relatada na seção 5 deste artigo, pretende-se por meio dos princípios da
Teoria da Aprendizagem Significativa, desenvolver a releitura de uma fotocópia da obra “O Porto”, de Tarsila do Amaral,
que pode ser observada na Figura 1.
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Figura 1. “O Porto”, de Tarsila do Amaral

Fonte: Galeria – Banco Central do Brasil
Ler uma obra é perceber, compreender, interpretar o uso das cores, identificar texturas e formas (linhas,
superfícies e volumes) que constituem uma imagem. No entanto, tal obra foi produzida por um artista em um determinado
contexto, numa determinada época, segundo a sua visão de mundo. Desse modo, uma leitura se torna atrativa quando
estabelecemos ligações entre a obra e nossas experiências.
Ao primeiro olhar, a releitura passa a impressão de representar uma cópia fiel da obra original, porém,
aprofundando-se ao tema, percebe-se que a releitura é muito além desta definição empírica. Trata-se de uma técnica
artística que consiste em recriar a obra, destacando as principais características encontradas aos olhos do observador,
incorporando sua visão e interpretação crítica, podendo ou não desenvolver outro significado (RANGEL, 2004). A releitura
de uma obra artística é uma interpretação pessoal dela, um trabalho que tem como referência uma parte ou a obra
completa.
5 – DESCREVENDO A ATIVIDADE PEDAGÓGICA
O relato da vivência pedagógica foi desenvolvido com alunos do 7º ano do ensino fundamental, em uma escola
pública do município de Blumenau (SC), por meio de uma oficina de matemática realizada no contra turno. O objetivo
desta atividade foi ajudar a conhecer as figuras geométricas planas presentes na obra “O Porto”, de Tarsila do Amaral e
elaborar, em equipe, uma releitura da imagem desta obra.
Em um primeiro momento, os estudantes fizeram a leitura de um pequeno texto, retirado do site oficial da
Tarsila do Amaral, com informações sobre a artista. Posteriormente observaram uma fotocópia da obra “O Porto”. Em
seguida, foi proposto pela professora e pelos acadêmicos ajudantes, que os alunos elaborassem uma releitura usando
recortes de EVA com formato de figuras geométricas (estes recortes também foram confeccionados pela equipe
acadêmica). Nesse momento, foi preciso que os educandos utilizassem de seus conhecimentos prévios sobre as figuras
geométricas, para relacioná-los com as imagens estabelecidas na obra. Como sugestão da equipe acadêmica, foi
incentivado a opção de apresentar as escotilhas de um dos navios a partir de pequenos espelhos, de modo que os visitantes
da exposição pudessem ver seus próprios reflexos.
Durante a realização das atividades, questionava-se os alunos sobre as formas geométricas que estavam
utilizando, para ver qual a relação que estavam fazendo e verificar se realmente haviam aprendido o conceito proposto.
O trabalho resultou em um produto final na forma de um painel, apresentado na Figura 2, o qual foi exposto no pátio da
escola.
Figura 2. Painel de releitura da imagem da obra “O Porto”

Fonte: Dados da pesquisa.
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Com essa vivência pedagógica, proporcionou-se aos educandos que participaram da oficina uma aprendizagem
significativa de figuras geométricas planas, e a releitura foi apreciada por toda comunidade escolar.
6 – Considerações Finais
Na experiência aqui relatada, proporcionou-se aos alunos uma atividade onde matemática e arte foram
relacionadas por meio da releitura da obra “O Porto”, de Tarsila do Amaral. Essa atividade pedagógica colaborou para o
entendimento dos conceitos quadrado, círculo, triângulo, trapézio, retângulo e paralelogramo, pelo fato de os alunos
interagirem com as figuras, sendo coautores de uma releitura de uma obra de arte, na qual a atividade traz o aluno para
a realidade. A aplicação da atividade possibilitou um aprofundamento da autora e das obras, trabalhando de maneira
interdisciplinar. Foram aprofundados conhecimentos acerca de palavras que descrevem os diversos aspectos das figuras
planas sendo que, posteriormente, em sala de aula, foram trabalhados demais temas, tais como cálculos de áreas e
perímetros, que constituem a componente curricular matemática.
Esta vivência abre possibilidades de explorar outros conteúdos matemáticos, como por exemplo, o estudo de
pontos, retas, ângulos, por meio da realização de produções artísticas relendo obras pictóricas onde esses temas
geométricos estão presentes.
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Resumo: Trata-se do relato de uma experiência de ensino da disciplinaPrática Multiprofissional em Atenção Básica à Saúde, ministrada
em uma Unidade Básica de Saúde da zona oeste do município de São Paulo, que adota a Estratégia de Saúde da Família como modelo de
organização do cuidado.A disciplina, oferecida de forma optativa a estudantes de cursos de graduação das áreas da saúde da Universidade
de São Paulo, adota uma abordagem pedagógica de aprendizagem significativa,que instiga o diálogo com a realidade do sistema e
necessidades de saúde da população. O acompanhamento nas atividades de rotina da unidade, em conjunto com os profissionais, o
diálogo com diversos atores do processo de cuidado e as rodas de conversa com os professores no próprio cenário de realidade do Sistema
Único de Saúde, convidam os estudantes a elaborar novos conteúdos de aprendizagem, antes construídos somente através de arcabouço
teórico no cenário clássico de formação. Cada experiência pedagógica vivenciada é registradalivremente pelo estudante, de forma
individual e autônoma, em seu diário de campo, que se tornaum espaço de expressão deste novo conhecimento.
Palavras-chave: integração ensino-serviço, saúde pública, educação interprofissional,aprendizagem significativa.
Abstract: This is alearning experience report concerning the discipline of Multiprofessional Practice in Primary Health Care, delivered
at a Health Unit in the western area of the city of São Paulo, where the Family Health Strategy is the model of care organization adopted.
The course is offered as an optional discipline to undergraduate students of the health courses of the University of São Paulo through a
pedagogical approach of meaningful learning that instigates dialogue with the reality of the system and the health needs of the
population. Through the pedagogical observation of the activities of the unit, the dialogue with various actors of the care process and
discussionwheels with the faculty in the Unified Health System (SUS) reality scenario, students are invited to elaborate new learning
contents that were previously built only through a theory framework in the classical learning scenario. Each experiential pedagogical
experience is registered by the student, individually and autonomously, in his field diary, which becomes a space for the expression of
this new knowledge produced.
Keywords:service learning integration, public health, interprofessional learning, meaningful learning.

1 – INTRODUÇÃO
Desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988, o desafio pedagógico de formar profissionais na área da saúde
em consonância com a realidade brasileira vem demandando a busca de estratégias de ensino que ultrapassem o campo
teórico e propiciem momentos de diálogo do corpo docente e discente com o sistema de saúde brasileiro.
Assumindo a aprendizagem enquanto um processo que coordena, dá sentido e integra um conjunto de
experiências, espera-se que a instituição de ensino crie oportunidades para que o discente exercite sua “capacidade de
atribuir significado às situações, fatos, objetos e conceitos, contrapondo-se à abordagem tradicional de ensino” (FARIA,
COCATO, 2013, p. 125).
A
disciplina
optativa
interunidades
Prática
Multiprofissional
em
Atenção
Básica
à
Saúde é uma iniciativa motivada pela experiência de um coletivo de docentes/preceptores com o Programa de Educação
pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) e o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PróSaúde) na Universidade de São Paulo (USP), campus Capital.

O trabalho conjunto de docentes/preceptores de distintos cursos da área da saúde iniciado pelos programas
ministeriais indutores possibilitou amplo e permanente debate sobre “formação interprofissional e inovações
educacionais”, o que levou, entre outras iniciativas, à criaçãoda referida disciplina, para dar sustentabilidade a
experiências interprofissionais, orientadas pelo modelo tutorial.Para garantir espaço para as atividades práticas nos
serviços públicos de saúde, foi necessário o planejamento conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
(SMS-SP), inserindo a disciplina na modalidade de estágios.
Com base na tríade ensino-trabalho-cidadania (PINHEIRO et al., 2006), espera-se que seja possível a imersão
na realidade do trabalho em saúde, não para a reprodução técnica, mas para que estimule a formação de competências
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que facilitem uma prática colaborativa, desejada na Educação Interprofissional(IECEP, 2011), e que possam gerar uma
aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2000).
Este relato descreve a proposta para a sistematização e implementação da disciplina, na perspectiva de
que sua trajetória possa fomentar o debate sobre a aprendizagem significativa.
2 – REFERENCIAL TEÓRICO
Pela Lei de Diretrizes e Bases, a educação superior tem como finalidade estimular o conhecimento dos
problemas do mundo presente, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de
reciprocidade.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos de Graduação em saúde é preciso dotar o
profissional de conhecimentos requeridos para o exercício de várias competências e habilidades específicas, dentre elas
o reconhecimento da “saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a integralidade da
assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” (BRASIL, 2002, p.2).
Para tanto, indicam a necessidade de maior interação entre ensino, serviço/trabalho e comunidade, alcançada,
por exemplo, a partir dos estágios em cenários de prática, para diversificar as estratégias de aprendizagem (FRANCO,
2007; FONSÊCA et al., 2015).
O estágio vivencial é um espaço de aprimoramento da formação do graduando, onde competências para
atuação no modelo de atenção no SUS podem ser construídas, além de habilidades relacionais, fundamentais na
perspectiva de uma escuta qualificada eno cuidado integral (BULGARELLI et al., 2014).
E é neste espaço que se espera, a partir de vivências significativas para os estudantes, que novos
conhecimentos possam ser apreendidos, modificando conceitos pré-concebidos(AUSUBEL, 2000).
3 – PERCURSO METODOLÓGICO
Na USP, os estágios são regidos pela Resolução no 5.528, respeitando a legislação municipal, que cede os
cenários de prática. Nosso local de intervenção é a região oeste do município de São Paulo. Tendo como referência a
Portaria no 1.900 da Secretaria Municipal de Saúde, de 2012, iniciamos, em 2014, o planejamento para a criação da
disciplina, aprovada em 2015.
Uma vez aprovada na instituição, ao protocolar o pedido de estágio junto à SMS-SP, já vigorava nova legislação
municipal (Portaria no595/2015), o que necessitou alguns ajustes. Protocolamos o pedido em 2015, para início em 2016.
Com o Termo de Cooperação publicado, iniciamos nossas atividades em parceria com os profissionais da Unidade Básica
de Saúde (UBS) Vila Piauí, que está sob a gestão da Associação Saúde da Família - Região Oeste e é vinculada à Supervisão
Técnica de Saúde Lapa-Pinheiros, que integra a Coordenadoria Regional de Saúde Oeste da Secretaria Municipal de Saúde.
O modelo de organização da atenção primária adotada é a Estratégia de Saúde da Família e essa escolha se
justifica pela possibilidade de o estudante conhecer as mudanças na lógica do cuidado e a perspectiva para o trabalho
em equipe multiprofissional.
A disciplinatem duas ofertas semestrais, cada uma delas com carga horária de 120 horas (4 créditos/trabalho),
e é aberta a estudantes de todos os cursos da área da saúde da universidade, independentemente do ano em que estão
matriculados. Pactua um rol de atividades a serem acompanhadas para a compreensão do funcionamento do sistema e
para a ampliação da percepção dos estudantes a respeito das potencialidades, responsabilidades e demandas específicas
da própria formação profissionale das demais, assim como quanto ao cuidado integral à saúde da população.
As atividades são acompanhadas pelos profissionais da UBS, com a supervisão de docentes que, ao final de cada
dia, organizam uma roda de conversa com os estudantes para a síntese do conhecimento adquirido na atividade. A eles
é demandada a elaboração de um diário de campo, sem formatação prévia que, mais do que uma descrição do vivido,
permita uma reflexão, questionamentos, angústias e alegrias sobre a experiência.
4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por ser optativa, infere-se que a intencionalidade de inscrição na disciplina pressuponha um prévio interesse e
mobilização para sua participação.
A abertura para estudantes de diferentes cursos, independentemente do ano em que estejam cursando, traz
diferentes bagagens pessoais e teóricas acerca dos referencias da saúde coletiva que, embora pareça uma limitação,
também propicia a profusão de diferentes olhares sobre o cuidado em saúde, mesmo em sua área específica, porém com
uma proposta de um novo cenário pedagógico.
Um estudante do curso de farmácia descreveu em seu diário de campo:
“Confesso que tinha um pouco de preconceito com a parte de administração e dispensação de
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medicamentos em farmácias, mas esses dias que eu acompanhei a equipe me ajudaram a superar
um pouco esse preconceito. (...) por não ser algo que eu tenha facilidade, mas agora que eu aprendi
o quanto é importante e trabalhoso, tenho muito mais respeito pela área”.
Esta abordagem conduz docentes, profissionais do SUS e estudantes à construção de um novo conhecimento, agora
embasado em realidade experimentada e não somente no arcabouço teórico, apreendida nos diálogos entre os sujeitos incluindo o usuário, e nas rodas de conversa com os supervisores, promovendo a reconciliação integrativa.
Ao acompanhar um grupo que propõe atividades lúdicas para melhorar a integração de crianças com seus familiares
e demais pessoas, foi possível, pelo registro em diário de campo, acompanhar a evolução de um estudante que, no início de
sua participação no grupo afirmou:
“Não dei nenhuma sugestão para eles pois não tenho tanta experiência de vida ou preparo
profissional, mas anotei todas as sugestões para usar na minha vida, caso seja necessário”.
Ao perceber sua insegurança, o preceptor estimulou o estudante a consultar determinada referência sobre o tema,
o que foi possível saber pelo seu diário, quando continuou dizendo: “combinei de dar uma conferida quando eu chegasse em
casa, até para melhorar minha participação nas atividades”.
Após algumas semanas acompanhando esse grupo de pais e crianças, o estudante manifestou sua alegria com o
contato estabelecido com uma criança:
(...) Mas o mais legal no grupo hoje foi que o João (nome fictício da criança) finalmente falou com
a gente. Com a gente não, comigo só. (...) Na frente da equipe eu fingi que nem estava dando tanta
importância mas internamente eu estava gritando e dando piruetas. Foi muito bom ver um resultado
concreto das nossas atividades com ele (...) Ouvir isso melhorou meu dia”.
Os diários de campo, individuais, servem como um momento pedagógico de expressão livre e autônoma do estudante
para expressar impressões, vivências, experiências e emoções. Esta proposta traduz a significância e a relação de cada
estudante com o conhecimento do novo conteúdo elaborado ao longo do processo do estágio. É importante ressaltar que não
há uma formatação prévia para essa expressão no diário, sendo permitidas quaisquer formas de expressão escrita, incluindo
mapas conceituais, desenhos, poesias, ensaios, entre outros.

Entretanto, isso deflagrou uma heterogeneidade nos diários que, em alguns casos, se assemelhavam às fichas de
procedimentos das áreas da saúde, com uma descrição sucinta da atividade acompanhada, talvez pela maior familiaridade
com o modelo. Mas, quando instigados a pensar no registro como um momento introspectivo sobre a experiência vivenciada,
mostraram-se reflexivos e questionadores.
Sobre o desconforto percebido entre os membros da equipe de saúde ao abordarem o tema da sexualidade precoce
em reunião, um estudante escreveu:
(...) sinto que a discussão de caso funciona também como um desabafo para todos, para
compartilharem os incômodos suscitados quando se deparam com acontecimentos como esse. Na
minha visão, isso não é um problema, na medida em que esses desconfortos podem interferir no
trabalho com o usuário, e é importante, então, que se tenha consciência deles, para que possa lidar
com eles sem prejudicar a atenção à saúde”.
Outros trechos de diferentes estudantes também demonstraramesses aspectos:
“Saio da UBS refletindo mais atentamente em como se dá a relação dos profissionais multi com os
médicos, dada a tendência de centralização nestes últimos. A equipe tem abertura para falar sobre
isso? Como flexibilizar e horizontalizar?”
“Achei curioso que com uma simples conversa e uma visita ao espaço da UBS, eu pude refletir sobre
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tantas coisas e problematizar muitas outras.”
“Ao ir para o campo de trabalho, penso em como alguns profissionais tem que submeter suas visões
e crenças sobre a ‘mercantilização da saúde’ para poderem trabalhar na Atenção Primária. Isso é
uma questão que me angustia de certa maneira, mas creio que durante minha formação poderei
estudar mais a fundo este tema, amadurecer e ser capaz de enxergar novos horizontes em relação
a isso”.
Dessa forma, espera-se que o diário possa sinalizar, como instrumento avaliativo da aprendizagem significativa, a
transformação do estudante, sua competência e habilidade para construir novos caminhos para sua prática no contexto da
saúde brasileira.
5

– CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inserção dos estudantes no ambiente do trabalho possibilitou aos docentes/preceptores ampliar o debate relativo
à educação interprofissional, a partir de diferentes perspectivas, entre diferentes atores (profissionais, docentes,
estudantes e usuários), com propostas de atividades de ensino, pesquisa e extensão, num cenário diferente do conhecido
espaço formador, de acordo com as necessidades e interesses dos sujeitos envolvidos e, ao mesmo tempo, com a
apropriação do exercício de lidar com as surpresas, dilemas e desafios do cotidiano do trabalho em saúde pública.
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Resumo:O presente trabalho relata a utilização de UEPS (Unidades de Ensino Potencialmente Significativas) na disciplina de Física,
dentro do Estudo dos Movimentos, tendo como público alvo alunos do 1º ano do Ensino Médio, matriculados em uma escola do campo no
município de Cascavel-PR. A atividade teve por objetivo a utilização dos conceitos físicos referentes ao estudo dos movimentos,
juntamente com os conhecimentos vivenciados pelos educandos inseridos na Educação do Campo, por meio da utilização de Unidades
de Ensino Potencialmente Significativas, elencando assim os conceitos da disciplina com as atividades do ambiente rural. A Educação do
Campo vem sendo discutida amplamente nos últimos anos, tendo sempre a intenção e o direcionamento para a melhora na qualidade e
no acesso ao conhecimento pelos educandos das áreas rurais. A Física enquanto disciplina que estuda os fenômenos da natureza, está
presente em muitas das atividades desenvolvidas no campo. Sendo assim, observando a necessidade de melhorar o ensino-aprendizado
da Física na Educação do Campo, utilizamos da teoria da aprendizagem significativa como forma de aproximar a Física à realidade dos
alunos. Os principais resultados demonstraram uma melhora no ensino-aprendizagem do tema abordado quando relacionado com
atividades vivenciadas pelos educandos no ambiente rural.
Palavras-chave: Unidade de Ensino Potencialmente Significativa, aprendizagem significativa, Educação do Campo, ensino de Física.
Abstract: This work reports the use of PMTU (Potentially Meaningful Teaching Unit) in the discipline of Physics, in the study of the
Movements, with the target audience students of the first year of high school, enrolled in a rural school in the district of Cascavel-PR.
The objective of the activity was to use the physical concepts related to the study of the movements, next to the knowledge lived by
the students included in the Countryside Education, through the use of Potentially Meaningful Teaching Units, thus linking the concepts
of the discipline with the activities of the rural environment. Countryside Education has been widely discussed in the last years, always
having the intention and the direction for the improvement of the quality and the access to the knowledge by the students of the rural
area. Physics as a discipline that studies the phenomena of nature, it is present in many activities developed in the rural area. Therefore,
observing the need to improve the teaching-learning of Physics in Countryside Education, we use the theory of meaningful learning as a
way to bring physics closer to the students' reality. The main results showed an improvement in the teaching-learning of the topic
addressed when related to activities experienced by the learners in the rural environment.
Keywords: Potentially Meaningful Teaching Unit, Meaningful Learning, Field Education, Physics Teaching

1 – INTRODUÇÃO
A procura pelo melhor ensino sempre foi o ponto fundamental quando falamos de Educação em todos os seus
aspectos, tanto em um ensino voltado para educandos de áreas urbanas ou ainda aqueles oriundos das diversidades, tais
como, indígenas, pessoas do campo, quilombolas, ribeirinhos, ilhéus, entre outros.
Ao considerarmos o aprendizado da disciplina de Física, percebemos que as dificuldades enfrentadas pelos
alunos são diversas, além de que, muitos educandos possuem aversão à disciplina por achá-la difícil e complexa, sendo
esse fato, segundo Baccini (2007), devido as disciplinas das exatas possuírem uma linguagem técnica muito particular e
alto grau de abstração, se fazendo então necessário que os professores busquem adequar os conteúdos de acordo com a
vivência do aluno.
Dentro do contexto da Educação do Campo e o ensino de Física, buscou-se a utilização da Teoria da
Aprendizagem Significativa de Ausubel (apud Moreira 2006), juntamente com a estrutura de Unidades de Ensino
Potencialmente Significativas (UEPS) de Moreira (2011), a união dos conceitos físicos abordados dentro do tema Estudo
dos Movimentos e a realidade dos alunos do campo.
O presente trabalho teve por objetivo a utilização de UEPS como forma de possibilitar uma aprendizagem
significativa dentro do estudo dos movimentos, sendo desenvolvida com uma turma de 1º ano do Ensino Médio que possui
cerca de 35 alunos, em uma escola do campo no município de Cascavel-PR, no ano de 2018.
Sendo essa a série que se inicia o aprofundamento dos conteúdos da Física, muitos alunos acabam por ter um
certo receio em relação a disciplina, que por apresentar temas com diversos cálculos, muitos sentem dificuldades na
compreensão do conteúdo, como fala Baccini (2007), visto a importância da interpretação, o transformar o que está
escrito e o uso do raciocínio na resolução de problemas, devido a isso, se deu a escolha para o desenvolvimento da
proposta.
2 – MARCO TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
Com os debates sobre a Educação do Campo, observa-se um avanço na proposta pedagógica (Sapelli, 2013),
como na forma de organização das escolas, sendo agora vistas como escolas “do campo” e não somente “no campo”,
onde se busca uma forma diferenciada de ensino para os educandos do campo.
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Porém, ainda se apresentam muitas divergências, como falta de materiais didáticos adequados para a
diversidade do campo, difícil acesso às escolas e defasagem de conteúdos e conceitos, visto que isso acaba por ocorrer
uma fragmentação, prejudicando assim o andamento das disciplinas. Existem muitos avanços teóricos, muita
intencionalidade, mas ainda pouco avanço prático (SAPELLI, 2013).
A partir de diversas observações durante o tempo de trabalho com educandos do campo, percebemos que é
importante utilizar-se de conhecimentos prévios (Ausubel apud Moreira, 2010) dos alunos para desenvolver o
conhecimento científico, buscando informações referentes as atividades realizadas no cotidiano do ambiente rural, como
forma de possibilitar um melhor ensino-aprendizagem.
Uma das teorias propostas no processo de ensino-aprendizado do tema descrito, foi a aprendizagem
significativa, que para Moreira (2010, pág. 6) é uma "aprendizagem com significado, compreensão, sentido, capacidade
de transferência”, uma aprendizagem que possibilita ao aluno se utilizar de seu conhecimento prévio sobre determinado
assunto podendo assim, elevar para o conhecimento científico quando se possibilita o entendimento da utilidade, o
significado na realidade ao qual pertence.
À esse conhecimento prévio, Ausubel (apud Moreira 2010), chamou de “subsunçor ou ideia-âncora”, sendo esse
conhecimento existente no indivíduo, permitindo assim agregar um novo conhecimento.
Sendo assim, Moreira (2010), destaca que:
“É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre
conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não-literal e nãoarbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os
conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva”.
Dentro do contexto da aprendizagem significativa, podemos destacar a utilização de Unidades de Ensino
Potencialmente Significativas (Moreira, 2011), sendo essa sequência didática uma forma de contribuir na modificação,
ou pelo menos em partes, do ensino totalmente teórico, mecânico. Com o uso de UEPS, a intenção é estimular a
investigação, elencando o conhecimento teórico e a prática, visando a aprendizagem significativa, visto que os educandos
podem se utilizar de conhecimentos de seu cotidiano para fazer a ligação com o conteúdo trabalhado em sala de aula
(MOREIRA, 2011). No item metodologia será descrito as etapas da UEPS utilizada.
Observando a necessidade de se realizar um ensino que realmente fizesse uma ponte entre o conhecimento
científico acerca do Estudo dos Movimentos e a realidade do campo, utilizamos das UEPS como forma de auxiliar os
educandos na compreensão dos conceitos de sala de aula, aplicados a sua realidade em atividades do cotidiano, em sua
casa, propriedade e trabalho no campo, tendo assim, a partir de uma mudança no encaminhamento das atividades, que
os alunos pudessem ser ativos no processo e não somente manter o ato mecânico de copiar e resolver exercícios.
Nesta proposta o que se busca é melhorar o entendimento do aluno sobre a Física com o apoio da UEPS, onde
serão valorizados seus conhecimentos prévios para que sejam estabelecidas novas pontes cognitivas e seus novos
subsunçores (Moreira, 2006; Moreira, 2010) tenham informações mais coerentes com a realidade científica. Para isso na
UEPS serão usados significantes conceituais (Moreira, 2011), tais como vídeos, mapas conceituais para melhorar o acesso
à informação por parte do aluno, facilitando com isso o seu aprendizado.
3 – METODOLOGIA
O presente estudo procurou elencar os conceitos acerca do Estudo dos Movimentos, dentro do tema da
Cinemática, com as atividades realizadas pelos educandos que estão inseridos na Educação do Campo, podendo essas
serem desenvolvidas em suas residências, propriedade rural ou até mesmo no trabalho desenvolvido no campo, sendo
utilizada de UEPS para o desenvolvimento do tema, buscando assim a aprendizagem significativa.
A atividade se desenvolveu no segundo bimestre do ano de 2018, com a turma do 1º ano do Ensino Médio de
uma escola do campo no município de Cascavel-PR.
A UEPS foi desenvolvida, seguindo os passos sugeridos por Moreira (2011), tendo como objetivo o
desenvolvimento de unidades que facilitem a aprendizagem significativa de “tópicos específicos de conhecimento
declarativo e/ou procedimental”.
O objetivo foi facilitar a compreensão dos conceitos e aplicações referentes ao estudo dos movimentos,
velocidade e aceleração.
A estrutura da UEPS se deu da seguinte forma:
1 - Situação-inicial – no período de uma aula, foi realizado um levantamento de informações, através de
comentários referentes ao tema que seria abordado, buscando os conhecimentos prévios (Ausubel apud Moreira, 2010)
acerca de velocidade e aceleração, investigando assim, quais as informações que os educandos apresentavam referente
ao tema e o que eles apontavam de fatores que podem ser visualizados em seu cotidiano.
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Como forma de organizador prévio (Moreira, 2006), foi apresentado um vídeo do autor Marcos Aba do canal
Matemática Genial (MABA Física) referente a diferença entre velocidade e aceleração, sendo organizadores prévios os
materiais como forma de introdução daquele que será utilizado. O referido vídeo se encontra disponível no link:
https://www.youtube.com/watch?v=JIh39NxB3Zw.
Na sequência foi realizada uma atividade prática com os educandos referente à velocidade e aceleração, sendo
a utilização de duas aulas para o desenvolvimento.
A atividade foi realizada na quadra da escola, onde foi feita uma marcação de 25 metros. Após as devidas marcações,
cada dupla se posicionou, tendo um dos integrantes realizando o trajeto dos 25 metros, e o outro membro marcando o
tempo através de um cronômetro.
Primeiramente o aluno percorreu o trajeto caminhando normalmente e foi anotado o tempo. Após o mesmo
aluno percorreu o trajeto andando rápido e depois, correndo, tendo também os tempos marcados pelo companheiro de
dupla, assim sucessivamente até todas as duplas realizaram o percurso.
Tendo as devidas anotações (espaço percorrido e tempo) as duplas realizaram os cálculos da velocidade e da
aceleração desenvolvida, para posterior comparação entre todos os valores obtidos entre as duplas. As observações
realizadas durante essa etapa foram registradas em diário de bordo.
2 - Situação-problema – No período de duas aulas, considerando os conhecimentos prévios dos educandos e os
dados obtidos na atividade prática, foi elaborada uma tabela no quadro, como forma de comparar os valores obtidos
entre as duplas, para observação da variação de velocidade e de aceleração dentro do mesmo percurso realizado.
Os educandos foram orientados para que buscassem através de observações ou pesquisas, quais conceitos dentro
do estudo dos movimentos estariam presentes em seu dia a dia, em sua propriedade, no trabalho no campo ou em sua
residência, baseando-se em questões como quando utiliza-se dos conceitos de velocidade e aceleração, a distância
percorrida da casa até a escola, quanto tempo leva para realizar o trajeto, a velocidade média desenvolvida pelo ônibus
para chegar na escola, quem realiza o percurso da casa até a escola caminhando, desenvolve que valor de velocidade,
com o valor da velocidade dentro do percurso de 25 metros seria possível identificar o tempo gasto para realizar um
percurso de 100 metros.
3 - Revisão – no período de duas aulas, foram realizadas revisão dos conceitos trabalhados, utilizando e
aprofundando as informações colhidas com os estudantes, e elaboração de um mapa conceitual (Moreira, 2006), sendo o
mapa uma forma de organização das informações para se identificar as ligações dos conceitos com o cotidiano dos
educandos.
4 - Nova situação-problema – a partir das novas informações, foi realizada nova abordagem referente ao tema,
com informações mais aprofundadas e buscando maior interação com a realidade. Essa etapa foi realizada em uma aula.
Como situação-problema pode-se utilizar exemplos do campo para evidenciar os movimentos, como a distância
da casa de um educando até a escola, o horário que o ônibus realiza o percurso entre a casa de um aluno até a escola,
comparando qual a velocidade média dentro do trajeto, que a velocidade pode variar de acordo com cada momento,
visto que em estradas que não são asfaltadas os veículos tendem a se movimentar com velocidade inferior e que essa
variação da velocidade é a aceleração.
5- Avaliação somativa individual – através de questões referentes ao tema abordado, buscou-se identificar a
assimilação do conteúdo trabalhado, tendo essa atividade sendo desenvolvida no período de duas aulas, sendo mediada
pela professora.
A avaliação individual foi previamente informada aos alunos, sendo essa atividade com questões sobre os
conhecimentos teóricos dos conceitos trabalhados, bem como questões para o desenvolvimento dos cálculos, contando
com questões referentes ao cotidiano dos educandos inseridos na Educação do Campo, tendo assim um nível mais alto de
complexidade e que os alunos pudessem expressar sua compreensão referente aos conceitos do tema (Moreira, 2011).
A atividade buscou compreender a assimilação dos educandos acerca dos conceitos apresentados, a capacidade
de resolução dos problemas envolvendo fórmulas e a relação do tema com a realidade do campo.
6 - Aula expositiva integradora final – no período de uma aula, foi realizada aula expositiva para encerramento
do conteúdo, com a correção da atividade realizada individualmente, retomando as características relevantes do
conteúdo (Moreira, 2011), enfatizando os conceitos elencados com a Educação do Campo. Neste momento foi realizado
o fechamento do conteúdo trabalhado e das atividades realizadas, buscando sanar as possíveis dúvidas que ainda
permaneciam.
7 - Avaliação da aprendizagem na UEPS– no período de duas aulas, foi proposto os alunos que se dividissem
em grupos com no máximo quatro integrantes, para que cada grupo, com as informações que possuíam, juntamente com
os conceitos trabalhados, pudessem realizar um mapa conceitual (Moreira, 2006) e após apresentassem para o grande
grupo.
Nesta etapa os educandos puderam também dar sua opinião referente as atividades desenvolvidas, sendo
orientados para que escrevessem em uma folha separada se as atividades desenvolvidas facilitaram a compreensão do
tema abordado, se o fato de se utilizar de exemplos da realidade do campo facilitou a aprendizagem e se possuíam
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sugestões referentes a forma de abordagem das atividades. Para que os alunos se sentissem à vontade para opinar, foi
aconselhado para que não se identificassem no momento de escrever as opiniões.
8 - Avaliação da UEPS: a partir das evidências de aprendizagem significativa obtidas, ou não, no decorrer do
desenvolvimento das atividades.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
1 - Situação-inicial – quando questionados sobre quais conhecimentos apresentavam acerca dos conceitos
referentes ao movimento, incluindo movimento e repouso, ponto material, velocidade e aceleração, sendo abordado o
conteúdo dentro da Cinemática, alguns poucos educandos conseguiram no momento elencar o conteúdo com as atividades
desenvolvidas em seu cotidiano.
Aqueles que responderam, relacionaram que corpos que possuem movimento são somente aqueles que “se
mexem”, que possuem vida ou os que possuem motor para se fazer movimento. Responderam também que a velocidade
acontece quando se movimenta e que aceleração é fazer a velocidade aumentar.
Como organizador prévio, foi visualizado o vídeo, percebendo durante a apresentação, os comentários que os
alunos faziam referente a velocidade do ônibus escolar ser maior no asfalto do que nas estradas rurais e a velocidade de
carros e tratores que se utilizavam nas propriedades, tendo assim o organizador prévio (Moreira, 2006) do conhecimento
pelo aluno.
Com a atividade prática e a discussão das fórmulas que envolveu na resolução dos cálculos, percebemos uma
melhora na compreensão dos conceitos então abordados, sendo a atividade uma forma de envolver os educandos na
realização e obtenção das informações, sendo isso verificando através dos questionamentos referentes ao tempo que
cada um levou para realizar o percurso e a aceleração desenvolvida para variar a velocidade, tendo os próprios educandos
o interesse em comparar o tempo, a velocidade e a aceleração desenvolvida por cada dupla, sendo após a resolução dos
cálculos e a elaboração da tabela, verificado qual dupla apresentou valores mais altos.
2 - Situação-problema – Na busca de informações através de observações ou pesquisas, percebemos que vários
educandos citaram as atividades desenvolvidas por eles em casa ou no trabalho no campo, como quando caminham ou
correm, quando se utilizam de veículos para o deslocamento da propriedade até a comunidade ou cidade, alguns
relataram sobre a velocidade de colheitadeiras e tratores que são utilizados no trabalho no campo, demonstrando assim
que as situações-problemas possibilitaram elencar sentido aos novos conhecimentos apresentados (Moreira, 2011).
3 - Revisão – foi realizado uma revisão dos conceitos e aprofundamento do tema com as informações colhidas
com os estudantes, utilizando-se de mapa conceitual (Moreira, 2006) para melhor visualização da ligação entre os
conceitos do tema e as informações trazidas pelos educandos.
A elaboração do mapa conceitual em conjunto, professor e alunos, se deu de forma um pouco mais demorada.
Inicialmente foi abordado a função do mapa conceitual e como elaborar, sendo que os educandos não haviam ainda
trabalhado com mapas conceituais. Neste momento do desenvolvimento da atividade, percebeu-se certa dificuldade para
que compreendessem a estrutura de mapas conceituais, visto que muitos professores acabam por não se utilizar essa
estrutura em suas aulas.
4 - Nova situação-problema – novas situações-problemas foram abordadas durante o aprofundamento do
conteúdo, com explanação oral do professor para interação com a realidade, sendo utilizados as informações trazidas
pelos educandos no momento da busca de informações em suas propriedades, como as velocidade de máquinas agrícolas
quando utilizadas no trabalho no campo, como tratores, colheitadeiras, semeadoras entre outras. Tendo assim uma
melhor percepção de aplicação de diversos conceitos físicos no campo e um aumento no nível de complexidade (Moreira,
2011) de compreensão, visto que os próprios educandos neste momento realizavam comentários sobre as atividades
desenvolvida em seu cotidiano que incluíam os conceitos já abordados.
5 - Avaliação somativa individual - com essa atividade percebemos a forma de assimilação do conteúdo por
parte dos educandos, quando contextualizado dentro da diversidade do campo, como forma dos alunos expressarem sua
compreensão referente aos conceitos trabalhados (Moreira, 2011), obtendo como respostas nas questões discursivas,
diversos conceitos relacionados com a realidade do campo, sendo relacionados com a aplicação da Física em sua casa,
propriedade ou trabalho no campo.
Nas questões que envolviam a resolução de problemas envolvendo as fórmulas, alguns educandos apresentaram
dificuldade na resolução, demonstrando assim que mesmo com a contextualização dentro da Educação do Campo e a
busca de informações da realidade do aluno, alguns não obtiveram êxito nos cálculos, tendo inclusive, como relata Baccini
(2007), dificuldade no uso do raciocínio, interpretação e transformar o que está escrito na resolução de problemas
cotidianos.
6 - Aula expositiva integradora final – foi realizada a correção da atividade avaliativa individual com a
resolução das questões que envolviam os cálculos e os devidos comentários acerca das respostas e o fechamento do
conteúdo para esclarecer possíveis dúvidas que ainda persistiram.
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7 - Avaliação da aprendizagem na UEPS – no desenvolvimento do mapa conceitual referente ao Estudo dos
Movimentos, auxiliado pelo professor para a realização da atividade, percebemos a dificuldade que alguns grupos vieram
a ter na elaboração do mapa, porém, outros conseguiram realizar a interação corretamente entre os conceitos, seguindo
a estrutura do mapa conceitual (Moreira, 2006), aparecendo inclusive as relações entre os conceitos abordados e a
realidade do campo.
Obtemos como pontos negativos as dificuldades na resolução dos cálculos e utilização das fórmulas, além da
dificuldade na elaboração do mapa conceitual, visto que os alunos não haviam ainda trabalhado com esse tipo de
metodologia.
Como pontos positivos, ênfase na realização da atividade prática possibilitando a interação dos alunos, sendo
sugerido a realização de mais aulas práticas, além de que alguns educandos escreveram que conseguiram relacionar os
conceitos trabalhados com as atividades realizadas em seu cotidiano. Somente um dos educandos não opinou, sendo
resguardado sua decisão.
8 - Avaliação da UEPS – através do desenvolvimento das atividades propostas, o envolvimento dos educandos
e as informações obtidas em cada etapa, observamos que o desenvolvimento de uma sequência didática possibilitou uma
aprendizagem significativa (Moreira, 2006) visto que relacionou as novas informações obtidas nas atividades, com os
conhecimentos dos educandos. Com a finalização da UEPS, percebemos a participação ativa dos alunos com a realização
de cada uma das atividades e o avanço na compreensão dos conceitos trabalhados.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da proposta das atividades, percebemos um envolvimento maior dos educandos para a realização,
sendo desde a realização da atividade prática como ponto de partida, até a elaboração dos mapas conceituais, que no
início foi um desafio tanto para os alunos quanto para o professor, visto que os educandos demonstraram dificuldade na
compreensão da estrutura e elaboração dos mapas, mas, mesmo assim, buscaram o desenvolvimento da atividade,
pedindo auxílio do professor. Apesar das dificuldades iniciais todos se empenharam, tendo como objetivo a melhor
compreensão dos conceitos físicos.
Percebemos que a Física pode sim ser atrativa para os alunos através de atividades que se tornem significativas
para eles, assim como enfatizado por diversos autores.
É fato que não podemos excluir da Física o ato de se ensinar os cálculos que são de fundamental importância
para se expressar alguns fenômenos que ocorrem, porém, podemos sim utilizar de diferentes técnicas para facilitar o
ensino-aprendizado.
Para nós professores é muito gratificante ver o resultado dos trabalhos e o empenho dos alunos, esse é o nosso
objetivo, a transmissão do conteúdo da melhor maneira possível.
Ao se tratar da Educação do Campo, ainda há muito que se avançar enquanto políticas públicas para os povos
do campo. Não podemos privar essas pessoas de se ter uma educação de qualidade e que valorize os sujeitos enquanto
críticos e capazes de se identificar dentro da sociedade e cabe ao professor ser o mediador do processo de ensino, visto
que devemos desempenhar nosso papel como formadores de cidadão, indiferente o local que este se encontrem.
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Resumo:Mapas conceituais são diagramas de significados utilizados para a organização e representação do conhecimento. Este trabalho
teve como objetivo analisar as relações conceituais construídas por alunos da 2ª série do Ensino Médio, de uma escola pública da cidade
de Manaus-AM, sobre o conteúdo Propriedades Coligativas por meio de mapas conceituais. Os mapas foram analisados atribuindo
pontuações de acordo com as categorias identificadas e as frequências de cada uma delas. Dentre as categorias analisadas, pode-se
perceber que houve um aumento significativo nas frequências das categorias que estavam relacionadas com a hierarquização dos
conceitos, bem como, a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa, porém, focando na presença de uma grande frequência
de conceitos novos e básicos e a relação entre eles. Os mapas conceituais se apresentaram como uma estratégia válida para investigar
a ocorrência de uma aprendizagem significativa.
Palavras-chave: aprendizagem significativa, propriedades coligativas, experimentação investigativa.
Abstract: Conceptual maps are diagrams of meanings used for an organization and representation of knowledge. The present study had
the objective of analyzing the constructive constraints of high school students from a public school in the city of Manaus-AM, about the
Colligative Statute through conceptual maps. The maps were based on scores according to the categories and frequencies of each of
them. As the analyzed categories, we can see that there was a significant increase in the frequencies of categories that were related to
the hierarchy of concepts, such as a progressive and concatenated integrative differentiation, but with the presence of a high frequency
of and the relation between them. Conceptual maps are a valid strategy for investigating an occurrence of meaningful learning.
Keywords: meaningful learning, colligative properties investigative experimental.

1–Introdução
Este trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa de mestrado, cujo foco foi estudar o desenvolvimento de
habilidades investigativas em estudantes do Ensino Médio a partir de atividades experimentais, tendo como aporte teórico
a Teoria da Aprendizagem Significativa. Para tanto, um dos instrumentos de coleta de dados utilizado foi o mapa
conceitual. Em virtude disso, apresentamos aqui a análise desses mapas conceituais construídos.
A utilização de mapas conceituais se configura como uma estratégia pedagógica baseada na Teoria da
Aprendizagem Significativa. Trata-se, no entanto, de uma técnica desenvolvida em meados da década de 1970 por Joseph
Novak, nos Estados Unidos (MOREIRA, 2011).
De um modo geral, mapas conceituais são ferramentas gráficas para a organização e representação do
conhecimento(NOVAK; CAÑAS, 2010). Eles incluem conceitos, geralmente destacados em círculos ou quadrados e as
relações entre os conceitos, que são indicadas por linhas que os interligam. As palavras usadas juntamente com essas
linhas para ligar esses conceitos, são chamadas de palavras de ligação. Quando existem dois conceitos unidos por uma
palavra de ligação, compondo uma afirmação com sentido, tem-se a proposição (NOVAK; CAÑAS, 2010).
Segundo Moreira (2014) os mapas conceituais podem ser utilizados para toda uma disciplina, para um tema,
para um conteúdo específico de uma disciplina e assim por diante. Existem várias maneiras de construir um mapa
conceitual, ou seja, há diferentes modos de representar uma hierarquia conceitual por meio de um diagrama. É
importante que se compreenda que um mapa conceitual deve ser sempre visto como "um mapa conceitual", não como "o
mapa conceitual" de um determinado conjunto de conceitos. Além disso, qualquer mapa conceitual deve ser visto apenas
como uma das possíveis representações de uma certa estrutura conceitual.
Nessa perspectiva, um dos conteúdos da disciplina de Química cujos alunos possuem grande dificuldade em
aprender é Propriedades Coligativas. As propriedades coligativas são as propriedades dos líquidos quando formam
soluções, ou seja, quando um soluto é adicionado a um solvente puro. As propriedades coligativas são crioscopia,
ebulioscopia, osmoscopia e tonoscopia (BROWN; LEMAY; BURSTEN, 2005).
Vários pesquisadores como Lisbôa (2015) e Santos et. al. (2013)enfatizam a dificuldade dos alunos em
compreender o conteúdo, visto que suas definições operacionais envolvem a capacidade de compreender e relacionar
muitas variáveis e de como interferem em fenômenos como a evaporação, condensação e fusão por exemplo.
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar as relações conceituais feitas por alunos da 2ª série do
Ensino Médio, de uma escola pública da cidade de Manaus-AM, sobre o conteúdo químico Propriedades Coligativas por
meio de mapas conceituais.
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2–Referencial Teórico e Revisão da Literatura
2.1 – A Teoria da Aprendizagem Significativae os Mapas Conceituais
Segundo David Ausubel (2000), a aprendizagem significativa é um processo no qual a nova informação se
relaciona, de maneira substantiva (não literal) e não-arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do
indivíduo, ou seja, aprendemos a partir do que já sabemos. Esse aspecto relevante pode ser, por exemplo, uma imagem,
um símbolo, um conceito, uma proposição, já significativo. Estrutura cognitiva, por sua vez, é definida como um conjunto
global de ideias sobre determinado assunto, disciplina ou mesmo um conjunto total de pensamentos de um indivíduo, e
a forma hierárquica com que são organizadas.
Esse conhecimento que o aluno já possui é denominado por Ausubel (2000) de conhecimento prévio. Os
conhecimentos prévios são indispensáveisna radiografia inicial dos alunos, e são os conhecimentos que os alunos já
possuem sobre o conteúdo concreto que será aprendido, podendo estar direta ou indiretamente relacionados (ou podem
vir a se relacionar) com ele. Uma aprendizagem é mais significativa quanto mais relações com sentido o aluno for capaz
de estabelecer.
De acordo com Ausubel (2000), a maneira mais típica de aprender significativamente é a aprendizagem
significativa subordinada, na qual um novo conhecimento adquire significado na relação interativa com algum
conhecimento prévio, conceitos e proposições potencialmente significativos, e estes ficam subordinados sob ideias mais
gerais e inclusivas.Outra forma de aprendizagem significativa é a aprendizagem significativa superordenada, na qual um
novo conhecimento mais abrangente passa a subordinar os conhecimentos prévios. Esse tipo de aprendizagem é menos
comum (AUSUBEL, 2000; MOREIRA, 2013).
Existem dois processos relacionados que ocorrem durante a aprendizagem significativa: a diferenciação
progressiva e a reconciliação integrativa. A diferenciação progressiva é vista como um princípio programático do conteúdo
ensinado, segundo o qual as ideias, conceitos e proposições mais gerais desse conteúdo devem ser apresentados logo no
início do processo e, progressivamente, diferenciados em sua especificidade e seus detalhes. A reconciliação integrativa
acontece quando o estabelecimento de relações entre os conceitos específicos assimilados pelos alunos vai integrando
novas informações que permitem a ampliação e evolução desses conceitos em níveis de formulação mais geral. Ambos os
processos são simultâneos e necessários à construção cognitiva, mas ocorrem com intensidades diferentes. (AUSUBEL;
NOVAK; HANESIAN, 1980; MOREIRA, 2011).
Os mapas conceituais derivam-se diretamente desta teoria. Mapas conceituais podem seguir um modelo
hierárquico no qual conceitos mais inclusivos estão no topo do mapa (como se fosse o “tema”) e conceitos específicos,
pouco abrangentes, estão na parte inferior do mapa. Mas este é apenas um modelo, mapas conceituais não precisam
necessariamente ter este tipo de organização. Por outro lado, deve ficar claro no mapa quais os conceitos mais
importantes e quais os secundários ou específicos diante de um determinado contexto (NOVAK; GOWIN, 1999; NOVAK;
CAÑAS, 2010).
Mapas conceituais são diagramas de significados. Como a aprendizagem significativa implica a atribuição de
significados, mapas conceituais, construídos por professores e alunos, refletirá esses significados, pois possibilita que o
conhecimento seja externado (MOREIRA, 2011).
É importante destacar que não existe mapa conceitual “correto”. Um professor nunca pode apresentar o mapa
conceitual de um determinado conteúdo, e sim um mapa conceitual construído segundo os significados que ele atribuiu
aos conceitos e às relações significativas entre esses conceitos. De mesma maneira, não se deve esperar do aluno um
mapa conceitual “correto”, pois, o aluno apresenta o seu mapa, onde pode-se identificar se ele está aprendendo
significativamente ou não (NOVAK; GOWIN, 1999; MOREIRA, 2013).
A utilização de mapas conceituais se mostra como uma ferramenta de ação pedagógica importante e útil para
o ensino dos conteúdos de diversos temas, como os da disciplina de Química, possibilitando que os alunos exponham os
conceitos e as relações estabelecidas entre eles.
3–Metodologia
A pesquisa foi realizada em uma Escola Estadual localizada na cidade de Manaus (AM), com 20 alunos da 2ª
série do Ensino Médio. Esses alunos participaram de um curso executado no laboratório da própria escola, no qual
realizaram atividades experimentais preparatórias e investigativas que estavam relacionadas com o conteúdo químico
Propriedades Coligativas.Os alunos assinaram os Termo de Assentimentos dos alunos e os respectivos pais os Termos de
Consentimento Livre e Esclarecido, onde autorizaram os alunos a participarem do curso.
Antes da execução das atividades experimentais, os alunos realizaram uma discussão sobre um tema
relacionado a alguma propriedade coligativa, onde analisaram textos e vídeosserviram para identificar os conhecimentos
prévios deles.
Ao final das atividades, os alunos construíram um mapa conceitual. Como os mesmos nunca haviam construído
um mapa conceitual e não sabiam do que se tratava, foi necessário, por meio de uma aula expositiva, familiarizar os
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alunos na utilização desse instrumento. Nessa familiarização, os alunos tiveram contato com a construção de um mapa
conceitual, para que servem, os elementos que o constituem.
Quanto à elaboração dos critérios de avaliação e análise dos mapas conceituais construídos, foram utilizadas
as categorias de avaliação do trabalho de Trindade (2011), baseando-se em dez questões principais que foram adaptadas,
conforme o Quadro 1. Trata-se de uma diretriz de avaliação que contempla tanto aspectos qualitativos quanto
quantitativos ao estabelecercategorias de pontuação onde se buscam mudanças significativas na estrutura dos mapas.
Quanto ao critério de pontuação para cada categoria, tem-se 1,0 para o acerto, 0,5 para o acerto parcial e 0,0
para o erro. Considerou-se 10 pontos, o qual se refere ao somatório das categorias, a nota máxima. Como média
satisfatória adotou-se 5,0 pontos, ou seja, metade do total de pontos permitidos.

1.
2.
3.
4.
5.

Quadro 1. Categorias para análise dos mapas conceituais (TRINDADE, 2011).
CATEGORIAS
Conceitos básicos
6. Clareza e estética do mapa
Conceitos novos
7. Proposições
Ligações entre conceitos
8. Hierarquização
Palavras de ligação
9. Diferenciação progressiva
Exemplos
10. Reconciliação integradora

4–Resultados e Discussão
Cada atividade experimental investigativa estava relacionada com uma propriedade coligativa específica. As
propriedades coligativas trabalhadas foram: crioscopia,ebulioscopiaetonoscopia.
Ao final de todas as atividades experimentais, os alunos construíram um mapa conceitual final, que levava em
consideração todos os conceitos trabalhados durante todo o curso.Para a elaboração deste mapa foi feita uma espécie
de revisão das atividades e solicitado que os alunos dissessem os conceitos e termos que eles consideraram importante
durante o curso. A medida que alunos externavam os termos, como “temperatura”, “propriedades coligativas”,
“osmose”, “batata”, “água”, “gelo”, “mergulhão” e etc. eles eram escritos no quadro. Feito isso, os alunos então
construíram o mapa conceitual, individualmente, onde incluíram as palavras que estavam no quadro e outras que talvez
não estivessem lá.
Um exemplo de um mapa conceitual final construído, está apresentado na Figura 1. Como pode-se observar,
há a ausência de palavras de ligação, isso mostrou ser uma dificuldade para eles durante a construção dos mapas. Nos
mapas construídos, os alunos fazem uma ligação de um conceito a outro, que possui uma relação, mas não expressam
essa relação com a palavra de ligação, não deixando explicita essa relação entre os conceitos, mas indicando a sua
existência.

Figura1. Mapa conceitual construído por um aluno.
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Uma tabela de análise foi construída apresentando a pontuação referida de cada aluno de acordo com as
categorias de análise dos mapas de Trindade (2011). Essa tabela serviu para se obter os resultados mostrados nas Figuras
2 e 3.
A Figura 2 mostra que apenas 4 alunos (20 %) obtiveram média insatisfatória, em oposição a 16 (80 %) que
tiveram um rendimento satisfatório. Usando o método de “chuva de palavras”, onde os termos e conceitos estavam no
quadro, os alunos conseguiram organizar melhor suas ideias e construir um mapa que continha as categorias cujos mapas
foram analisados. A Figura 3 apresenta a frequência dessas categorias.
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
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1,5
1,0
0,5
0,0
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20
Com média

Sem média

Figura2. Pontuação referente aos mapas conceituais construídos.
Pode-se perceber uma frequência considerável, quando comparado aos outros mapas construídos, nas
categorias 8, 9 e 10. A categoria 8 está relacionada com a hierarquização dos conceitos, onde 80,0 % dos alunos mostraram
certa organização, apresentando mais de 3 níveis hierárquicos e um mapa dendrítico. As categorias 9 e 10 são
provenientes diretamente da Teoria da Aprendizagem Significativa, sendo elas a diferenciação progressiva e a
reconciliação integrativa. Estas duas categorias mostraram frequência, respectivamente, 42,5 % e 22,5 %.
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Figura3. Frequência analisada por categoria nos mapas conceituais construídos.
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A diferenciação progressiva (categoria 9) está mais relacionada à aprendizagem significativa subordinada, que
é a mais comum, e a reconciliação integradora (categoria de um dos menores percentuais, isto é, menos trabalhada nos
mapas pelos alunos) tem mais a ver com a aprendizagem significativa superordenada e combinatória, que ocorrem com
menos frequência (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980; MOREIRA, 2013).
Segundo MOREIRA (2013), quando se aprende de maneira significativa tem-se que progressivamente diferenciar
significados dos novos conhecimentos adquiridos a fim de perceber diferenças entre eles, porém é preciso também
proceder a reconciliação integradora. Se apenas se diferencia cada vez mais os significados, acaba-se por perceber tudo
diferente. Isso mostra a dificuldade dos alunos em estabelecer relações entre os conceitos, ideias e proposições.
Os alunos apresentaram 97,5 % de conceitos novos e 100 % de conceitos básicos, isso mostra a tentativa de
explicitar uma relação entre os conhecimentos construídos durante as atividades com conhecimentos prévios.
5–Considerações Finais
Os alunos apresentaram durante os encontros uma evolução na construção dos mapas conceituais, chegando a
construir o mapa final (cujo resultado foi exposto neste trabalho), onde os alunos apresentaram uma porcentagem
considerável de conceitos novos e também de conceitos básicos, ou seja, incluíram no mesmo mapa um conceito que já
estava inserido na sua estrutura cognitiva e um conceito que foi aprendido durante as atividades, numa tentativa de
mostrar a relação que ele conseguiu fazer entre esses conceitos, caracterizando uma aprendizagem significativa.
Os alunos mostraram dificuldade em explicar a relação que faziam de um conceito com outro no mapa devido
a ausência de palavras de ligação, isso talvez porque ainda não estavam estabelecidas e acomodadas as relações entre
os conhecimentos prévio e novo, cedo para afirmar que houve a promoção ou não de uma aprendizagem significativa por
estes resultados.Desse modo, enfatiza-se a importância dos mapas conceituais, assim como a aprendizagem significativa,
se tornarem reais e comuns nas salas de aula desde os primeiros anos de formação.
Assim, os mapas conceituais podem se apresentar como um instrumento válido para examinar a aprendizagem
significativa após o trabalho de um conteúdo e a relação entre os conceitos abordados. Os resultados aqui apresentados
e ainda triangulados a outros resultados obtidos na pesquisa vão ao encontro da Teoria de Ausubel.
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Resumo: O mundo em que vivemos está em constante evolução. As novas tecnologias, em grande parte, são responsáveis pelas
mudanças. No entanto, a sala de aula parece ter parado no tempo, praticamente a mesma do século passado. Há uma necessidade
latente de inovações nos ambientes escolares e nas metodologias de ensino. Os estudantes precisam desenvolver bases sólidas de
conhecimento, principalmente nas Engenharias, em função dos desafios de utilizar as novas tecnologias em problemas cada vez mais
complexo em nossa sociedade. O artigo presente tem como objetivo apresentar um sequencia didática com base na metodologia proposta
por Moreira (2013), as Unidades de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS). O objeto de estudo faz parte da disciplina
profissionalizante de Máquinas Térmicas II, do curso de Engenharia Mecânica, especificamente os ciclos de motores de combustão
interna. O estudo foi realizado na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Santo Ângelo/RS. Desenvolveu-se um
roteiro de aula segundo a metodologia das UEPS. A metodologia está sendo aplicada a uma turma composta por 14 estudantes e foi
muito bem aceita pelo grupo. Os resultados estão sendo avaliados. Espera-se que a metodologia proporcione a aprendizagem significativa
por parte dos aprendizes.
Palavras-chave: Sequência didática, Metodologia de Ensino, UEPS.
AbstractThe world we live in is constantly evolving. New technologies are largely responsible for change. However, the classroom seems
to have stopped in time, practically the same as the last century. There is a latent need for innovations in school environments and in
teaching methodologies. Students need to develop a solid foundation of knowledge, especially in Engineering, in light of the challenges
of using the increasingly complex new technologies in our society. The present article aims to present a didactic sequence based on the
methodology proposed by Moreira (2013), the Potentially Meaningful Teaching Units (PSTU). The object of study is part of the professional
discipline of Thermal Machines II, of the course of Mechanical Engineering, specifically the cycles of internal combustion engines. The
study was carried out at the Integrated Regional University of Alto Uruguai and Missões, Santo Ângelo / RS. A lesson plan was developed
according to the PSTU methodology. The methodology is being applied to a class composed of 14 students and was very well accepted
by the group. The results are being evaluated. The methodology is expected to provide meaningful learning for learners.
Keywords: Didactic sequence, Teaching Methodology, PSTU.

1–Introdução
Com a constante atualização da tecnologia fornecida à sociedade, as mudanças acontecem e muitas vezes nem
percebemos. Convivemos em um mundo de forma dinâmica, acelerada e complexa. Não existem barreiras de tempo e
de espaço para que as pessoas se comuniquem.
Pensando nesses fatores escolheu-se a linha de pesquisa Práticas Educativas no Ensino de Ciência e Tecnologias,
pois o estudo será baseado em uma metodologia que será readequada para uma disciplina específica do curso de
Engenharia Mecânica e aplicado na prática com acadêmicos.
Esta pesquisa justifica-se tendo em vista que os cursos de engenharias são desenvolvidos através de disciplinas
básicas, específicas e práticas, nas quais em muitos casos são conteúdos novos para estrutura cognitiva do aluno, não
agregado em seu ensino fundamental e médio. Esse motivo é um dos maiores causadores de reprovação e desistência no
decorrer do curso.
O currículo do aluno de engenharia é bem carregado e cansativo, pois são vários os conhecimentos que devem
ser apresentados em um curto período de tempo, e acaba sobrecarregando o estudante. Surge então a necessidade de
criar metodologias novas, diferenciadas para que de alguma forma diminua essa distância do aluno até o novo
conhecimento.
Para alcançar este ideal o discente precisa aprender de maneira significativa, ou seja, aquela em que ideias
expressas simbolicamente interajam de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Deixando
de lado a famosa aprendizagem mecânica, aquela na qual utiliza métodos de decorar, copiar, repetir, onde o estudante
aprende de forma momentânea.
Dessa forma, surge mais uma necessidade: a de criar metodologias de ensino novas, que ao mesmo tempo sejam
incentivadoras e eficazes para que o aluno aprenda de maneira significativa (AUSUBEL, 1968). Neste trabalho é
desenvolvida uma (UEPS) como metodologia para esse ensino diferenciado e criativo que vai ao encontro do proposto por
Ausubel.
A Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) é proposta por Moreira (2011) para a construção de
materiais potencialmente significativos, materiais que carregam em si uma boa estrutura e coerência de argumentos e,
ainda, que façam sentido ao grupo ao qual se pretende apresentar determinado conteúdo. Sendo assim, o material deve
estar em consonância com os conhecimentos portados pelos aprendizes. Somente dessa forma ele será relacionável à
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estrutura cognitiva do sujeito que aprende e, assim, possibilitará a construção de significados, por parte do mesmo. A
UEPS tem o objetivo de estimular a aprendizagem diretamente voltada ao aprendiz, sendo que são propostos diálogos,
críticas e atividades diferenciadas para que desenvolva a capacidade deconstruir o conhecimento.
2–Referencial teórico e Revisão da Literatura
Para Ausubel(1968) aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova informação relacionase com um aspecto especificamente relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, este processo envolve
a interação da nova informação com uma estrutura de conhecimento específico, a qual Ausubel define como conceito
subsunçor. A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se em conceitos ou proposições
relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Estrutura cognitiva significa, portanto, uma estrutura
hierárquica de conceitos que são representações de experiências sensoriais do individuo. Segundo o autor, a
aprendizagem é um processo que envolve a interação da nova informação com a estrutura cognitiva do aluno (FACCIN,
2015). Dessa forma, sempre deve se considerar o conhecimento prévio que o indivíduo possui como ponto de partida para
um novo conhecimento. Este deve relacionar entre si os conceitos aprendidos, o que torna significativa a sua
aprendizagem. A definição de conteúdo deve ser feita por meio de uma série hierárquica, a partir de uma avaliação do
que o aluno previamente já sabe. Materiais introdutórios devem ser apresentados antes do próprio material a ser
aprendido. “Pontes Cognitivas” são elos entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve aprender. O ponto central de
sua teoria é o termo subsunçor, que pode ser entendido como o ponto cognitivo do aluno que dará sentido a um novo
conhecimento (MOREIRA, 1995).
2.1Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS)
Com base na AS, Moreira (2011) propõe uma sequência didática como forma de organizar os conteúdos e
atividades de maneira sintetizada, obedecendo a uma sequência lógica que deve estar vinculada a objetivos pretendidos.
O autor destaca que as UEPS são voltadas para aprendizagem significativa, não mecânica que podem estimular a pesquisa
aplicada em ensino, aquela voltada diretamente para sala de aula.
As UEPS têm como princípios alguns tipos te atividades já existentes, mas que são focadas diretamente ao aluno,
por exemplo, situações problemas que podem funcionar como organizadores prévios, que dão sentido a novos
conhecimentos, na qual são criadas para despertar a intencionalidade do aluno para a aprendizagem significativa.
Cabe aos professores preparar aulas na qual fortaleçam o diálogo e a interação com seus alunos, tornando as
aulas mais interativas, dinâmicas, onde os discentes tenham voz para trocar ideias e demonstrar quais são seus interesses
referentes às disciplinas lecionadas pelo professor. No momento da preparação da aula o professor tem que organizar de
maneira não linear, contínua e cada vez mais específica ao longo do percurso, para no final das atividades o aluno tenha
a capacidade de criticar os novos conceitos adquiridos (MOREIRA, 2011).
2.2Mapa Conceitual
São diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que são usadas para representar conceitos.
Embora normalmente tenham uma organização hierárquica e, muitas vezes, incluam setas, tais diagramas não devem ser
confundidos com organogramas ou diagramas de fluxo, pois não implicam sequência, temporalidade ou direcionalidade,
nem hierarquias organizacionais ou de poder. São considerados como diagramas de significados, de relações significativas,
de hierarquias conceituais. (MOREIRA, 2011).
Os mapas conceituais têm mais de uma finalidade, sendo usados para diferentes funções como, instrumento de
análise de currículo, técnica didática, recurso de aprendizagem, meio de avaliação, método explicativo, entre outros
(MOREIRA, 2011). Podendo ser utilizado como mecanismo para facilitar a atenção do planejador de currículo na distinção
entre o conteúdo curricular ou conteúdo instrumental, ou seja, entre o conteúdo que se espera a ser aprendido e aquele
que serve de veículo para aprendizagem.
2.3 Diagrama V
É um instrumento proposto por (Gowin 1981; apud Alvarez, 2005), para a análise do processo de produção do
conhecimento, (ou seja, análise das partes desse processo e a maneira como se relacionam) ou para “desempacotar”
conhecimentos documentados em artigos de pesquisa, livros, ensaios, etc. O diagrama Vê é dividido em três partes: lado
esquerdo, base e lado direito. O lado esquerdo se refere ao domínio teórico-conceitual do processo de produção do
conhecimento: ali estão os conceitos, propriamente ditos, com os quais podem ser gerados princípios e leis que, por sua
vez, podem ser organizados em teorias que têm sistemas de crenças, ou filosofias, subjacentes. Esse lado do Vê
corresponde ao “pensar”. Na base estão objetos a serem estudados ou eventos que acontecem naturalmente ou que se
faz acontecer a fim de fazer registros através dos quais os fenômenos de interesse possam ser estudados. Por fim, o lado
direito, que corresponde ao domínio metodológico na produção de conhecimento. A partir dos registros dos eventos
chega-se a dados, através de transformações como atribuições de parâmetros, índices, coeficientes, esses dados sofrem

328

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

novas transformações metodológicas, como gráficos, correlações, categorizações, que servem de base para formulação
de asserções de conhecimento, ou seja, o conhecimento produzido em respostas. Esse lado é o “fazer”.
Para complementar o diagrama Vê ficam as perguntas foco no centro do Vê, porque, a rigor pertencem tanto ao
domínio teórico-conceitual como ao metodológico. A questão foco de um estudo é aquela que não somente pergunta
alguma coisa, mas também diz algo.
3–Metodologia
Para o desenvolvimento desse trabalho, inicialmente realizaram-se pesquisas bibliográficas em livros, artigos
científicos e trabalhos acadêmicos, visando à fundamentação da temática em estudo, bem como aprofundar os
conhecimentos e conceitos acerca do assunto.
Como a proposta é desenvolver um roteiro didático de aula, a UEPS, o estudo é baseado em um plano de aula
do Moreira (2011), no qual são propostos oito passos para apresentação de um conteúdo, totalizando oito a doze horas
aula. Especificamente, o objeto de estudo é trabalhar o conteúdo de ciclos de motores de combustão interna na disciplina
de Máquinas Térmicas II, do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missões (URI), campus de Santo Ângelo.
A pesquisa équalitativa, que na definição de RICHARDSON (2011, p.79-80), “busca por uma compreensão
detalhada dos significados e características situacionais dos fenômenos”. Ela é do tipo exploratória não generalizada. O
pesquisador tende a analisar seus dados indutivamente, sem que ocorra um aprofundamento, fornecendo dados mais
subjetivos.Com base nos métodos definidos o estudo é caracterizado como Pesquisa Aplicada, que segundo Gil (2007)
objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e
interesses locais.
O desenvolvimento da sequência didática segue os passos para a construção da UEPS sugerido
por Moreira (2011):
1.

Situação inicial: construir com os alunos um mapa conceitual sobre a constituição da matéria;

2.

Situações-problema: são propostas de discussão em função da natureza do conhecimento explicado pelos alunos na
aula anterior. Devem ser discutidas em grande grupo com mediação docente, sem necessariamente chegar a
respostas;

3.

Revisão: iniciar a aula com uma revisão, ou seja, uma miniaula expositiva, sobre o que foi visto sobre a constituição
da matéria, abrindo espaço para perguntas dos alunos. A seguir apresentar um vídeo;

4.

Nova situação problema, em nível mais alto de complexidade: construir um diagrama V para o Modelo Padrão. Fazer
uma exposição inicial com exemplos, sobre o que é um diagrama V e sua proposta, ou seja, para que serve. Solicitar
que construam em pequenos grupos, um diagrama V para o Modelo Padrão referente ao conteúdo trabalhado até
este ponto;

5.

Avaliação somativa individual: Está atividade, que ocupará uma aula, deverá ter sido já anunciada para os alunos;
não deverá ser de surpresa;

6.

Aula expositiva, dialogada e integradora para fechar o conteúdo da UEPS;

7.

Avaliação da aprendizagem na UEPS: Deverá ser baseada nos trabalhos feitos pelos alunos, nas observações feitas
em sala de aula e na avaliação somativa individual, cujo peso não deverá ser superior a 50%.

8.

Avaliação da própria UEPS: deverá ser feita em função dos resultados de aprendizagem obtidos. Reformular algumas
atividades, se necessário.

Em todos os passos, os materiais e as estratégias de ensino devem ser diversificados, o questionamento deve ser
privilegiado em relação às respostas prontas e o diálogo e a crítica devem ser estimulados. E dando prosseguimento,
pode-se fornecer como tarefa de aprendizagem, ao longo da UEPS, atividades em que os próprios estudantes proponham
situações-problema relativas ao tópico em questão. Mesmo a UEPS dando preferência para atividades em grupo, nada
impede de desenvolver algumas atividades individuais.
4–Resultados e Discussão
Participaram da pesquisa 14 acadêmicos do 7° semestre do curso de Engenharia Mecânica da URI-Campus Santo
Ângelo. A maior parte dos estudantes era do gênero masculino com idades entre 21 a 30 anos, a pesquisa foi aplicada no
primeiro semestre de 2018.
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Para realização das atividades, criou-se um arquivo no Google Drive com os alunos, onde a cada passo um
documento era compartilhado e os mesmos postavam neste local suas tarefas utilizando seu computador ou smartphone.
Com base nos conceitos da UEPS desenvolveram-se as seguintes atividades:
1Situação inicial: Conteúdo da UEPS desenvolveram-se as seguintes atividades:Motores Alternativos (Diferenças
fundamentais entre motores 2T e 4T e diferenças fundamentais entre os motores ciclo OTTO e DIESEL 4T; Montagem de
um mapa conceitual para demonstração das diferenças. Primeiramente foi apresentada a ementa da disciplina aos alunos
e o respectivo assunto utilizado para elaboração da UEPS. Posteriormente deu-se inicio ao conteúdo com uma
apresentação de slides do histórico dos motores de combustão interna e sua evolução no decorrer dos anos. E então foram
apresentados os ciclos dos motores de uma forma dialogada e integradora. Onde foram apresentados de uma maneira
comparativa cada ciclo e solicitado para que os alunos construíssem um mapa conceitual das diferenças citadas
anteriormente. Segue um exemplo de uma mapa conceitual:

Figura 1. Mapa conceitual.
A cada mapa conceitual criado, nota-se a identidade do aluno presente, pois foram desenvolvidos através de
pesquisa e materiais fornecidos em aula, mas analisando de maneira mais detalhada os mapas, está explícito que o aluno
abordou o que mais o interessava e comtemplava sua dúvida, tornando-o uma potente ferramenta. O que mais chamou
a atenção foi que uns utilizaram apenas palavras, facilitando o aprendizado, pois apresentam os conteúdos resumidos e
bem explicados.
2 Situações-problema: Abriu-se um debate referente a algum tipo de problema que os alunos já enfrentaram
com motor ou alguma dúvida referente ao conteúdo visto até o momento. Abaixo segue alguns exemplos dos
questionamentos: “Por que os motores dois tempos não se desenvolveram igual aos de quatro tempos e não são utilizados
nos veículos hoje em dia?;Como podemos diferenciar visualmente um motor 2T de um 4T?; O ciclo OTTO e ciclo DIESEL
são ambos 4 tempos, mas o que os tornam diferentes no seu sistema de funcionamento?; Por que os Motores ciclo OTTO
e ciclo DIESEL trabalham em rotações diferentes?”. As questões foram discutidas com o grupo sem necessariamente
chegar a repostas, com a intenção de despertar a curiosidade e incentivar a pesquisa nos assuntos. Todas as questões
partem de um fundamento prático, para que os alunos possam fazer uma analogia com algo que já vivenciaram no
cotidiano.
3Revisão: Apresentação do conteúdo de forma global para que os
alunos reforcem tudo que foi passado anteriormente. Posteriormente apresentou-se um vídeo do YouTubesobre diferença
de motores Ciclo OTTO e Ciclo Dieselhttps://www.youtube.com/watch?v=o8Ybo8D5O2Q. Deu-se início com uma miniaula
expositiva, com demonstrações dos gráficos dos ciclos e gradientes de temperatura. Após os questionamentos dos alunos
foi dada continuidade com a apresentação de cada trabalho.
4 Nova situação problema, em nível mais alto de complexidade: Apresentação em slide dos objetivos de um
diagrama V e como deve ser desenvolvido a sua construção. Foi criada mais uma atividade no drive, na qual se tratava
da criação de um diagrama V referente aos tipos de ciclos de motores de combustão interna.
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Posterior à apresentação do diagrama V, os discentes tiveram acesso à rede para pesquisar sobre o assunto, para
reordenar suas concepções sobre o novo conhecimento na sua estrutura cognitiva. Foram realizados os seguintes
questionamentos: “Quais os tipos de ciclos de motores?;Quais os mais utilizados na atualidade?”.

Estas duas perguntas tinham como objetivo desempacotar conhecimentos, documentos e estimular a pesquisa
sobre o assunto.Segue um exemplo de diagrama V criado por um aluno:
Figura 2. Diagrama V.
Pode-se observar que os alunos seguiram as orientações descritas em aula, mas não deixou de ser explícita a
diferença que surgiu na criação de acordo com a necessidade de cada um para compreensão do assunto e da própria
atividade. Após a conclusão dessa atividade os alunos relataram que sentiram mais dificuldade na sua criação do que em
relação ao mapa conceitual e que o formato é eficiente para a realização de uma pesquisa, pois você consegue visualizar
as necessidades do conteúdo e dos conceitos passo a passo.
5Avaliação somativa individual: Desenvolveram-se duas questões dissertativas para cada aluno referente a
ciclos de motores, onde os mesmos puderam utilizar seus mapas conceituais e diagramas V, que estavam a disposição no
drive. A intenção da utilização das ferramentas de ensino era para que os discentes observassem o porquê da sua
elaboração, e o quanto essa ferramenta facilitaria a realização da avaliação.
6Aula expositiva, dialogada e integradora para fechar o conteúdo da UEPS: Recapitulação do conteúdo com o
intuito integrativo e de forma que consigamos esclarecer as dúvidas referentes ao conteúdo. Demonstração dos mapas e
dos diagramas, revisão dos conteúdos entre um diálogo e apresentações, algumas dúvidas que ainda persistiam e ressaltar
de forma comparativa o modelo que foi apresentado em relação ao tradicional.
7Avaliação da aprendizagem na UEPS: A avaliação decorreu através dos mapas conceituais, diagrama v e
avaliação individual. Todos os mapas e diagramas ficaram a disposição no drive para os alunos, no qual todos tem acesso
e podem até mesmo servir como base para uma nova elaboração de um novo conteúdo da própria disciplina ou de alguma
outra. E é através desse acesso que se podem avaliar os discentes e propor algumas alterações para agregar uma
aprendizagem significativa.
8 Avaliação da própria UEPS: Através de um diálogo com os alunos e a
maneira como foi descrita as questões da avaliação.Conforme diálogo com alguns alunos verificou-se que os mesmos
ficaram satisfeitos com a metodologia da UEPS, sendo que a forma como é disposta não se torna cansativa nem complexa,
no decorrer das atividades eles foram percebendo a potencialidade da ferramenta. O andamento da UEPS vai variar muito
a cada grupo, pois precisamos levar em consideração a quantidade de alunos e o perfil de cada componente.Quanto à
forma didática, notou-se interesse dos alunos, pois era uma maneira diferente da qual eles recebiam os conteúdos,
alternando a ordem e método de apresentação, na qual acaba atraindo o interesse do aluno a cada atividade que passava,
tornando-se então uma aprendizagem significativa.
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5–Conclusão
Esse estudo revelou que a UEPS é uma ferramenta de fácil usabilidade e adaptável a qualquer tipo de conteúdo.
É importante o professor trazer metodologias diferenciadas para dentro da sala de aula e utilizar todas as maneiras
possíveis para ir ao encontro do aluno. De acordo com os resultados podemos identificar uma aceitação satisfatória por
parte dos acadêmicos, pois os mesmos foram a todo o momento interagindo a cada passo do estudo e demonstrando uma
fácil aceitação do conteúdo novo que estava sendo apresentado.
Referente à elaboração da UEPS, esta não pode ser considerada complexa, pois os passos são compostos por
aulas que em muitos casos o professor já dispõe em seus arquivos, mas precisa apenas ser readequada para expor de uma
forma diferenciada.
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Resumo:Este trabalho faz parte de uma pesquisa de Mestrado na área de Ensino de Física, do Programa de Pós-Graduação em Educação
Matemática e Ensino de Física da Universidade Federal de Santa Maria. Tem por objetivo identificar e analisar de que forma Atividades
Experimentais de Eletricidade, mais especificamente de Eletrodinâmica, contribuem para promover Aprendizagem Significativa. O
objetivo desse trabalho é apresentar quais são as contribuições de uma proposta de UEPS (Unidades de Ensino Potencialmente
Significativas) sobre o tema eletrodinâmica para a aprendizagem significativa dos alunos. Para tanto, foram construídas três UEPS
seguindo os passos apresentados por Moreira (2011). Na UEPS 1 são trabalhados os conceitos de potência e energia elétrica. Na UEPS 2
serão trabalhados os conceitos de corrente, tensão e resistência elétrica. Já na UEPS 3 trabalharemos os conceitos de circuitos elétricos.
Essas atividades serão aplicadas no segundo semestre de 2018 em duas turmas de 3º ano do Ensino Médio em uma escola da rede estadual
de ensino da cidade de Santa Maria/RS. As novas informações apresentadas devem estar conectadas com o que aluno já sabe e, tanto
essas novas informações quanto as já existentes na estrutura cognitiva do aluno devem ser modificadas no decorrer do processo de
ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Ensino de Física; UEPS; Eletrodinâmica.
Abstract: This work is a part of a research in physics master`s degree, from the UFSM post graduation program in math education and
physics teaching. The purpose is to identify and analyse in which way the electricity experimental activities, more specifically,
eletrodinamics, contribute to promove meaningful learning. The objective of this work is to show what are the contributions of a PMTU
(Potentially Meaningful Teaching Units) under the eletrodinamics theme to the students meaningful learning. To do that, it were build
three PMTU, following the steps featured by Moreira (2011). In the PMTU 1 it is worked the concepts of potency and eletric energy. In
the PMTU 2 it will be worked the concepts of eletrical current, eletrical voltage and eletrical resistence. Further that, in PMTU 3, we
will work the concepts of eletric circuit. These activities will be applied on the 2018 second semestre, in two classes of a third year high
school in a public college of Santa Maria. The new information showed will be connected with the knowledge that the student already
know and even the new information as the old one in the student cognitive structure should be modified during the teaching learning
process.
Keywords: Meaningful Learning; Physics Teaching; PMTU; Eletrodynamics.

1–Introdução
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa que está sendo desenvolvida no âmbito no Programa de PósGraduação de Educação Matemática e Ensino de Física da Universidade Federal de Santa Maria/RS. A pesquisa, sendo a
nível de Mestrado, possui como objetivo identificar e analisar de que forma as atividades experimentais de eletricidade,
mais especificamente conceitos da eletrodinâmica, contribuem para promover aprendizagem significativa.Nesse
trabalho, o objetivo é o de apresentar as contribuições de uma UEPS de Eletrodinâmica para a aprendizagem significativa
dos alunos.
De acordo com experiência docente do autor desse trabalho, em sala de aula, percebeu-se que, muitas vezes,
o ensino de eletricidade no ensino médio é apresentado de uma maneira abstrata e sem relações com o cotidiano do
aluno. O aprendiz, muitas vezes, acaba relacionando os conceitos de forma mecânica sem perceber que os conceitos
desse tópico estão muito presentes em seu dia a dia, seja na conta de energia elétrica que chega todos os meses em sua
casa ou no simples acender de uma lâmpada em sua residência. Essas dificuldades conceituais são apresentadas por Pozo
e Crespo (2009), sendo uma delas a compreensão do conceito de energia. Embora os estudantes possuam familiaridade
com expressões do cotidiano como “energia elétrica” e “fontes de energia”, não compreendem o conhecimento científico
relacionado com o conceito. Ainda, isso deve-se ao fato de, na estrutura cognitiva do aluno, os conceitos serem
relacionados, muitas vezes, de maneira frágil, embasados no sendo comum.
Na tentativa de minimizar essas dificuldades, fundamentou-se esse trabalho na Teoria da Aprendizagem
Significativa de Ausubel, no qual é explicitado a seguir no tópico do Marco Teórico. Para tanto, elaboramos três Unidades
de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) a fim de promover aprendizagem significativa. Essas atividades possuem
várias situações, entre elas atividades de natureza experimental.
2–Marco Teórico
2.1 – Teoria da Aprendizagem Significativa(TAS)
O Mapa Conceitualsobre conceitos da Teoria da Aprendizagem Significativa abaixo foi elaborado pela autora,no
âmbito da disciplina de Mestrado, ofertada pelo curso de Pós-Graduação da qual a aluna faz parte, denominada Teorias
De Aprendizagem:
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Figura 1.Mapa Conceitual da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de elaboração de Gilliane Höehr Clavé Baggio.
A aprendizagem significativa (AS), conceito chave na Teoria de David Ausubel (1982), consiste em um processo
onde os novos conhecimentos adquiridos se relacionam com conceitos, denominados por Ausubel, de
conceitossubsunçores ou, apenas, subsunçores, que são uma estrutura de conhecimento específica.A aprendizagem
também pode ser de forma mecânica, pois muitas vezes a aprendizagem de novos conceitos ocorre sem interação com
os conceitos já existentes na estrutura cognitiva (estrutura hierárquica de conceitos) dos alunos. De acordo com Moreira
(2011), Ausubel não estabelece a distinção entre aprendizagem significativa e mecânica como sendo uma dicotomia, e
sim são tratadas como sendo um continuum. A aprendizagem mecânica é necessária quando um indivíduo adquire novos
conhecimentos em uma área que é totalmente nova para ele. Essa aprendizagem vai se tornando significativa na medida
em que esses novos conhecimentos vão servindo de subsunçores que, por sua vez, vão ficando cada vez mais elaborados
e capazes de ancorar novas informações.
Ausubel propõe uma estratégia para facilitar a aprendizagem significativaquando o aluno não dispõe, em sua
estrutura cognitiva, dos conceitos relevantes para a aprendizagem de um determinado assunto.Essa estratégia é
denominada organizadores prévios, que consiste em um material introdutório apresentado antes do material a ser
aprendido. Esses organizadores servirão de âncora para a nova aprendizagem e levarão ao desenvolvimento de conceitos
subsunçores que facilitem a aprendizagem subseqüente. Esse material funciona como uma espécie de “ponte cognitiva”
entre o que o aluno já sabe e àquilo que irá aprender, a fim de que o material possa ser aprendido de forma
significativa.Como exemplo de organizador prévio podemos citar o Mapa Conceitual (MC), no qual iniciamos esse tópico.
Ele é muito próximo a um fluxograma, porém é caracterizado como sendo um instrumento que possui a finalidade
deconceber relações significativas entre os conceitos e as maneiras de proposições. De acordo com Moreira (2013),
MC são representações externas que refletem representações internas (mentais) de quem fez o mapa. Essa representação
externa é um reflexo de sua, no caso o aluno, organização cognitiva sobre um determinado assunto. O mapa conceitual
pode promover aprendizagem significativa. Para que ocorra aprendizagem significativa é necessário estabelecer algumas
condições, sendo elas:
1. Material potencialmente significativo: significado lógico;
2. Estrutura cognitiva específica: para transformar os significados lógicos do material em significados
psicológicos do aprendiz e;
3. Predisposição do aprendiz para aprender.
Nesse processo de construção e reconstrução de significados, podemos perceber evidências de aprendizagem
significativa utilizando questões problematizadoras que “sejam novas e não familiarese requeiram máxima transformação
do conhecimento existente”. Ainda, nesse processo, conforme descreve Moreira, os conceitos vão sendo desenvolvidos,
elaborados e diferenciados em decorrência de sucessivas interações.
Ao programar as unidades de ensino, o professor deve levar em conta o que Ausubel chamou de Diferenciação
Progressiva. Nessa diferenciação, os subsunçores são constantemente elaborados, modificados, adquirindo novos
significados, ou seja, progressivamente diferenciados. Porém, não só a diferenciação progressiva deve ser levada em
conta no momento de programar as atividades, mas também considerar o que Ausubel chama de Reconciliação
Integrativa, sendo esta realizada quando as novas informações são adquiridas e elementos existentes na estrutura
cognitiva se reorganizam adquirindo novos significados.
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2.2 – Atividade Experimental no Ensino de Física
Na realização de Atividades Experimentais em sala de aula, geralmente os professores as demonstram sem
pretensão de fazer medidas e estabelecer relações entre as grandezas envolvidas. Essas atividades são apresentadas
dessa forma, muitas das vezes, pela falta de tempo em realizá-las no período normal da escola ou até mesmo pelo já
consolidado, historicamente, ensino tradicional, no qual caracteriza-se por mera transmissão do conhecimento. Nesse
sentido não há estímulo na criatividade dos alunos, não são levantadas hipóteses no manuseio do experimento e tampouco
há interação entre aluno-professor. Hodson (2000) elaborou uma lista que são apresentados os motivos para o
envolvimento dos alunos nas atividades experimentais:
1 – Motivar, estimulando o interesse e o prazer de investigar;
2 – Treinar destrezas laboratoriais;
3 – Enfatizar a aprendizagem do conhecimento científico;
4 – Percepcionar o método cientifico e adquirir perícia na sua utilização;
5 – Desenvolver certas “atitudes científicas” como abertura de espírito e objetividade.
O uso de Atividades Experimentais no planejamento do docente é uma forma de motivar e otimizar a interação
com os alunos. O resultado disso é que os estudantes tendem a desenvolverem capacidades de relacionamento social e
tomada de decisão, pois as atividades podem ser propostas em grupos promovendo questionamento e discussão entre
eles. O desenvolvimento da capacidade de observação e levantamento de hipóteses, estimulação da criatividade e
compreensão da natureza da ciência também são características da utilização de Atividades Experimentais.
3–Metodologia
Para desenvolver a pesquisa e alcançar o objetivo estabelecido, foram construídas três Unidades de Ensino
Potencialmente Significativas (UEPS). Essas UEPS são sequências de ensino, conforme propõe Moreira (2011),
fundamentadas teoricamente, com o objetivo de promover aprendizagem significativa, não mecânica. Essas atividades
serão implementadas num período de 3 meses em duas turmas de 3º ano do ensino médio de uma escola da rede estadual
de ensino, sendo essa escola localizada na periferia da cidade de Santa Maria/RS. As duas turmas totalizam 23 alunos.Para
construção dessas atividades foram seguidas oito etapas/passos, sendo explicitados abaixo. Na primeira UEPS serão
trabalhados os conceitos de potência e energia elétrica, totalizando 10 horas/aula. Na segunda UEPS, conceitos de
corrente, tensão e resistência elétrica, totalizando 11 horas/aulas. Já na terceira UEPS, serão trabalhados os conceitos
envolvidos nos circuitos elétricos, totalizando 8 horas/aulas.Em cada passo utilizaremos exemplos que estão na proposta
da UEPS 1, que será apresentada nesse trabalho. Segue:
1. Definir os conceitos específicos a serem abordados e os objetivos a serem alcançados:
Tópicos: conceito de Potência e transformações de energia.
Objetivo: compreensão do conceito de potência elétrica e energia.
Subsunçores necessários: carga elétrica, processos de eletrização, força elétrica e campo elétrico.
2.

Criar/propor situações que levem o aluno a externalizar seu conhecimento prévio:
Construção de um Mapa Conceitualsobre Eletricidade. Essa atividade deverá ser apresentada por meio
da exposição de cartazesindividualmente e, após, entregue ao professor.
2a.No próximo momento, o professor entregará a atividade abaixo: (Essa atividade deverá ser trazida
pronta para discussão na aula seguinte)
Vamos analisar os aparelhos elétricos presentes em nossa residência?(Adroaldo Carpes de Lara,
Ives Solano Araujo, Fernando Lang daSilveira. Ensino de conceitos básicos de eletricidade através da
análise do consumo de energia elétrica na escola. Atividade do Textos de Apoio ao Professor de Física,
v.25, n.05, 2014. ISSN 1807-2763. Porto Alegre: UFRGS. Tabela de Análise de Consumo)

3.

Propor situações-problema em nível introdutório que consideram o conhecimento prévio dos
alunos:
Discussões sobre energia:
Apresentar aos alunos o seguinte texto:
Notícia site G1.com, de 18/05/2016: “Chuveiro no modo ‘verão’ ou ‘inverno’ faz diferença na conta
de luz? (Autor: CELPE neo energia)

Discussões sobre Potência:
Seu aniversário está chegando e você vai dar uma festa! Todos os itens que você precisa estão providenciados com
exceção de um: um mini system 1 para tocar suas músicas e dançar com seus amigos. Você resgata todas as suas economias
e vai em busca da melhor compra. Você se interessa por dois modelos presentes em catálogos de produtos de lojas
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Figura 2: Anúncio do catálogo de lojas de móveis e eletrodomésticos da cidade de Santa Maria/RS
Você percebe que há uma grande diferença no custo desses produtos. Apesar de pertencerem ao mesmo fabricante, um
custa R$ 1799,00 e o outro R$ 847,00. Por que a diferença no valor?
Qual/is outra(s) diferença(s) você percebe ao analisar os dois produtos?
O que significa um ser 1800W e o outro 440W RMS? O que é a sigla W e RMS? Explique.
Por que é importante saber a potência dos aparelhos?
4.

Aprofundando o conhecimento (apresentação do conhecimento a ser ensinado/aprendido):
No quadro, a professora fará algumas explicações dos conceitos que foram trabalhados ao longo da

UEPS:
❖

Potência elétrica, medida em W, indica a quantidade de energia elétrica em joules (J) transformada
num aparelho em cada segundo de funcionamento. Se o aparelho fica ligado mais de um segundo, você
deve multiplicar este tempo (em segundos) pela potência (em watts) para obter a quantidade de
energia transformada (em joules).
Retomar discussões utilizando a tabela do passo 2a (Por que na conta de luz é em kWh e não em joules?).
Discussão sobre energia: lembrar aos alunos que esse conceito pode ser compreendido como sendo a
capacidade de uma força aplicada um corpo, realizar trabalho.
Professora deve relembrar aos alunos que energia elétrica é um tipo de energia que pode ser
transformada em outro!
Nesse momento de aprofundar o conhecimento, a professora também apresentará as equações
matemáticas necessárias para compreensão dos conceitos.

5.

Nova situação–problema (nível mais alto de complexidade):
Examine a sua conta de luz mais recente. Qual foi a potência consumida? Qual o valor da conta? Existe
um desconto para a eletricidade usada fora das horas de pico? Estude e proponha medidas para reduzir
a conta de energia elétrica em pelo menos 10%. (Fonte: Livro Física Viva, Trefil e Hazen, vol.2, LTC,
2006)

6.

Diferenciação progressiva:
Reelaboração doMapa Conceitual do item 2.
Questionamento: Você modificaria algo em seu mapa conceitual? Se sim, qual a versão final de seu
mapa? (Entregar ao professor)

7.

Avaliação somativa individual: (Aqui apresentamos algumas das questões da avaliação)
Responda:
1.Por que não podemos caracterizar um aparelho consumidor somente por sua potência elétrica?
2.“Preciso comprar um chuveiro para ligar na rede elétrica de 220W.” Essa frase está correta?
Justifique.
3.Quanto tempo deveria estar ligada uma lâmpada elétrica de 60W para que consumisse a mesma
energia elétrica de um chuveirode potência 5400W, ligado durante 20 minutos?
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8.

Avaliação da UEPS (análise qualitativa, por parte do professor, de evidências de aprendizagem
significativa).

4–Considerações Finais
Consideramos que a implementação dessas UEPS, fundamentadas na Teoria da Aprendizagem Significativa e
inter-relacionadas com atividades experimentais, contribuirá no processo de ensino-aprendizagem. Os alunos terão
contato com situações relacionadas com seu cotidiano e o professor poderá refletir sobre sua prática dentro de sala e
aula. Acredita-se que a aprendizagem mecânica pode ir cedendo espaço para uma aprendizagem construtiva e positiva
onde as situações-problemas apresentadas darão sentido aos novos conhecimentos. O ensino está centrado no aluno e ele
é o protagonista na busca por respostas, sendo que o professor será um mediador nessa busca com objetivo de promover
aprendizagem significativa. Algumas dificuldades com relação ao uso de atividades experimentais em sala de aula deverão
ser superadas, pois bem sabemos que a falta de tempo e espaço para realização de tais atividades são reclamações
corriqueiras dos docentes.
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Resumo:O objetivo deste estudo, ancorado na aprendizagem significativa, foi o de analisar a utilização de mapas conceituais no decurso
das aulas da disciplina de Prática Docente em Ciência e Tecnologia do curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade
Federal do Pará. A disciplina tem a intencionalidade de levar os estudantes a compreender aspectos da prática docente relacionadas ao
enfoque Ciências, Tecnologia e Sociedade (CTS) trabalhando ações no sentido do uso de aulas temáticas e no desenvolvimento de Ilhas
Interdisciplinares de Racionalidade. No sentido metodológico foi utilizado um questionário para apreensão das concepções prévias dos
estudantes acerca de conceitualizações relacionadas à Ciência, Tecnologia eao enfoque CTS. Foi solicitado que os estudantes
construíssem mapas conceituais durante as aulas da disciplina, como processo de acompanhamento da compreensão dos estudantes a
respeito dos componentes curriculares tratados na disciplina. A turma era constituída de 13 estudantes do último ano do curso. Os
resultados apontaram que a utilização de mapas conceituais se mostraram eficientes para verificação da aprendizagem de estudantes,
além de poder ser utilizado para o acompanhamento da aprendizagem e para aplicabilidade desse instrumento como recurso pedagógico
para atividades docentes desses licenciandos durante suas práticas.
Palavras-chave:Aprendizagem Significativa, Mapas Conceituais, Ensino de Ciências
Abstract: The purpose of this study, anchored in the meaningful learning, was to analyze the use of conceptual maps in the course of
the classes of the Teaching Practice in Science and Technology of the course of Degree in Natural Sciences of the Federal University of
Pará The discipline has the intentionality of to lead students to understand aspects of teaching practice related to the Science,
Technology and Society (STS) approach working towards the use of thematic classes and the development of Interdisciplinary Rationality
Islands. In the methodological sense, a questionnaire was used to apprehend the students 'previous conceptions about the
conceptualizations related to Science, Technology and to the STS approach, students were asked to construct conceptual maps during
the classes of the disciplines as a process of monitoring students' understanding of them of the curricular components treated in the
discipline. The class consisted of 13 students of the last year of the course. The results showed that the use of conceptual maps proved
to be efficient for verification of student learning, as well as being able to be used to monitor learning and to apply this instrument as
a pedagogical resource for the teaching activities of these students during their practices.
Keywords: Meaningful Learning, Concept Map, Science Teaching

1–Introdução
As disciplinas de prática docente no curso de Licenciatura em Ciências Naturais (LCN) visam extrumentalizar
os futuros professores com práticas pedagógicas diferenciadas para serem desenvolvidas durante a docência desses
licenciandos. Nesse sentido, a disciplina “Prática Docente em Ciência e Tecnologia” do curso deLCN da Universidade
Federal do Paráintenciona levar os estudantes a compreenderem aspectos da prática relacionadas ao enfoque Ciências,
Tecnologia e Sociedade (CTS),trabalhando ações associadas a utilizaçãode aulas temáticas e no desenvolvimento de Ilhas
Interdisciplinares de Racionalidade.
No entanto, a compreensão das conceituações relacionadas a esse enfoque muitas vezes encontram-se
fortemente vinculadas ao senso comum, no qual os termos ciência, tecnologia e sociedade são concebidos de forma
isolada, dissociada e muitas vezes sem vínculos e, outras vezes, com vinculações relacionadas a uma linearidade científica
induzindo o estudante a conceber, de forma distorcida, que obrigatoriamente “mais ciência produz mais tecnologia e
mais bem estar social”, sem que ele perceba de forma crítica as dificuldades relacionadas a essa linearidade e a
neutralidade científica.
Foi nesse sentido que buscamos durante as aulas da disciplina compreender as concepções prévias dos
estudantes para, a partir desse cenário,levá-los a apreensão dos conceitos e concepções estabelecidas pelo enfoque CTS.
Para esse fim, procuramos nos apoiar na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e na utilização de mapas conceituais
no decurso dessa experiência docente.
De acordo com Tavares (2004, p. 56), na década de 1960, David Ausubel (1980, 2003) estabeleceu a Teoria da
Aprendizagem Significativa, enfatizando a aprendizagem de significados (conceitos) como a de maior importância para
os seres humanos. São necessárias três condições para a Aprendizagem ser Significativa:
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“a oferta de um novo conhecimento; a existência de conhecimentos prévios na estrutura
cognitiva, que possibilite a sua conexão com o novo conhecimento; a atitude explícita de
apreender e conectar o seu conhecimento com aquele que pretende absorver.”
Uma contribuição à TAS foi introduzida por Novak, qual seja: o uso de mapas conceituais. Novak propõe a
utilização demapas conceituais como uma maneira de organizar de forma hierárquica os conceitos e proposições que
pudessem representar a forma como o conhecimento se organiza na estrutura cognitiva dos estudantes (NOVAK; MINTZES;
WANDERSEE, 2000). Os mapas conceituais têm sidoutilizados no meio educacional como ferramenta para compreender a
apreensão de conceitos por estudantes.
O objetivo deste estudo, ancorado na teoria da aprendizagem significativa, foi de analisar a utilização de mapas
conceituais com estudantes de uma turma de licenciandos, no decurso das aulas da disciplina de Prática Docente em
Ciência e Tecnologia do curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade Federal do Pará. Nesse sentido,
buscávamos apreender qual a compreensão que esses estudantes tinham acerca do conceito de ciência e sua relação com
o desenvolvimento científico e os impactos desse para a sociedade, isso em uma perspectiva Ausubeliana, ou seja,
tentando perceber se houve uma aprendizagem significativa, após o uso dos mapas conceituais no decorrer das aulas.
2–Aspectos Teórico Estabelecidos
A Aprendizagem Significativa ocorre quando uma nova informação ancora-se em conceitos relevantes,
chamados de subsunçores ou ideia-âncora, preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz ou conhecimentos prévios.
De acordo com Moreira (2012, p. 30), na aprendizagem significativa as ideias manifestadas simbolicamente se relacionam
de forma substantiva e não-arbitrária com o que o estudante já sabe:
“Substantiva quer dizer não-literal, não ao pé-da-letra, e não-arbitrária significa que a
interação não é com qualquer ideia prévia, mas sim com algum conhecimento
especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende”
(Moreira, 2012, p. 30)
Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o aprendiz e os conhecimentos prévios
adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva. Exemplificando,
[...] para um aluno que já conhece a Lei da Conservação da Energia aplicada à energia
mecânica, resolver problemas onde há transformação de energia potencial em cinética e
vice-versa apenas corrobora o conhecimento prévio dando-lhe mais estabilidade cognitiva e
talvez maior clareza. Mas se a Primeira Lei da Termodinâmica lhe for apresentada (não
importa se em uma aula, em um livro ou em um moderno aplicativo) como a Lei da
Conservação da Energia aplicada a fenômenos térmicos ele ou ela dará significado a essa nova
lei na medida em que “acionar” o subsunçor Conservação da Energia, mas este ficará mais
rico, mais elaborado, terá novos significados pois a Conservação da Energia aplicar-se-á não
só ao campo conceitual da Mecânica mas também ao da Termodinâmica (MOREIRA, 2012, p.
30).
Moreira (2012, p. 31), toma como exemplo o caso da Conservação de Energia na Física. Considera que por meio
de outras aprendizagem, derivadas de interações entre novos conhecimentos e o subsunçorrelacionado à conservação da
energia, este ficará cada vez mais estável, mais claro, mais diferenciado e o aprendiz dará a ele o significado de uma lei
geral da Física, ou seja, a energia se conserva sempre.
Para Pelizzari et al. (2002, p. 38), a aprendizagem tem mais significado quando o novo conhecimento passa a
fazer parte da estrutura cognitiva do aprendiz, adquirindo sentido para este a partir da associação com seu conhecimento
anterior. De outro modo, a aprendizagem passa a ser “mecânica ou repetitiva, uma vez que se produziu menos essa
incorporação e atribuição de significado, e o novo conteúdo passa a ser armazenado isoladamente ou por meio de
associações arbitrárias na estrutura cognitiva”. Destarte, o estudante decora fórmulas, leis e outros tipos de
conhecimentos que serão esquecidos ou desprezados após a aplicação das avaliações.
Kiill, Hartwig e Ferreira (2007, p. 2) enfatizam que a memorização não traz grandes benefícios para o
desenvolvimento interpretativo, que possibilita a habilidade de associar conceitos para adquirir as competências
desejadas. Assim, “advoga-se a necessidade de desenvolver novas metodologias de ensino, que privilegiam o papel do
estudante no processo de aprendizagem e que apresentam de forma contextualizada os conceitos a serem aprendidos”.
Para os autores, contextualizar seria problematizar, investigar e interpretar fatos/dados significativos para os alunos.
Nesse sentido, segundo Novak e Gowin(1999), o mapa conceitual pode ser considerado como um instrumento
didático adequado para evidenciar a aprendizagem conceitual e propositivano sentido da perspectiva Ausubeliana de
determinado componente curricular, desde que “os conceitos venham de situações de aprendizagem e da relação das
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características específicas, potencialmente significativa de tais conceitos com as ideias relevantes existentes na
estrutura cognitiva dos alunos de forma não arbitrária e substantiva” (SILVEIRA; MENDONÇA, 2015, p. 191).
Ainda segundo os autores Silveira e Mendonça (2015, p. 191), o ordenamento hierárquico vertical no mapa
conceitual“exibe os conceitos superordenados, os subordinados e os específicos, indicando as relações de subordinação
entre os conceitos”. Eles consideram ainda que “as hierarquias delineadas definem os conceitos aceitos e possíveis
proposições externalizadas pelo aluno, durante o processo de elaboração de seu mapa conceitual”. Assim, o mapa
conceitual“permite uma explicação coesa do processo de ensino e aprendizagem, em tempo real, convalidando o seu uso
como recurso potencialmente significativo”. É nesse sentido que vislumbramos a possibilidade do uso desse recurso com
estudantes da graduação em ciências naturais durante as aulas da disciplina Prática Docente em Ciência e Tecnologia da
Universidade Federal do Pará.
3–Metodologia
No seu sentido metodológico este trabalho caracteriza-se como de caráter qualitativo e de levantamento e foi
desenvolvido em turma de estudantes do curso de Licenciatura em CiênciasNaturais da Universidade Federal do Pará
sendo sujeitos da pesquisa 13 estudantes do último semestre do curso, sendo 4 do sexo masculino e 9 do sexo
feminino.Esses estudantes serão identificados por En, onde E representa estudante e n significa o número atribuído para
sua identificação.
Foi utilizado um questionário com questões abertas para apreensão das concepções prévias dos estudantes
acerca das conceituações relacionadas à Ciência, Tecnologia e enfoque CTS.As questões abertas do questionário
estabeleciam as seguintes perguntas: (1) O que você entende por Ciência? (2) O que você entende por tecnologia? e
(3) Qual o seu entendimento a respeito do enfoque CTS?
Nas ações pedagógicas realizadas durante as aulas da disciplina foram utilizados textos, cartilhas, vídeos além
de discussões que levassem os estudantes a reflexões de suas práticas e a concepções sobre as temáticas relacionadas ao
enfoque CTS e aplicações. Foi também solicitado no decorrer das atividades da disciplina que os estudantes construíssem
mapas conceituais durante as aulas, e os explicassem, como processo de acompanhamento da compreensão dos
estudantes a respeito das componentes curriculares tratadas na disciplina.
Especificamente os estudantes construíram dois mapas conceituais: o primeiro relacionado ao Enfoque CTS e
o outro relativo à Ilha Interdisciplinar de Racionalidade. Além das construções, os estudantes expunham osseus mapas,
explicando o encadeamento conceitual estabelecido em sua construção.
Para a análise das respostas oferecidas pelos estudantes às questões estabelecidas no questionário, que
buscava suas concepções prévias, foi utilizada a Análise Textual Discursiva,baseada em Moraes e Galiiazi (2013) e para
os mapas a Análise interpretativa baseada em Esteban (2010).
4–Resultados e Discussão
Os resultados serão apresentados em duas seções distintas: uma apresentando as concepções prévias dos
estudantes relacionadas à Ciência, Tecnologia e ao Enfoque CTS; outra apresentando os mapas conceituais construídos
pelos estudantes,relacionado ao enfoque CTS e a Ilha Interdisciplinar de Racionalidade.
4.1 – Sobre as concepções prévias
a) A respeito de Ciência
Foi possível estabelecer três categorias de respostas que estão apresentadas no quadro 1 bem como uma
exemplificação desse tipo de resposta e quantidade de ocorrência dessa resposta entre os estudantes.
Quadro 1. Categorias de respostas relacionadas a conceituação de Ciências.
CATEGORIAS
Exemplificação
Nº
Ocorrência
1
Ciência como método
Ciência é um método ou maneira de desenvolver alguma coisa [...]
4
(E2)
2
Ciência como inovação e
Quando falamos em ciência logo vem a cabeça algo inovador,
6
descoberta
descoberta científica [...](E1)
3
Ciência como estudo
Vejo a ciência como estudo para servir de base a outras disciplinas
3
(E5)

b) A respeito de Tecnologia
Foi possível estabelecer duas categorias de respostas que estão apresentadas no quadro 2, bem como uma
exemplificação desse tipo de resposta e quantidade de ocorrência dessa resposta entre os estudantes.
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Quadro 2. Categorias de respostas relacionadas a conceituação de Tecnologia.
CATEGORIAS
Exemplificação
1

Nº
Ocorrência
6

Tecnologia como
É tudo aquilo que vem para inovar, melhorar em todas as áreas (E13)
inovação
2
Tecnologia como
Aplicação prática do conhecimento obtido pela ciência (E8)
7
aplicação da Ciência
c) A respeito do enfoque CTS
Foi possível estabelecer três categorias de respostas que estão apresentadas no quadro 3, bem como uma
exemplificação desse tipo de resposta e quantidade de ocorrência dessa resposta entre os estudantes.
Quadro 3. Categorias de respostas relacionadas a conceituação de enfoque CTS.
CATEGORIAS
Exemplificação
1

2

3

Relacionam Ciência,
Tecnologia para o bem estar
social
Associa o enfoque CTS como
desdobramento para
educação
Não conseguiu elaborar um
conceito relacionado ao
enfoque CTS

Utilizar a ciência, com o objetivo de criar novas tecnologias
para incorporar ao contexto social. (E4)

Nº
Ocorrência
07

Agrupa essa tríade para melhorar e esclarecer o
desenvolvimento do aluno, do professor e da sociedade. (E3)

03

Sinceramente não sei dizer muita coisa sobre o enfoque CTS.
(E9)

03

As respostas oferecidas pelos estudantes, no sentido de suas concepções prévias,estavam ainda fortemente
vinculadas ao senso comum e com resposta bem reducionistas, pois ao referirem-se conceitualmente
aciênciadestacaram,em sua maioria, o vinculo desse conceito ao método, a inovação e a descoberta, sem levar em conta
outros aspectos de caráter epistemológicos, históricos e culturais relacionados com a questão científica.
No que tange a tecnologia ficou evidente a concepção conceitual relacionada ainovação a serviço do bem estar
social ou como fruto exclusivo da ciência, como nas palavras dos estudantes E 13 (“para inovar, melhorar em todas as
áreas”) e E8 (“aplicação prática do conhecimento obtido pela ciência”), ou seja, os estudantes em sua maioria parecem
não questionar as possíveis dificuldades relacionadas a tecnocracia e os possíveis ditames estabelecidos pela própria
ciência evidenciando os aspectos relacionados a linearidade científica e tecnológica, sem um posicionamento mais crítico
a esse respeito entre esses estudantes.
Quanto à concepção relacionada ao enfoque CTS, não foram muitos os sujeitos que estabeleceram
objetivamente o vinculo desse enfoque com a educação cientifica, embora eles tenham estabelecido alguma inter-relação
entre Ciência, Tecnologia e Sociedade.
Convém, no entanto, esclarecer que embora as concepções prévias dos estudantes estivessem ligadas ao senso
comum, há elementos subsunçores necessáriosà ancoragem de novos conceitos e concepções importantes para a
aprendizagem significativa de conceituações relacionadas ao enfoque CTS e as IIR, que foram trabalhadas nas ações
pedagógicas desenvolvidas com a turma no decorrer do semestre letivo.
4.2 – Sobre os mapas conceituais construídos pelos estudantes
As ações pedagógicas que consistiram no uso de textos, cartilhas, vídeos, além de discussões em roda de
conversa desenvolvidas durante a disciplina levaram os estudantesa refletirem a respeito da prática docentee a melhor
compreender os aspectos conceituais relacionados ao enfoque CTS e sua aplicabilidade nos estudos relacionados à
construção de ilhas interdisciplinares de racionalidade, ainda em desenvolvimento durante o semestre letivo. No entanto,
jáfoi possível observar alterações conceituais relativas a essas temáticas, pois, a estratégia do uso de mapas conceituais
e a oportunidade de permitir que os estudantes explicassem os seus mapas foram fundamentais para melhor entendimento
e apreensão de conceitos por parte dos estudantes.
As figuras 1 e 2 exemplificam mapas construídos por dois estudantes, um para conceitualização relacionada ao
enfoque CTS e outro para a Ilha Interdisciplinar de Racionalidade.Os mapas construídos e disponibilizados nesse trabalho
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foram reconstruídos no programa “Cmap Tools42”, mas mantidas as mesmas características quanto a originalidade
estabelecidas pelos seus autores (estudantes), o objetivo foi apenas de melhorar sua visualização.

Figura 1.Mapa conceitual construído pela estudante E7 relacionado com o enfoque CTS
Nota-se no mapa da figura 1 a presença de outros elementos conceituais sobre o enfoque CTS. Percebe-se
múltiplos elementos nestemapa que indiciam que a estudante parece ter compreendido as diversas vertentes relacionadas
com esse enfoque. Ela identifica os diversos campos de ação, tais como os da pesquisa, da política pública e da educação.
Quando a estudante estrutura o mapa é possível perceber a relação hierárquica que faz dos conceitos apreendidos, uma
vez que apresenta no topo o enfoque CTS e em seguida apresenta e analisa os elementos constituintes separadamente,
apontando com isso, a diferenciação progressiva que faz dos mesmos.
Nota-se que a estudante teve o cuidado de apresentar os elementos Ciência, Tecnologia e Sociedade no mesmo
nível horizontal, apontado a igualdade que possuem de importância e sua subordinação em relação ao tema geral que os
constituem. Esse mapa, portanto, nos indica o significado do conhecimento apreendido na estrutura cognitiva da
estudante, o que ficou ainda mais claro quando a estudante, que elaborou o referido mapa, pode explicá-lo. Nesse caso,
o momento da explicação se configurou como um intenso espaço de aprendizagem, pois os demais estudantes
questionavam e acrescentavam elementos ao mapa construído (MOREIRA, 2006).
Segundo Novak e Gowin (1999), e conforme enfatizada por Moreira (2010), não existe mapas conceituais corretos
ou incorretos, e os mapas são uma representação do pensamento do estudante implicando no seu esforço de aprender
frente a conceitos e habilidades novas. Nesse sentido, as hierarquias estabelecidas definem os conceitos aceitos e
externalizampossíveis proposiçõesdurante o processo.
Da mesma forma,no mapa 2 construído pelo estudanteE11 que tratava a respeito da ilha interdisciplinar de
racionalidade (IIR), foi possível perceber que o estudante concebeu que a IIR é um ensino por projetos com vistas a
alfabetização científica e que o encadeamento das etapas da ilha é fundamental para seu desenvolvimento.Além disso,
o estudante se concentra em apresentar os elementos pedagógicos que resultam do trabalho com as IIR, dando ênfase a
transposição didática.

42

O programa Cmap é software que permite que os usuários construam, naveguem, compartilhem e critiquem modelos
de conhecimento representados como mapas conceituais, está disponível em http://cmap.ihmc.us. Acesso em 15 de maio
de 2018.
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Figura 2.Mapa conceitual construído pela estudante E11 relacionado com a IIR.
Referente a estrutura do mapa, o estudante conseguiu apresentar de forma estruturada os níveis hierárquicos
que compõem uma IIR, apresentando a diferenciação progressiva de cada elemento por meio de setas descendentes.
Neste mapa em particular é possível também perceber a reconciliação integrativa que faz dos conteúdos, uma vez que
ao abordar os aspectos pedagógicos, o estudante retorna aos objetivos de construção e apresentação das IIR por meio de
setas e conceitos ascendentes (MOREIRA, 2006). Notamos, que os conceitos ficam estabelecidos de forma significativa e
hierárquica na estrutura cognitiva do estudante, uma vez que ele consegue representar, por meio do mapa, o grau de
generalidade e inclusividade dos conceitos, por meio da subordinação que fez dos elementos em destaque.
Também nesse caso, há lacunas conceituais que precisariam ainda ser melhor trabalhada para construção de
mapas, no entanto este estudo não se propõe a analisar em profundidade os mapas construídos pelos estudantes, mas
considerá-lo como potencialmente útil a aprendizagem de conceitos em turmas de licenciandos em Ciências Naturais.
5–Considerações Finais
Os resultados apontaram que a utilização de mapas conceituais se mostraram eficientes para verificação da
aprendizagem de estudantes, além de poder ser utilizado para o acompanhamento da aprendizagem epara aplicabilidade
desse instrumento como recurso pedagógico para atividades docentes desses licenciandos durante suas práticas.
A dinâmica de compartilhar as explicações dos mapas conceituais se configurou como um momento de intensa
aprendizagem coletiva, pois nesse momento o estudante reflete e reconstrói os seus conceitos.
Há uma intencionalidade, ainda durante o decurso das aulas da disciplina, de treinar eoportunizaraos
estudantes construírem seus mapas conceituais na plataforma do programa “CmapTools”,para quese apropriem dessa
ferramentae se torne uma prática em suas ações docentes.
6–Referências
AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003.
AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. Psicologia educacional. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.
ESTEBAN, MariaSandín Esteban. Pesquisa qualitativa em Educação fundamentos e tradição. Porto Alegre: Artmed,
2010. 268p.
KIILL, K. B.; HARTWIG, D. R.; FERREIRA, L. H. Características da aprendizagem significativa em proposições escritas:
um estudo a partir de material instrucional teórico e experimental. In: VI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação
em Ciências, 2007, Florianópolis. CD de Resumos do VI ENPEC, 2007.
MORAES, R.; GALIAZZI, M. C.Análise textual discursiva. Ijuí: Ed. Unijuí, 2013.
MOREIRA, M. A. A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula.Brasília: Universidade de
Brasília, 2006.
MOREIRA, M. A. Mapas Conceituais e Aprendizagem Significativa. São Paulo: Centauro,
2010.
MOREIRA, M. A. Al final, qué es aprendizage significativo? Revista Qurriculum, n. 25, mar., 2012, p. 29-56.
NOVAK, J.D. ; GOWIN, D. B. Aprender a Aprender.Lisboa: Plátano, 1999
NOVAK, Joseph. D. ; MINTZES, J. J. e WANDERSEE, J. H. Ensinando Ciência para a Compreensão Plátano Lisboa, 2000.

343

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

PELIZZARI, A.; KRIEGL, M. L.; BARON, M. P.; FINCK, N. T. L.; DOROCINSKI, S. I. Teoria da aprendizagem significativa
segundo Ausubel. Rev. PEC, Curitiba, v.2, n.1, p.37-42, jul. 2001-jul., 2002.
SILVEIRA, S. P. R. A.; MENDONÇA, C. A. S. O mapa conceitual como recurso didático facilitador da aprendizagem
significativa de conceitos científicos do tema ser humano e saúde com ênfase na nutrição: um estudo com alunos do
ensino fundamental. In: Anais do 5º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa (5ºENAS), Belém (PA), 2015.
TAVARES, R. Aprendizagem significativa. Revista Conceitos. n.1,jun. 2004, p. 56-60.

344

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

PAINEL032 -O QUE DIZ UMA PROFESSORA E SEUS ALUNOS A RESPEITO DA EXPERIÊNCIA NO SENTIDO DA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM UMA ESCOLA DE APLICAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL
JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA VALENTE
Universidade Federal do Pará/Escola de Aplicação/ Instituto de Ciências Exatas e Naturais/ Faculdade de Ciências
Naturais/alexvalt@ufpa.br

JORGE RAIMUNDO DA TRINDADE SOUZA
Universidade Federal do Pará/ Instituto de Ciências Exatas e Naturais/ Faculdade de Ciências Naturais/jrts@ufpa.br

LICURGO PEIXOTO DE BRITO
Universidade Federal do Pará/ Instituto de Ciências Exatas e Naturais/ Faculdade de Ciências Naturais/licurgo.brito@gmail.com
Resumo: Este trabalho é fruto de uma pesquisa de pós-graduação do primeiro autor que procurava fazer um levantamento de
experiências pedagógicas diferenciadas no sentido das inovações/mudanças na educação em ciências, tendo como lócus da pesquisa a
Escola de Aplicação da UFPA. Entre os achados dessa pesquisa, encontramos as experiências de uma professora de Biologia que
fundamentava suas ações na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS). Objetivamos trazer o que dizem a professora e seus alunos a
respeito dessas experiências. A pesquisa tevecaráter qualitativocom cunho narrativo-biográfico eo material empírico foi coletado a
partir de entrevistas gravadas em áudio com a professora e três alunos, envolvidos em um projeto de ensino elaborado por ela,seguida
de transcrição para análise.Os resultados apontaram que os incômodos educacionais presentes na história de vida profissional da
professora provocaram seu envolvimento com a TAS, passando a ser conduta em suas aulas e que os estudantes conceberam o
entendimento dos conceitos relacionados àBiologia,facilitados com a conduta da professora no sentido da aprendizagem significativa e
que a utilização dos mapas conceituais foi um dosprincipaisrecursos utilizado pela professora e valorizados pelos estudantes que
transferiam a utilização dos mapas conceituaispara além da disciplina biologia.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Mapas Conceituais, Ensino de Biologia.
Abstract: This work is the result of a postgraduate research of the first author that sought to make a survey of differentiated pedagogical
experiences in the sense of innovations / changes in science education, having as a locus of research the School of Application of UFPA.
Among the findings of this research, we find the experiences of a biology teacher who based her actions on the on Meaningful Learning
Theory(TAS). We aim to bring what the teacher and her students say about these experiences. The research had a qualitative character
with a narrative-biographical character and the empirical material was collected from interviews recorded in audio with the teacher
and three students, involved in a teaching project elaborated by her, followed by transcription for analysis. The results indicated that
the educational problems present in the teacher 's professional life history provoked her involvement with the TAS, becoming conduct
in her classes and that the students conceived the understanding of the concepts related to Biology, facilitated by the teacher' s behavior
in the sense of the meaningful learning and that the use of conceptual maps was one of the main resources used by the teacher and
valued by the students who transferred the use of the conceptual maps beyond the discipline biology
Keywords: Meaningful Learning, Concept Map, Teaching of Biology

1–Introdução
No cenário educacional do século XXI, não deveríamos mais conceber professores que se configurassem como
meros transmissores de conteúdos (professor informador) e sim professores que pudessem romper com esse paradigma e
que tivessem a intencionalidade de conduzir seus estudantes a construírem seus saberes (professor formador), no sentido
de uma aprendizagem significativa (CHASSOT, 2003).
Sabemos, porém que ainda estamos longe, pelo menos no cenário educacional brasileiro, de atingirmos
alterações estruturantes no seu sentido institucional que sejam capazes de estabelecer mudanças, a beneficio efetivo da
educação, com políticas efetivas para esse fim.Quando nos referimos ao sistema institucional, estamos falando do
Ministério, das Secretarias Estaduais e Municipais da Educação e, em muitas situações, das próprias escolas.
É possível, todavia, observar ações pontuais, sendo desenvolvidas em prol da inovação e da mudança
educacional, é nesse sentido que, contrapondo-se à teoria da mudança educacional concentrada na instituição, que
Goodson confere um lugar privilegiado à mudança pessoal,do profissional da educação,e busca na valorização das missões
e nos sentidos de vida das pessoas, por meio do emprego de narrativas, para compreensão do currículo, da escola e da
atuação profissional. Dessa forma, a história de vida dos profissionais tem importante valor “por revelarem o poder
atualizador da memória, bem como a possibilidade de se reconhecer no docente a consciência de seu potencial e a
presença do sonho que inspirem sua prática e a construção de sua identidade profissional” (GOODSON, 2008, p.10).
Nesse sentido, buscando ações diferenciadas na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará,
encontramos uma professora de Biologia que fundamentava suas ações em torno da Teoria da Aprendizagem Significativa
de David Ausubel.
A abordagem educacional baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa pode permitir aos estudantes a
apreensão dos componentes curriculares de uma forma prática e diferente do ensino tradicional. Essa teoria subsidia
ações para facilitar o processo de ensino e de aprendizagem, ou seja, de modo que os conhecimentos cotidianos ganhem
novos significados, e incorporando aos conhecimentos prévios embasamento capaz de gerar transformações no
comportamento,nos valores e nas ações dos jovens, garantindo um desenvolvimento pleno de sua intelectualidade e
inteligência geral (MOREIRA, 2006; MORIN, 2000)
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Considerando a história de vida profissional e a apropriação do conhecimento sobre a teoria da aprendizagem
significativa,por uma professora de Biologia e suas incursões nas experiências realizadas com seus alunos, é que
objetivamos trazer nesse trabalho o que diz a professora e seus alunos a respeito dessas experiências.
2–Marco Teórico
A Teoria da Aprendizagem Significativa foi influenciada pela teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget,
segundo a qual para a aprendizagem ser significativa é necessário conhecer e respeitar a estrutura cognitiva do aluno
(PRAIA, 2000). A Teoria da Aprendizagem Significativa, pautada na corrente cognitivista e construtivista da
aprendizagem, subsidia ações que podem levaro aluno para o centro da aprendizagem. Nesse sentido, o primeiro passo
em direção à facilitação da aprendizagem é descobrir o que o aluno já sabe, ou seja, conhecer seus subsunçoresou
conhecimentos prévios pois, partindo disso, é possível elaborar estratégias que irão influenciar intensamente na
aprendizagemdos conteúdos propostos (PRAIA, 2000).
Um dos instrumentos bastante utilizado no sentido da ação prática da aprendizagem significativa é o uso de
mapas conceituais no ensino,ele organizade forma hierárquica os conceitos e proposições que possam representar a
estrutura cognitiva do estudante.
3–Metodologia
A pesquisa teve caráter qualitativo e, segundoGodoy (1995, p.21),esse tipo de pesquisa considera que “um
fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa
perspectiva integrada” e o material empírico foi coletado a partir de entrevistas gravadas em áudio com a professora de
Biologiae três dos seus alunosdo 2º ano do ensino médio que estavam envolvidosem um projeto de ensino proposto pela
professora. Embora outros estudantes participassem das ações do projeto, escolhemos trazer para esse trabalho as falas
de apenas três deles. Esses sujeitos da pesquisa tiveram, por sigilo, seus nomes omitidos e substituídos por nomes fictícios.
As gravações foram transcritas a fim de facilitar a análise.
A entrevista com a professora procurava investigar a história de vida profissional e como desenvolvia suas ações
na Escola de Aplicação da UFPA e principalmente no projeto de ensino desenvolvido por ela e, nesse sentido, essa pesquisa
se constituiu como narrativo-biográfica.A entrevista com os estudantes buscava compreender o envolvimento deles nas
aulas da professora e no projeto de ensino. É nesse sentido, que Connelly e Clandinin (1990), nos afirma que “os seres
humanos são organismos contadores de histórias, organismos que individual e socialmente, vivemos vidas relatadas”
(CONNELLY; CLANDININ, 1990, p.11),sendo os estudos da narrativos importantes para esse fim, pois apresenta a forma
como o ser humano experimenta o mundo. Acrescentam ainda que:“a educação é a construção e a re-construção de
histórias pessoais e sociais: tanto os professores como os alunos somos contadores de histórias e também personagens nas
histórias dos demais e nas suas próprias” (ibidem).
Entre as atividades desenvolvidas no projeto,os estudantes participaram de uma ação educativa em uma
comunidade quilombola na vila de Macapazinho,localizada no município de Santa Izabel, região metropolitana de Belém,
capital do estado do Pará.
4–Resultados e Discussão
Os resultados serão apresentados primeiramente tomando como referência os relatos da professora na
entrevista e sobre o que ela dizia a respeito do seu envolvimento com a teoria da aprendizagem significativa e suas
experiências no projeto de ensino com estudantes, posteriormente apresentamos os excertos das falas de alguns
estudantes sobre as ações desenvolvidas no projeto. A partir da apropriação do corpus da pesquisa, estabelecemos dois
eixos de análise: (I) Da história de vida profissional ao desenvolvimento de projetos de ensino e (II) Desdobramento das
ações do projeto sobre os estudantes da educação básica
(I) Da história de vida profissional ao desenvolvimento de projetos de ensino
Foi importante buscar na história da vida profissional como a professora conheceu e se apropriou da teoria da
aprendizagem significativa no sentido de subsidiar suas ações docentes. Dessa forma, a professora, com mais de trinta
anos de magistério, em entrevista informou que, por muito tempo, se considerou muito tradicional e que de certa forma
se orgulhava disso, mas que seu envolvimento com a teoria da aprendizagem significativaretratava o seu passado
profissional mais recente e se deu em virtude dos problemascom uma turma de estudantes na educação básica, no sentido
do baixo desempenho nas avaliações. Como fruto desse problema, buscou nessa vertente a solução para a dificuldade
dos seus alunos.
Ao retratar a respeito das dificuldades com a referida turma a professora rememorou:
Quando fiz a pergunta para os alunos sobre como eles queriam que as aulas fossem desenvolvidas? Eles
me responderam que queriamaulas por meio de jogos, outros por meio de música, por meio não sei de
quê [...] eu não sabia trabalhar isso, eu não sabia mesmo [...] por meio de música e tudo. Mas eu tenho
que fazer aprendizagem significativa com eles (a professora já havia ouvido falar sobre aprendizagem
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significativa). Mas eu não sei (sabia)o que era aprendizagem significativa. E até hoje nenhum técnico
(referindo-se aos componentes doserviço técnico pedagógico das escolas em que trabalhava ou
trabalhou) me disse o que é aprendizagem significativa embora eles usassem esse termo para conversar
com os professores [...] (Professora)
Ela acrescentou ainda:
Aí eu fui para o computador. Eu já sabia que queria investigar [...] O que é aprendizagem significativa?
Foi a pergunta que eu fiz. Aí veio [...] a resposta da internet sobre o que era aprendizagem significativa,
mas aí dava mais evidência para os mapas conceituais. Então eu disse: como é que vou trabalhar isso?
O que é esse mapa conceitual? Aí o que eu fiz: eu cheguei com eles, com os alunos, eu disse para eles
que eu ia mudar. Nós iremos rever o conteúdo do primeiro semestre e nós íamos trabalhar de uma
outra forma. Aí eu fiz um resumo com todos os assuntos que nós tínhamos visto no primeiro semestre.
Eu fazia só numa lauda todo o assunto [...] em uma lauda. Aí vocês vão construir mapas conceituais [...]
aieu fiz como eu tinha aprendido "sem nenhuma teoria por trás" (Professora)
O que percebemos a partir das falas da professora é que há professores que realizam ações de forma intuitiva,
como no caso dela, muitas vezes sem um subsidio teórico mais apurado e também sem apoio para realizar mudanças em
suas condutas docentes e que os desafios surgidos em sala de aula tanta vezes podem produzir motivações para as
inovações e mudanças educacionais no sentido da mudança pessoal.Nesse caso particular, a professora buscou uma
formação, por meio de um mestrado, em que desenvolveu uma dissertação tendo como referência a teoria da
aprendizagem significativa.
Já no projeto de ensino, anos depois, envolvida com a teoria da aprendizagem significativa, a professora tinha
por objetivo “estimular o espírito investigativo, a autonomia e o trabalho em equipe entre os estudantes” e procurava
com isso, “investigar os saberes biológicos contidos nos saberes populares trazidos pelos alunos para sala de aula”.
No sentido da teoria da aprendizagem significativa conhecer as concepções prévias dos estudantes, para o
desenvolvimento de ações em sala de aula, pode ser considerada como uma ação diferenciada, pois se distancia de um
ensino eminentemente canônico e tradicional em que o estudante é considerado como tabula rasa.
Ela ressaltava a importância de ter trazido para sua prática aspectos da teoria da aprendizagem significativa
como elemento que contribuiu para mudança de sua prática docente, no sentido de “trabalhado nessa linha de
interpretação atribuição de significados e de não memorização“ (Professora). Segundo Moreira (2006), a interpretação e
atribuição de significados é um aspecto fundamental da aprendizagem significativa e a memorização eminentemente
mecânica e sem significado é criticada por Ausubel (2003) ao referir-se aos abusos praticados no método de exposição
verbal na aprendizagem por memorização, sem contextualização, muito embora esse tipo de exposição nem sempre
provoque aprendizagem mecânica.
Em outro discurso da professora, sobre as ações do projeto, ela enfatizou que:
Como a genética no segundo ano é muito expressivae a maioria dos estudantes escolheu estudar as
características genéticas que eles viam na família. É conhecimento popular [...] meu pai [...] eu tenho
na família fulano que é diabético, eu tenho na outra família que tem uma certa
característica[...](Professora)
A professora parecia compartilhar decisões sobre que componentes curriculares iriam ser trabalhados no projeto
de ensino, o que se torna diferenciado no sentido de que a escola de aplicação se constitui como um espaço de
desenvolvimento de ações inovadoras no ensino.
A professora tambémbuscava a utilização de mapas conceituais como recurso desenvolvido em suas aulas e
também durante o transcorrer do projeto de ensino desenvolvido por ela,como ferramenta de ensino e de verificação de
aprendizagem. As palavras da professora,sobre o trabalho a ser desenvolvido nesse sentido, enfatizavam que:
Fui para a questão da estética negra, que também está dentro do cotidiano [...] era um subtema [...]
a “estética negra como expressão do fenótipo”. Eu usei a mesma dinâmica. Eu pedi para eles
construírem um mapa conceitual do que consideravam como característica da estética negra que fossem
genéticas, independente de estar certo ou não.(Professora)
Assim, a professora não perdia de vista os componentes curriculares relacionados ao segundo ano do ensino
médio em uma temática contextual e que valorizava a diversidade cultural e étnica.
Ela buscava direcionar as atividades a serem desenvolvidas pelos estudantes procurando estabelecer ações, que
ao nosso olhar a caracterizava como uma professora formadora,semelhante a idealizada por Chassot (2003), pois a
respeito disso ela dizia que:
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Depois eles foram pesquisar. Eu dei para eles quatro textos sobre o assunto, um filme que foi sobre a
origem do homem para eles assistirem, um documentário sobre o albinismo na África, que é terrível o
albinismo na África. As crianças que nascem albinas elas são roubadas por feiticeiros, que dizem que se
amputar membros [...] que dizem que vão ficar ricos, as crianças são então sequestradas [...] é horrível
(Professora)
A professora conduzia os estudantes a pesquisa, utilizava recursos didáticos diversos entre os quais textos e
vídeos sobre os componentes curriculares a serem trabalhados durante as aulas com vistas a ação do projeto. Esses
recursos buscavam sensibilizar os estudantes a se envolverem a respeito da temática, com vistas a visita a ser realizada
à comunidade quilombola.
(II) Desdobramento das ações do projeto sobre os estudantes da educação básica
Os estudantes se envolveram de diversas formas durante as ações do projeto e valorizaram esses momentos,
pois buscaram nos textos, nas aulas, nas pesquisas, na ida a campo, a compreensão das questões de caráter conceitual
relacionadas aofenótipo negro. As palavras de LIPE e ALEX evidenciam isso:
Eu me envolvi com esses projetos, por diversas maneiras, tanto indo em campo pra fazer as pesquisa,
quanto na internet, no computador, em livros, pra tentar pegar um conceito teórico no assunto que nós
trabalhávamos, durante todo o tempo que participamos do projeto.(LIPE)
A professora começou explicando o trabalho dela, ela falou que a temática era sobre fenótipo negro,
aí ela passou um filme muito impactante sobre o albinismo e entregou alguns textos explicando sobre
fenótipos, sobre principalmente sobre a origem dos fenótipos negro, aí ela passou um texto explicando
primeiro sobre os lábios, o nariz, a boca,a cor da pele e o cabelo explicando a função de cada um, a
construção de uma estética negra, valorizando a estética negra, era esse o principal objetivo do nosso
projeto e, tipo assim, o cabelo ela começou a explicar a origem do cabelo, por exemplo, o cabelo da
afro que é aquele cabelo ondulado, ressecado, justamente esse fato dele ser assim é justamente para
proteger contra os raios solares [...] que já está adaptado aquele ambiente, no caso o nariz que ela
falou que os narizes são um pouco maiores e tem poucos pelos nos narizes é justamente pelo fato de o
ar já está quente então ele vai entrar com facilidade sem o processo de esquentar, ela explicou sobre
a cor da pele negra, justamente por causa da melanina que determina a cor da pele, explicando esse
pigmento protegia a pela contra os raios solares, justamente por eles morarem num lugar quente, onde
os raios são mais intensos protegendo a pele, também ela mandou agente fazer umas pesquisas sobre
as doenças que mais incidiam sobre os negros e nessas pesquisas agente conseguiu encontrar sobre
doenças como o mioma, câncer de colo de útero, se eu não me engano, diabetes tipo I e tipo II até
problemas cardíacos, era muito envolvido com o negros [...]. (ALEX)
Eles parecem ter se apropriado dos conceitos relacionados à questão do fenótipo descrevendo-os de forma
pormenorizada e, melhor ainda, eles tinham como objetivo apresentar o resultado do projeto, após a visita a comunidade
quilombola, na comemoração do dia da consciência negra, o que de fato ocorreu. Foi interessante vermos esses
estudantes envolvidos nessa dinâmica, pois essas ações puderam promover a conscientização no sentido de valorizar as
diferenças raciais e étnicas.
Os estudantes também destacaram principalmente o uso dos mapas conceituais como relevantes. Proposto
inicialmente por Novak, o mapa conceitual pode ser considerado como um estruturador de conceitos pois, segundo Novak,
Mintzes e Wandersee (2000), o mapa conceitual é uma forma de organização hierárquica deconceitos e proposições que
podem representar a estrutura cognitiva dos estudantes.
O estudante PEDRO quando perguntado a respeito da utilização dos mapas conceituais durante as atividadesele
dizia que:
Quanto aos mapas conceituais, criávamos um mapa conceitual para poder chegar em determinado assunto,
uma linha de raciocínio melhor, algo bem mais elaborado (PEDRO)
O uso de mapas conceituais tem se difundido em diversas áreas da educação como ferramenta facilitadora da
aprendizagem. Tavares (2005), que estabeleceu o uso de mapas em um processo de animação computacional interativa,
considera o mapa como um estruturador global de conhecimento.
Considerando termo estruturador do conhecimento, o uso de mapas conceituais entre estudantes da educação
básica, envolvidos no projeto, isto parece ter sido importante na formação desses estudantes, pois eles
parecemcompreender e atribuir a utilização dos mapas à aprendizagem conceitual.
O estudante LIPE destaca a importância do uso do mapa quando o assunto a ser estudado é muito denso, ou
como nas palavras do estudante “é muito conteudista” possibilitando a compreensão de um determinado assunto como
um todo, ele afirma:
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[...] no processo de revisão, assim, por exemplo, eu estou estudando e quando a matéria é muito
conteudista, aí no final, eu já monto um mapa conceitual e ajuda bastante a ligar, porque só vendo assim
tópico por tópico às vezes agente se perde e essa dica da professora foi bastante útil nessa parte (LIPE)
O uso do mapa extrapolava o caráter disciplinar no qual ele estava sendo estabelecido, por meio do projeto que
enfatizava a estética negra como expressão do fenótipo relacionada, nesse caso, com a Biologia, transcendendo o seu
uso para outras temáticas e/ou disciplina. Nesse sentido,o estudante ALEX destaca:
Não servia só para uma disciplina, servia para várias, por exemplo, história, muitos eventos acontecem só
num ano, num século então é bom pra colocar assim, tudo conectado porque um depende do outro (ALEX)
Compreendemoscomo exitoso dentro de um processo educacional quando um estudante consegue transferir
ações apreendidas em uma atividade ou disciplina para outra atividade educativa ou disciplina reforçando a ideia de que
o uso de mapas conceituais na educação tem se configurado realmente como um estruturador global de conhecimento.
5–Conclusões
Os resultados apontaram que os incômodos educacionais presentes na história de vida profissional da professora
é que provocaram seu envolvimento com a teoria da aprendizagem significativa, que aprofundados no mestrado realizado
pela referida professora,o que passou a ser conduta em suas aulas,levando-aà construção de projeto de ensino que tinha
como fundamentação essa teoria.Os estudantes conceberam o entendimento dos conceitos relacionados
àBiologia,facilitados com a conduta da professora no sentido da aprendizagem significativa e que o usodemapas
conceituais foi um dos recursos utilizado pela professora e valorizado pelos estudantes que transferiam a utilização dos
mapas conceituaispara além da disciplina Biologia.
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Resumo: O conteúdo de biologia vegetal, é muitas vezes considerado difícil, devido a quantidade de termos específicos a serem
memorizados. Neste trabalho, com o intuito de facilitar a interação entre o professor, aluno e material de aprendizagem, foi proposta
uma atividade de cunho investigativo com a utilização de terrários para o ensino da temática de biologia vegetal. Além disso, a proposta
teve o objetivo também de identificar possíveis conexões com a teoria da aprendizagem significativa. A intervenção, em umprimeiro
momento contou com a observação e discussão acerca dos diferentes terrários construídos e um segundo momento com debates sobre
temas relacionados ao conteúdo de biologia vegetal. A estratégia adotada se mostrou eficaz durante os encontros devido a participação
ativa dos estudantes, contando por fim com apresentações individuais de um seminário. Foi observada mudança atitudinal nos estudantes
e apropriação de linguagem científica no decorrer das atividadespropostas. É possível inferir ainda que houve aprendizagem significativa
de alguns conceitos como fotossíntese, ciclo da água e ciclo do carbono, pois os estudantes foram capazes de, com as próprias palavras,
explicar cientificamente as mudanças observadas nos terrários.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Terrário. Biologia Vegetal
Abstract:The content of plant biology is often considered difficult due to the amount of specific terms to be memorized. In this work,
with the purpose of facilitating the interaction between the teacher, student and learning material, an investigative activity was
proposed with the use of terrariums to teach the subject of vegetal biology. In addition, the proposal also aims to identify possible
connections with the theory of meaningful learning. The intervention, in the first moment counted on the observation and discussion
about the different terrariums constructed and a second moment with debates on subjects related to the content of vegetal biology.
The strategy adopted proved to be effective during the meetings due to the active participation of the students, counting with individual
presentations of a seminar. Attitudinal change was observed in the students and the appropriation of scientific language during the
proposed activities. It is possible to infer even that there was meaningful learning of some concepts such as photosynthesis, water cycle
and carbon cycle, because the students were able to explain scientifically the changes observed in terrariums.
Keywords: Meaningful Learning. Terrarium. Plant Biology

1–Introdução
O conteúdo de biologia vegetal, é muitas vezes considerado difícil, devido a quantidade de termos
específicos a serem memorizados. Entre tantos argumentos, uma das maiores alegações é a dificuldade em desenvolver
atividades práticas simples que sejam aplicáveis ao cotidiano dos alunos. Conteúdos como fotossíntese, ciclo da água,
respiração, clima, solo, ciclo do carbono, poluição, são todos temas que podem ser abordados no ensino de biologia
vegetal de forma prática, e são todos fundamentais na manutenção da vida do nosso planeta, se os alunos conseguissem
ter o domínio de tais assuntos as situações problemas deixariam de ser problemas e se transformariam em soluções, que
é o que mais precisamos atualmente (PERTICARRARI, 2010; SANTOS, 2006).
Assim como o conteúdo de biologia vegetal, sabe-se que no ensino de ciências o uso de experimentos é
praticamente inquestionável, os alunos precisam ter um contato real com o objeto de estudo, mesmo que de forma
lúdica. É necessário que se conheçam esses conteúdos de forma significativa, que ao relacioná-los com o nosso dia
a dia os alunos se sintam motivados em aprender e descobrir ainda mais sobre o que nos cerca. Infelizmente os
alunos são diariamente sujeitos a diversas aulas expositivas do qual tem um baixo índice de aproveitamento, devido
à falta de dinâmica, organização e planejamento do professor em proporcionar aos alunos aulas mais apreciativas e
interessantes.
A partir de tais constatações, para este trabalho foi escolhida uma metodologia diferenciada e de cunho
investigativo, que valorizasse as pequenas ações dos alunos com o uso de diferentes estratégias e dinâmicas de ensino.
Nesse sentido, os objetivos do trabalho foram estabelecer uma unidade didática de ensino de biologia vegetal,
identificar as concepções dos estudantes sobre a temática e identificar ainda, possíveis contribuições daimplementação
de atividade investigativa a partir do uso de terrários, para o ensino e aprendizagem significativa de conceitos de biologia
vegetal.
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2– AporteTeórico
2.1 – Teoria Da Aprendizagem Significativa
Cada aluno traz consigo uma diversidade de conteúdos adquiridos durante toda sua vida das mais diversas
formas, e a aprendizagem significativa trabalha diretamente com esses conhecimentos. Na aprendizagem
significativa, o conhecimento prévio passa a tomar outra forma com o novo conteúdo que tem sido ensinado. A
partir disso um novo conceito é assimilado pelo aprendiz (AUSUBEL, 2003)
Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980) conhecimentos prévios são ideias individuais adquiridas com
experiências particulares de diversas formas com o passar dos anos. Esses conhecimentos e conceitos particulares na
aprendizagem significativa, ganham um novo significado diante do conteúdo que lhe é apresentado. O aprendiz recebe
uma nova informação e é capaz de racionalizar e interagir esse conhecimento novo com a concepção que ele já tinha a
respeito do objeto de estudo, quando o aprendiz consegue agregar novas ideias aos seus conhecimentos prévios, temos
um dos primeiros passos rumo a aprendizagem significativa
Com a chegada de novos conhecimentos, a aprendizagem significativa irá se desenvolver e se diferenciar em
novos significados. Podemos assim dizer que é uma aprendizagem progressiva (AZEVEDO, 2008).
Há algumas condições importantes para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa (MOREIRA,
2003), são elas o material de aprendizagem e o aprendiz.
O material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo, deve ser elaborado para que o aluno consiga
entender o contexto do material de ensino e dar o significado correto a ele. O material elaborado, precisa conseguir
conduzir o raciocínio do aluno pelo caminho correto do conteúdo que pretende ser ensinado, bem como estimular o
desejo pelo aprendizado. A aprendizagem significativa depende da captação dos significados, dessa forma enfatizamos
aqui novamente a importância do docente em se aplicar no desenvolvimento de novas atividades, atividades essas, que
precisam ganhar a atenção e o interesse dos alunos, bem como ser coerentes com o conteúdo que pretende ser ensinado
(MOREIRA, 1999; LEMOS, 2006).
A segunda condição importante para a aprendizagem significativa é a pré-disposição de aprendizado do aluno.
Mesmo que a matéria ou o conteúdo não seja de interesse, o aprendiz precisar ter a condição de interagir com o novo
conteúdo, enriquecendo e dando um novo significado aos seus conhecimentos prévios. Voltamos assim na primeira
condição, pois o material é um grande influenciador na pré-disposição de aprendizado. Todavia caberá somente ao aluno
decidir se quer aprender significativamente determinado conteúdo, é dele que deve partir a vontade pelo aprendizado
(AUSUBEL, 2003; LEMOS, 2006). No conceito de aprendizagem significativa é necessário que o sujeito conheça a si mesmo,
que entenda qual a melhor metodologia para sua aprendizagem, é essencial que ele seja ativo nesse processo.
Todas essas condições citadas não serão alcançadas se não tivermos a disposição do docente. O professor tem
o papel de mediador do conteúdo, é ele quem vai ajudar o aluno na construção do conhecimento (LEMOS, 2006), não lhe
dando respostas prontas, mas ajudando-o no remodelamento de seus conhecimentos prévios a partir de suas próprias
hipóteses e conclusões, o professor precisa guiar o aluno a explorar seu conhecimento e despertar um senso crítico e
investigativo em seu processo de aprendizagem para a assimilação do novo conteúdo.
2.2 - Uso de Terrário em Atividade Investigativa
Um terrário pode ser definido como um recipiente fechado que pretende reproduzir condições ambientais. A
palavra tem origem no latim terra, ao que se refere ao planeta e seus habitantes. Enfim, é um sistema de pequenas
coisas que funcionam interagindo como um todo, permitindo que se possa ver os grandes processos que garantem a vida.
Entretanto um terrário é muito variável, desde sua montagem, ao local onde ele fica, ao clima ao qual ele é sujeito, tudo
age como um fator influenciador no seu desenvolvimento.
O terrário também pode ser construído de diversas maneiras, dependendo do que se pretende reproduzir,
ele é feito em um recipiente transparente fechado para que se consiga observar o desenvolvimento, pode conter areia,
cascalhos, terra vegetal, plantas de porte pequeno, plantas de porte grande, animais, mas é importante que haja
equilíbrio.
Quando utilizado em sala de aula pode trazer grandes benefícios, permite constatar a interação da fauna e
da flora do terrário, notando a importância de cada organismo. É possível trabalhar diferentes conceitos científicos, como
clico da água, chuva, ciclo do carbono, atmosfera, fisiologia de plantas e animais, morfologia de plantas e animais,
interação entre as espécies vegetais e animais, fotossíntese, energia, água, solo, temperatura, diversidade.
Dessa maneira torna-se extremamente viável utilizar um terrário em atividades investigativas. O ensino por
investigação é um método que vem crescendo em meio aos estudos por ser um método que envolve o aluno diretamente
com o processo de aprendizagem.
O método de ensino por investigação consegue envolver o aluno diretamente com o processo de
aprendizagem. Azevedo (2008), afirma que:
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“Utilizar atividades investigativas como ponto de partida para desenvolver a
compreensão de conceitos é uma forma de levar o aluno a participar de seu processo
de aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a perceber e agir sobre o
seu objeto de estudo, relacionando o objeto com acontecimentos e buscando as causas
dessa relação, procurando, portanto, uma explicação causal para o resultado de suas
ações e/ou interações.”
Esse método de ensino, pode ser utilizado nas mais diferentes matérias e conteúdo, é uma abordagem didática
que pode estar ligada a qualquer recurso de ensino, desde que o professor seja o mediador e oriente os alunos,
promovendo diferentes estratégias investigativas, adequando-se a cada turma (CARVALHO 2013). Cabe ao professor o
papel de envolver a sua turma em discussões, debates, analises, comparações, resolução de problemas e raciocínios que
os levem a construção dos conhecimentos científicos.
3 – Procedimentos Metodológicos
As atividades foram desenvolvidas em uma escola da rede pública de ensino, da região periférica do município
de Londrina, Paraná. Participaram do projeto 10 alunos dos 1º e 2º anos do ensino médio.
Os estudantes foram convidados a participar da proposta no contraturno do período de aula, uma vez por
semana. Foram realizados oito encontros, totalizando 32 horas de atividades.
Os professores monitores da proposta eram bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID CAPES/MEC).
3.2 - Proposta da atividade
Para a proposta das atividades deste projeto, cinco terrários foram montados e devidamente etiquetados em
potes transparentes de vidro de 3L, todos do mesmo tamanho, da seguinte forma: terrário intermediário, que serviu
como controle, continha todos os materiais para o funcionamento de um ecossistema em equilíbrio (cascalhos, terra
vegetal, plantas de porte pequeno);terrário pantanoso, incluía os mesmos materiais do terrário intermediário, porém
com excesso de água, simulando um clima com excesso de umidade; terrário arenoso, onde houve a substituição de terra
vegetal por areia, simulando um ambiente desértico; terrário aberto, onde a boca do pote não foi vedada com o plástico
filme e terrário escuro, que continha todos os materiais básicos do terrário, contudo estava revestido com papel alumínio
para evitar qualquer incidência de luz.
A tarefa sugerida foi a de observar semanalmente os terrários e em diários de bordo fazer anotações
recorrentes ao que foi observado, escrever suas dúvidas e justificativas para as mudanças ocorridas. Ao final dos
encontros, as anotações foram utilizadas para a avaliação final, onde através de um seminário, os alunos apresentaram
individualmente o que aconteceu em cada terrário, justificando e explicando cada processo.
Além da discussão do que ocorreu com cada terrário durante a semana, na segunda parte da oficina eram abertas
propostas de construção de conceitos científicos que envolviam as observações realizadas, como o ciclo da água, ciclo do
carbono, tipos de biomas do planeta terra, fotossíntese e respiração.
Os conteúdos foram organizados e apresentados de forma dinâmica, com discussões, desenhos, esquemas,
vídeos, uso de livro didático, pesquisas na internet e slides. Na medida do possível, os monitores foram orientados a
trabalhar com questões, dúvidase hipóteses levantadas pelos próprios alunos participantes. Todos os encontros foram
vídeo gravados.
4 - Resultados E Discussão
No primeiro encontro foi feita uma dinâmica de apresentação e integração dos participantes, com questões a
respeito de seus objetivos e expectativas com relação a oficina. Após o momento de apresentação dos alunos, foi
explicado verbalmente a proposta de trabalho dos encontros, como se dariam as análises do terrário e como deveriam
trabalhar com os diários de bordo.
Posteriormente, foram apresentados aos alunos os terrários distintos, preparados para análise: 1. Intermediário
(controle); 2. Ficou aberto; 3. Sem incidência de luz; 4. Alagado; 5. Com areia e sem-terra. Foram entregues os diários
de bordo, e explicada a importância da participação e envolvimento durante os encontros.
No segundo encontro foram realizadas questões orais com o intuito de identificar os conhecimentos prévios
dos alunos sobre a importância das plantas, relação destas com nosso cotidiano, como as plantas conseguem os nutrientes
e conceito de fotossíntese. Houve uma breve discussão desses conceitos expostos. Foram identificados conceitos vagos
ou incompletos em relação às questões propostas. Também houve uma grande dificuldade na exposição das ideias por
parte dos estudantes.

352

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

Durante a primeira semana de observação dos terrários, poucas anotações foram feitas nos diários de bordo e
se restringiram à descrição da composição de cada terrário. Isso era esperado já que não ocorreram mudanças
consideráveis nos ambientes construídos.
No segundo momento, o conteúdo trabalhado foi o Ciclo da água. Foi elaborado um esquema no quadro sem
setas e sem nomes e os alunos colocaram na lousa o que imaginavam ser o ciclo da água. No começo ficaram inibidos,
então foi feita uma nova proposta de desenhos individuais. Cada proposta foi discutida e um ciclo único foi construído
pelo grupo.
O próximo encontro teve início com as discussões sobre as anotações feitas a respeito da observação semanal
dos terrários. Notamos que os alunos não conseguiram se atentar as gotículas presentes no terrário, bem como a
necessidade do terrário estar fechado, e o aberto já estar começando a morrer, eles entenderam o ciclo da água, mas
ainda não haviam conseguido relacionar com o que estavam observando diariamente nos terrários.O conteúdo trabalhado
no segundo momento do quarto encontro foi o ciclo do carbono. Iniciado com perguntas simples e objetivas como: O que
é o carbono?
Ao perceber a dificuldade no assunto, foi feito uma proposta de pesquisa na internet sobre o tema. O desafio
foi escrever o máximo de conhecimento possível. Passado o tempo, houve um momento de apresentação daquilo que foi
obtido nas pesquisas. Conversas a respeito facilitaram na formulação de novos conceitos. Na próximo momento, cada
aluno desenhou o ciclo do carbono da forma como havia entendido ser.
Depois de terminados os esquemas, foi realizada uma discussão para que houvesse acordo em um único ciclo.
A partir dos conhecimentos obtidos por eles, notamos uma melhora na linguagem científica, conceitos e palavras novas
se fizeram presente nos vocabulários durante as explicações.
0 quinto encontro encontro iniciou-se mais uma vez com a leitura das anotações semanais dos terrários, bem
como com a discussão das mudanças observadas. E nesse dia constatamos, durante a discussão, um raciocínio lógico vindo
dos alunos, a grande maioria conseguiu se atentar às gotículas no plástico filme, ao musgo, e especificamente ao cheiro
vindo do terrário escuro, nesse quinto dia, os alunos conseguiram relacionar os dois momentos já trabalhados (ciclo da
agua e ciclo do carbono) com o que estava acontecendo no terrário, o que justificava a vida presente em apenas alguns
dos vidros. Notou-se um avanço nos detalhes das anotações e um enriquecimento na relação do segundo com o primeiro
momento.
O conteúdo abordado nesse dia foi o da fotossíntese. Houve dificuldade com o conceito e relação com a
fisiologia e nutrição da planta.Por isso, os estudantes foram separados em duplas e foi desenvolvido um momento para
pesquisa, onde cada dupla ao final de um certo tempo teria que explicar de forma sucinta o que é a fotossíntese. Algumas
respostas interessantes foram elaboradas.
Terminado o tempo de leitura os alunos foram instigados a expor verbalmente o que haviam entendido, sem o
apoio dos materiais. As respostas foram simples, mas indicaram que houve um enriquecimento no vocabulário cientifico,
e pequenos momentos durante a explicação onde os temas já abordados foram mencionados, bem como a situações que
estavam acontecendo no terrário. Esse momento finalizou-se com a explicação sobre a fotossíntese através de desenhos
esquemáticos e vídeo, para esclarecer as pequenas dúvidas que ainda puderam ter ficado.
No sexto encontro o momento inicial de debate a respeito dos terrários foi mais curto, pelo fato de nesse
momento quatro dos cinco terrários estarem quase que completamente mortos, a dúvida gerada neles foi a respeito do
por que dessa situação dos quatro terrários, sendo que o que foi nomeado como intermediário ainda estava florescendo.
Alguns dos alunos nesse dia já conseguiam compreender através dos temas abordados anteriormente, sobre as
necessidades de cada terrário. Nesse dia conseguimos notar a diferença de raciocínio dos alunos que eram assíduos e
participativos, daqueles que participavam discretamente. Fazendo assim a relação com um dos pontos citados, que é a
importância do interesse do aluno em aprender (MOREIRA & MASINI, 2002).
No segundo momento um vídeo sobre os biomas brasileiros foi reproduzido, foi interessante como nesse dia
uma grande parcela dos alunos se manifestaram durante o vídeo, onde conseguiam esclarecer o porquê de certas plantas
não terem conseguido sobreviver em certos ambientes. Mesmo sendo um vídeo com poucos minutos, os alunos ficaram
cheios de ideias, como se esse vídeo houvesse trazido clareza as pequenas dúvidas que restavam para o esclarecimento
do que estava acontecendo nos terrários.
O penúltimo encontro foi separado para a montagem dos seminários, pois a turma não tinha familiaridade com
apresentações individuais e uso de power point. Houve um tempo para a organização de todos os dados e materiais
obtidos nesses dias, e a oportunidade de tirar as dúvidas finais sobre o que foi observado nos terrários e o que foi
tematicamente abordado em cada dia de encontro. Houve uma explicação de como se montar uma apresentação, a ordem
dos slides e os pontos que precisariam estar presentes.
A apresentação individual de seminário foi o método avaliativo escolhido para que fosse possível evidenciar o
aprendizado individual dos alunos. Cada aluno montou uma apresentação em slides, sem mínimo ou máximo de páginas,
onde conseguiram expor aquilo que foi aprendido nos encontros.Os alunos fizeram o uso de todas as explicações e
discussões realizadas nos encontros, e a partir das hipóteses levantadas os alunos conseguiram explicar os motivos das
mudanças presentes no seu respectivo terrário.
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Alguns estudantes evidenciaram muita tranquilidade e segurança, o que mostrava o seu domínio com o
conteúdo.Os alunos foram assíduos e trabalharam como o esperado, contudo o resultado não podia ser outro, com total
participação dos alunos.
As apresentações nos surpreenderam, ao mesmo tempo com que os alunos cumpriram com os requisitos da
apresentação, também podemos ver um interesse maior pela temática visto um maior aprofundamento do conteúdo
apresentado e uma linguagem científica mais desenvolvida. Os alunos explicaram sobre as respectivas espécies de plantas
e os motivos pelos quais não se desenvolveram naquele ambiente com tranquilidade.Discorreram bem sobre a temática
mostrando que tinham o domínio do conteúdo.
A mudança na linguagem durante os encontros também foi evidenciada durante as apresentações. Novos
termos, antes sem significado, foram usados para explicar as mudanças que aconteciam ali. E o conteúdo foi assimilado
de tal forma pelos alunos, que ao final de cada apresentação, abrimos para perguntas e eles mesmo sanavam as dúvidas
uns dos outros.
5–Considerações Finais
Ficou evidente que atividades simples e estratégias de ensino variadas, podem ser a chave para uma
aprendizagem significativa.O terrário como ferramenta didática propiciou atividades investigativas, onde os alunos
participantes foram ativos na construção dos conceitos.
A partir da metodologia investigativa, os alunos conseguiraminteragir com o objeto de investigação, bem como
com os colegas e o professor, colocando em prática habilidades como levantar hipóteses e solucionar os seus problemas.
Dessa forma esse modelo de ensino por investigação necessita que o professor seja atento as pequenas ações dos alunos
durante sua aplicação, valorizando seus conhecimentos prévios e guiando-os pela linha de raciocínio lógico (ZOMPERO et
al., 2014; 2016).
Metodologias mais interativas e dinâmicas, que consigam direcionar o aluno ao conteúdo que pretende
ser alcançado, bem como instigá-los a busca de novos conceitos, são estratégias que precisam ser aplicadas nos
mais diversos conteúdos em sala de aula.
Essa disposição dos alunos é extremamente importante, pois uma das condições para que haja a
aprendizagem significativa, é além do material bem elaborado, a pré-disposição dos alunos em aprender.
A aprendizagem significativa é individual, mas um conceito quando trabalhado em grupo pode ser um
ótimo caminho, já que os alunos terão a oportunidade de expor suas ideias e discutir uns com os outros formando
um conceito único sobre suas ideias individuais, que tomaram forma depois da mediação do educador.
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tem a respeito da construção de conhecimentos científicos por cegos congênitos, em particular, a respeito da compreensão do
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Abstract: This work presents a study that investigated the representations that future teachers, undergraduates in science, have
regarding the construction of scientific knowledge by congenital blind people, in particular, regarding the understanding of the concept
of light. The opinions collected were analyzed based on Meaningful Learning Theory and through the Factor Analysis of Correspondence
method. The results show that there is no definitive consensus regarding the understanding and construction of the concept of light by
congenital blinds, indicating the need to develop more adequate educational interventions in the teacher training process, with a view
to the preparation of educators capable to consolidate school inclusion.
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1 - Introdução
O número de alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) matriculados nas escolas brasileiras
aumentou significativamente nos últimos anos. A observação dos dados do censo escolar nacional de 2012, que inclui
cegos congênitos, mostra um salto de 43.923 em 1998 para 620.777 em 2012 (BRASIL, 2013a). Outras fontes apontam que
o total de alunos com NEE em salas de aula regulares aumentou em 27,6% entre 2011 e 2015 (BRASIL, 2011; 2015). Tais
indicadores demonstram os resultados de legislações voltadas para a educação especial e inclusiva no Brasil. Nesse
cenário, embora a presença do aluno com NEE no ambiente escolar não garanta a sua inclusão de fato, sem esse fato
ainda prevaleceria o caráter excludente da nossa sociedade (BRASIL, 1995, 2013b).
Além disso, a discussão pode ser ampliada e, neste sentido, as análises deste trabalho relacionam os dados da
investigação com a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), onde Ausubel (1963) trata o assunto utilizando o termo
assimilação de conceitos, focalizando o processo cognitivo, dando destaque para a linguagem como elemento facilitador
primordial. Assim, os resultados obtidos através deste estudo buscarão articular as categorias encontradas na investigação
com os fundamentos teóricos da TAS.
2 – Referenciais Teóricos
Segundo Masini (2012), é no ato de aprender e de dispor de conceitos que o homem toma consciência daquilo
que acontece ou pode vir a acontecer ao seu redor. Considerando os conhecimentos prévios, é pela percepção que o meio
é tematizado pelo indivíduo, e é pelo entendimento de que o meio passa a ter significado no universo particular de um
ser humano.
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Ausebel e colaboradores (1978) trata a compreensão do termo "conceito" de uma forma bastante complexa,
atribuindo-lhe dois significados, sendo eles os significados denotativos, que dizem respeito às características abstratas
essenciais que são referentes à classe de objetos que define o conceito, e os conotativos, caracterizados por reações
afetivas eliciadas pelo nome do conceito (CAMARGO, MASINI, 2014, p.515). Desta forma, o conhecimento que se adquire
é pautado por processos lógicos e de sinestesia sensorial. Todavia, para alguns conceitos desprovidos de percepção
empírica, como o conceito de luz, por exemplo, a abstração reflexiva pode ter vantagem, como por exemplo, em
indivíduos com deficiência visual (CAMARGO, 2012a; 2016; LEONTIEV, 1988).
O instrumento de pesquisa, que será apresentado em tópico subsequente, utiliza esses pressupostos teóricos
como norte para a elaboração de suas questões. Não obstante, são necessários subsídios teóricos que possam dar suporte
para a classificação dos fenômenos físicos. Para tanto, Camargo (2012a) cria categorias, relacionadas à estrutura
semântico-sensorial da linguagem. Essas categorias são caracterizadas quando as informações são entendidas por meio
das percepções sensoriais em função da interpretação dos efeitos produzidos nos significados veiculados durante práticas
que possam envolver, ou não, processos de ensino e aprendizagem.
As categorias propostas por Camargo (2012a) são importantes por indicarem conceitos que dependem e
independem da visão e que são permutáveis entre distintas percepções. Assim, entender conceitos abstratos a partir
dessa perspectiva, coloca cegos e videntes em um patamar igualitário. Todavia, antes de prosseguir, vale destacar que a
ideia de “categorias” se fundamenta nos conceitos de “representações internas” ou “representações mentais”, que
ocorrem no nível subjetivo da cognição (CAMARGO, 2012a).
3 - Metodologia
A presente investigação se trata de uma pesquisa exploratória, que adotou premissas de metodologia mista
(quali-quantitativa), contou com dados de 47 alunos de cursos de licenciaturas da área de ciências da Natureza de uma
universidade do interior do Estado de São Paulo. Foram analisados dados de 22 alunos de Licenciatura em Ciências
Biológicas (denominados de B20 a B41), 8 alunos de Licenciatura em Física (denominados de F11 a F18) e 17 alunos de
Licenciatura em Química (denominados de Q12 a Q28).
O instrumento de pesquisa teve suas questões elaboradas segundo pressupostos teóricos abordados em Leontiev
(1988): [Q1] Acerca de uma pessoa totalmente cega de nascimento reflita e responda com toda tranquilidade e
sinceridade. [Q1.1]. É possível que ela se torne cientista? Explique. [Q1.2]. Ela pode compreender a natureza da luz?
Explique. [Q2] A visão não constitui requisito para o conhecimento de alguns (ou muitos)fenômenos físicos (e de outras
naturezas). Você concorda ou não com a afirmação apresentada? Explique. [Q3] A experiência sensível que um cego
congênito pode ter da luz é tão pequena quanto aquela que uma pessoa comum tem da velocidade da luz. Você concorda
ou não com a afirmação apresentada? Explique.
As questões do instrumento de pesquisa foram pensadas com base em pontos importantes relacionados à TAS
(AUSUBEL, 1963). Primeiro, foi considerando que a aprendizagem significativa ocorre quando o aprendiz organiza, elabora
e compreende aquilo o que é ensinado ou com uma nova informação com a qual entra em contato. Em segundo momento,
a aprendizagem significativa também acontece quando as informações são relacionadas às experiências, representações
e/ou conceitos e/ou proposições que o aprendiz dispõe. Por fim, para que o professor venha propiciar condições para
ocorrência de aprendizagem significativa, é necessário que saiba quais são as experiências, representações e/ou
conceitos e/ou proposições que o aprendiz dispõe, para ensinar a partir do que ele já conhece. Dessa forma, com a
análise das representações dos sujeitos envolvidos na pesquisa, será possível entender como os mesmos entendem o
processo de aprendizagem por parte de indivíduos cegos congênitos.
Também cabe destacar que essas questões, mesmo distintas, abordam a temática de conceitualização em
ciências e, a opção de fazer a análise conjunta se deu pela integridade da análise em relação ao tema da pesquisa. Nesse
sentido, é possível apontar que o corpus total, englobando as respostas das quatro questões, é monotemático e trata, de
maneira geral, do processo de conceitualização em ciências por indivíduos cegos congênitos. A questão 1.1 discute a
possibilidade de um cego se tornar cientista, a questão 1.2 aborda o processo de compreensão do conceito de luz e a
questão 2, aborda processos de compreensão de conceitos gerais de física. Já a questão 3, trata o tema a partir de um
exemplo específico, relacionando novamente o conceito de luz. Além disso, é possível afirmar que o conjunto de respostas
de cada indivíduo, para as 4 questões, mostra sua opinião acerca do tema.
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4 – Resultados
Foi feita uma análise minuciosa das respostas, sintetizando os dados, à luz do referencial teórico, conforme
aponta a tabela 1.
Tabela 1. Categorias de análise.
Categorias
1
2
3

Aprendizagem
Capacidade
Cognição e Percepção

4

Compensação por
outros sentidos

5

Criatividade e
abstração

6

Depende

7

Desconhecimento do
conceito de luz
Dificuldades para
inclusão

8

9

10

11

Empowerment

Impossibilidade
Modificações e
adaptações do meio

12

Papel da sociedade
(ou mediação social)

13

Recursos de apoio

Definições segundo respostas analisadas
O termo aprender apareceu significativamente nas respostas relacionadas com
ensino de ciências para cegos (geralmente relacionado com alguma teoria de
aprendizagem).
Uma deficiência sensorial não seria empecilho para o cego congênito tornar-se
cientista.
Indica que a pesquisa verificou que muitos indivíduos consideram a percepção
sensorial fundamental para o desenvolvimento cognitivo.
O deficiente visual, muitas vezes é "compensado" por outros sentidos, segundo a
opinião dos indivíduos pesquisados.
A criatividade foi outro elemento que apareceu (muitas vezes relacionado com o
termo imaginação) na tentativa de explicar processos de abstração de conceitos
científicos.
Muitos indivíduos não souberam se posicionar; ou não souberam se posicionar
acerca das questões, apontando ora respostas positivas, ora respostas negativas
para situações que envolvem ensino de ciências para cegos.
Muitos indivíduos pesquisados desconhecem a natureza da luz. Outros deram
explicações científica erradas.
A inclusão é possível, mas é difícil de ser efetivada pois as instituições de ensino
superior não estão preparadas para receber alunos cegos.
O processo pelo qual uma pessoa usa seu poder pessoal (inerente à sua condição)
para fazer escolhas e tomar decisões, assumindo o controle de sua vida, é
fundamental. O termo relaciona-se com conceitos abstratos como força de
vontade.
Categoria que surgiu diante da incredulidade em considerar que um indivíduo cego
poderia tornar-se cientista.
Aponta a necessidade de adaptação e modificação do meio para proporcionar
condições adequadas à inclusão de um indivíduo cego.
Sinaliza que o sucesso de um indivíduo cego tem relação direta com a explicação
de um professor, ou de colegas de turma, da família ou da sociedade como um
todo.
Trata de recursos de apoio ao Ensino de Física para alunos com deficiência visual,
como utilização de maquetes, recursos táteis e auditivos, recursos tecnológicos e
assistivos etc.
Fonte: elaborado pelos autores.

As categorias emergentes na tabela 1, já explicitadas e exploradas em outras pesquisas (VERASZTO, CAMARGO,
CAMARGO, 2016a, 2016b, 2016c), serviram como base para explorar melhor as tendências das respostas do público
investigado de forma mais abrangente. Todavia, antes de prosseguir, é importante dimensionar o público-alvo que contou
com alunos de graduação, de cursos de licenciatura na área de Ciências da Natureza (tabela 1), além de alunos e
professores atuantes no ensino fundamental e médio (tabela 2).
Tabela 2. Caracterização dos sujeitos participantes (alunos de licenciatura).
Curso de Licenciatura
Sujeitos Amostra 1
1
Licenciatura em Ciências Biológicas
19
2
Licenciatura em Física
23
3
Licenciatura em Química
11
4
Total
53
Fonte: elaborado pelos autores.
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Sujeitos Amostra 2
22
8
17
47

Total
41
31
28
100
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Tabela 3. Caracterização dos sujeitos participantes (alunos e professores do ensino médio).
Professores da área de Ciências
Escola
Alunos do Ensino Médio
Tempo de docência
da Natureza
1
5 alunos do 2º ano EM
1 Professor de Química
6 anos
1 Professor de Química
20 anos
2
25 alunos do 1º ano EM (técnico em Química)
1 Professor de Biologia
5 anos
21 alunos do 3º ano EM
1 Professor de Biologia
8 anos
9 alunos do 9º ano EF
1 Professor de Física
10 anos
3
1 aluno com baixa visão do 3º ano EM
Professores de salas recurso 1
20 anos
1 aluno cego do 9º ano EF
Professores de salas recurso 2
Não respondeu
1 aluno cego congênito do 7º ano EF
Fonte: elaborado pelos autores.
Assim, considerando que o público investigado foi numeroso, a análise de dados buscou apoio no método de
análise estatística textual. De forma específica, o teste de Análise Fatorial de Correspondência (AFC) foi aplicado para
definir relações entre categorias presentes nas falas dos respondentes. Neste sentido, as respostas foram analisadas
através do auxílio do software IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de
Questionnaires).
4.1 - Discussão
A AFC mediu o grau de associação de variáveis categorizadas, tendo o software43categorizado previamente as
variáveis. Também foi mostrado que cada categoria é composta por um conjunto de palavras e essas, ao aplicar a AFC
podem ser impressas em um gráfico, já que cada palavra tem frequência e X 2, que indicam sua aderência à categoria.
Nesse sentido, a AFC permite investigar a relação de dependência entre as variáveis. Uma maneira de analisar a AFC é
considerá-la como um método de decomposição da inércia total, identificando um número reduzido de dimensões que
melhor representem uma nuvem de pontos. Assim, o problema se resume em encontrar a linha que melhor se ajusta aos
cinco pontos (perfis). A melhor linha passa pelo centroide “c”, que é um resumo adimensional (um ponto). Se a origem
do gráfico é transferida para “c”, então a linha que melhor se ajusta é o auto vetor principal da matriz assimétrica
(CARVALHO; STRUCHINER, 1992). A AFC gerou os gráficos 1 e 2 a partir de testes distintos. O gráfico 1, foi construído a
partir do X2 calculado para as variáveis. No canto superior de ambos os gráficos (1 e 2) foi colocada uma miniatura que
representa as categorias em função do centro de massa. Como recurso gráfico, no intuito de não embaralhar todas as
palavras na representação visual, optou-se por diferenciar as categorias por cores. Desta forma, temos que: a categoria
1, Capacidade, é vermelha; a categoria 2, Cognição e Percepção, é verde; a categoria 3, Depende, é azul e a categoria
4, Papel da Sociedade, é roxa.
Assim, analisando os resultados, foi possível definir os nomes das categorias encontradas nesta pesquisa. A
partir delas, foi possível verificar que as categorias 2 e 3 estão no mesmo quadrante e possuem centros de massa próximos.
Isso indica que essas duas categorias têm grande dependência entre si. Além disso, por estarem na mesma linha, as
categorias 1 e 3 também possuem dependência. E, as categorias 3 e 4 também são, de certa forma, dependentes por
estarem quase na mesma coluna. O mesmo método gerou o gráfico 2, construído em função da frequência das variáveis
dentro das categorias.

43

IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires)
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Gráfico 1. AFC com tamanho das variáveis proporcionais
ao X2

Gráfico 2. AFC com tamanho das variáveis proporcionais à
frequência

Fonte: elaborado pelos autores.
Interpretando os resultados temos algumas considerações:
a)
As categorias 2 (Cognição e Percepção) e 3 (Depende), apresentam alta dependência. Isso pode indicar
que os respondentes, ainda que considerem que indivíduos cegos congênitos possam entender conceitos físicos e virem a
se tornar cientistas, também não estão totalmente convictos de tal fato. Muitos dos respondentes indicaram que a
cognição do vidente e do cego é semelhante, mas também apontaram que muitas situações que possam envolver o
trabalho científico não podem ser totalmente dominadas pelo indivíduo cego congênito. Considerando as categorias de
Camargo (2012a), essas relações estão de acordo com a não relacionabilidade dos significados de conceitos físicos com
percepção sensorial, no caso mais específico, a visão. Neste caso, muitos respondentes deram indícios que entendem que
o entendimento de fenômenos físicos ocorre somente mediante observação visual. Ainda é possível complementar a
análise dessa relação, concordando com Camargo e Masini (2014) sobre suas considerações em relação a essa questão e
a TAS, deque é preciso deixar claro que a ciência nunca negou a importância da observação (através de todos os sentidos)
para a construção de conhecimentos. Todavia, restringir o conceito de observação somente ao aspecto visual é reduzir a
possibilidade de construção de uma grande quantidade de conhecimentos em ciências. Mesmo assim, é possível verificar
através das falas, que os sujeitos tentam encontrar justificativas para não generalizar que a construção do conhecimento
científico se dá exclusivamente pela visão.
b)
As categorias 1 (Capacidade) e 3 (Depende), também possuem dependência, apresentando análise
parecida com a anterior; ao mesmo tempo em que os respondentes afirmam que o indivíduo cego congênito tem
capacidade para entender conceitos científicos, também se posicionam de maneira duvidosa em relação a alguns aspectos
que envolvem tal afirmação. Novamente a categoria depende aparece, mostrando que os sujeitos têm dúvidas em relação
à visão ser fator essencial para compreensão de fenômenos físicos. Dessa vez, a categoria aparece associada com a
categoria Capacidade, que sinaliza maior inclinação para respostas positivas, considerando que indivíduos cegos podem
entender conceitos como o da luz e podem vir a se tornar cientistas. Além disso, algumas falam acabam remetendo à
ideia de que a utilização de recursos alternativos pode auxiliar no processo de aprendizagem e compreensão de fenômenos
físicos. A partir dessas colocações, é possível perceber que alguns sujeitos destacam que conceitos físicos podem ser
representados e comunicados de forma não visual. Nesse sentido, temos aquilo que Camargo (2012a) chama de conceitos
“significados vinculados”. Conforme apontam Camargo e Masini (2014), no estudo da óptica, esses significados
representam conceitos como o de onda, de partícula, de raio luminoso, etc. São diferentes dos significados indissociáveis
como, por exemplo, a representação visual de cor é indissociável de representações visuais e, por isso, não pode ser
veiculada ao indivíduo cego através da utilização de recursos táteis.
c)
As categorias 3 (Depende) e 4 (Papel da Sociedade) podem ser analisadas com a mesma lógica já que
possuem certa dependência, indicando que muitos sujeitos ainda duvidam da capacidade do indivíduo cego congênito se
o mesmo não tiver apoio da sociedade.Considerando a visão crítica atual da TAS, na sociedade contemporânea, não basta
adquirir novos conhecimentos de maneira significativa, é preciso adquiri-los criticamente. Assim, ao mesmo tempo em
que se vive nessa sociedade, para que um indivíduo possa se integrar, é necessário ser crítico dela (MOREIRA, 2018). A
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partir dessa perspectiva e, considerando pressupostos atuais da TAS, é possível verificar o papel central que o outro (seja
o meio social de convívio, a família, ou agentes atuantes na escola) exerce na facilitação de processos de aprendizagem
ao indivíduo cego.
d)
As categorias 1 (Capacidade) e 4 (Papel da Sociedade), são independentes. Por estarem em quadrantes
opostos podem indicar que os respondentes muitas vezes se polarizam entre a capacidade do indivíduo cego entender
ciências e se tornar cientista e a ajuda da sociedade. Isso dá indícios de que os respondentes julgam que o cego ou possui
capacidade inata ou que só terá sucesso se a sociedade mediar o processo de formação. São respostas sem relações
diretas que representa a polarização de opinião.
5 - Considerações finais
Com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento da educação inclusiva, este trabalho procurou verificar
como futuros professores, estudantes de cursos de licenciatura em ciências, percebem a construção de conhecimentos
científicos por pessoas cegas congênitas. Em particular, o estudo teve como foco a conceitualização a respeito da luz,
um fenômeno significativamente abstrato, inclusive para pessoas videntes. Neste contexto, o estudo procurou delinear
esta percepção através da análise de um questionário, respondido pelos alunos pesquisados. A análise indica que os
respondentes julgam que indivíduos cegos congênitos são capazes de se tornar cientistas e de entender conceitos
científicos.
Todavia, investigações que buscam entender questões relacionadas à representação mental, não podem focar
em clareza, nitidez e elegância dessas representações. Isso porque, as mesmas, são estruturas confusas, obscuras, difusas
e incompletas (CAMARGO, MASINI, 2014). Dessa forma, buscando atender o objetivo do artigo, é importante destacar que
ao tentarmos entender como professores atuantes e em formação representam suas ideias sobre a aprendizagem de
conceitos por indivíduos cegos congênitos, emergiram questões que representam suas representações sobre as questões
propostas. As respostas evidenciam que a ideia do aprendizado passa, necessariamente, pela construção de imagens
mentais por parte do aprendiz. Novamente, conforme apontam Camargo e Masini (2014), o trabalho evidencia que
observar é sinônimo de ver. E ver é sinônimo de aprender. Dessa forma, as respostas dão indícios de que os sujeitos
investigados entendem que um indivíduo cego congênito não consegue aprender e, consequentemente, não poderá se
tornar um cientista. Além disso, afirmações feitas pelos mesmos muitas vezes são contraditórias do que algumas respostas
evidenciam. Assim, afirmam que o indivíduo cego congênito tem capacidade para entender conceitos científicos, mas
também julgam que isso só seria possível mediante apoio social.
Mediante essas colocações, é importante apontar que a promoção da aprendizagem de alunos, sejam cegos ou
videntes, somente acontecerá mediante a modificação da ideia de que o ato de conhecer está condicionado com o ato
de ver. Essa compreensão precisa ser ultrapassada, buscando a ideia de que o desenvolvimento cognitivo e social depende
de experiências visuais e não visuais. Assim, o conceito de observação deve ser ampliado também para percepções
multisensoriais (táteis, auditivas, etc), e para modelos socialmente construídos e representados por significados
vinculados (CAMARGO, 2012a).
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Resumo: O ensino de biologia nas escolas de ensino médio geralmente utiliza recursos visuais para apresentação de conteúdos, tornandose excludente para indivíduos com deficiências visuais (DV). Na tentativa de contribuir para alterações dessa realidade, esse artigo
relata o desenvolvimento de atividades de ensino de biologia evolutiva em uma perspectiva inclusiva, buscando viabilizar a compreensão,
interpretação e conceitualização do conteúdo para indivíduos com DV. O desenvolvimento da proposta apoiou-se na utilização de
recursos econômicos e ecologicamente corretos, buscando fácil aplicação e contribuindo para elaboração de estratégias que visam uma
educação menos excludente. Amparado em referenciais científicos publicados na área que tratam do ensino de ciências para alunos com
DV, apresentamos o desenvolvimento de recursos que abordam diferentes percepções sensoriais visando potencializar a ocorrência da
aprendizagem. A análise foi pautada em pressupostos qualitativos e o material desenvolvido adota critérios da teoria da
multisensorialidade aplicada ao ensino de ciências para alunos com DV. A teoria da aprendizagem significativa foi utilizada como suporte
para elaboração e apresentação da proposta e, como resultado, é apresentada uma proposta destinada à aplicação no ensino médio,
com o intuito de contribuir para elaboração de novas metodologias na área.
Palavras-chave: Inclusão, Ensino de Ciências, Ensino de Biologia, Deficiência Visual.
Abstract: The teaching of biology in secondary schools generally uses visual resources to present curricular contents, making it exclusive
for individuals with visual impairments. In an attempt to contribute to changes in this reality, this article shows the development of
evolutionary biology teaching activities in an inclusive perspective, seeking to enable the comprehension, interpretation and
conceptualization of content for individuals with visual impairment. The development of the proposal was based on the use of economical
and ecologically correct resources, seeking easy application and contributing to the elaboration of strategies which aim at a less exclusive
education. Based on published scientific references in the area that approach to science education for students with visual impairment,
we show the development of resources which deal with different sensory perceptions for learning to happen. The analysis was based on
qualitative assumptions and the developed material adopts multisensorial theory criteria applied to science education for visually
impaired students. The theory of meaningful learning was used and, as a result, a proposal is presented that aims at the application in
secondary education, with the aim of contributing to the elaboration of new methodologies in the area.
Keywords: Inclusion, Science Teaching, Biology Teaching, Visual Impairment.

1 – Introdução
As escolas brasileiras estão recebendo um número maior de alunos portadores de necessidades especiais
(BRASIL,2015, 2013a, 2013b). Partindo desse ponto, fica claro a importância das legislações específicas para a educação
especial em conjunto com as diretrizes educacionais na área e movimentos organizacionais internacionais para um avanço
nas relações inclusivas (CAMARGO et. al., 2009).Também é preciso considerar que o ensino de biologia, já em aulas que
abordam o conceito de evolução, ou outro conteúdo qualquer, pauta-se na maioria das vezes na utilização de recursos
visuais, dificultando o acesso ao conhecimento aos alunos que possuem alguma deficiência visual (DV). Importante
também destacar que, mesmo para alunos videntes, recursos pautados em padrões visuais são também insuficientes para
suscitar a aprendizagem com significado. Esse fato, por si só, já justifica a importância da elaboração de um material
didático específico buscando criar metodologias alternativas para o ensino de biologia em uma perspectiva inclusiva
(CAMARGO et. al., 2009).
Assim, este artigo mostra a elaboração de sequências de atividades didáticas (em fase de desenvolvimento final),
para que professores (atuantes e em formação) possam atender a demanda de alunos com DV (cegueira adquirida e
congênita, ou baixa visão), que frequentam as aulas regulares, possibilitando assim a implementação de uma educação
não excludente. A partir dessa necessidade de promover uma inclusão, o trabalho aborda duas questões que buscarão
por respostas ao longo do seu desenvolvimento:[a] De que forma elaborar uma atividade de ensino sobre biologia
evolutiva, buscando conteúdo inclusivo para alunos com deficiência visual, utilizando para tal, da teoria da aprendizagem
significativa? [b] Como desenvolver os materiais necessários para o desenvolvimento da atividade de modo que
sejaeconomica e ecologicamente viável para escola de ensino público?
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2 – Referencial Teórico
Inicialmente, é importante destacar que o conceito de deficiência visual é bastante amplo. Assim, partimos do
que está disposto no artigo 4º, inciso III (cuja redação foi alterada pelo Decreto nº 5.296/04), no sentido de indicar que
a:
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no
melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do
campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea
de quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 2004).
A partir dessa definição, também podemos apontar como essencial para o desenvolvimento desse trabalho,
conceitos que tratam da educação inclusiva. Neste sentido, cabe apontar que a inclusão se contrapõe à homogeneização
e normalização, defendendo o direito à heterogeneidade e à diversidade. Processos inclusivos partem da lógica de que
as diferenças individuais devem ser reconhecidas e aceitas por toda sociedade, constituindo-se como pilares para a
construção de uma nova abordagem didática e pedagógica na escola (MANTOAN, 2003). Essa atitude visa garantir a
participação de alunos e alunas, com ou sem necessidades educacionais especiais, nas atividades de ensino, bem como
em quaisquer atos da dimensão escolar.Na mesma perspectiva, estudos realizados na área (CAMARGO, 2012a, 2012b,
2011a, 2011b, 2010, 2008; CAMARGO, NARDI, CORREIA, 2010; CAMARGO, NARDI, VERASZTO, 2009, 2008, CAMARGO et.
al., 2013, 2009), mostram dados de como o ensino é pautado em padrões adotados para alunos videntes, excluindo alunos
com DV do processo de ensino-aprendizagem. Esses mesmos estudos apontam alternativas, geralmente destinadas ao
ensino de física, mas que servem como base sólida para a transposição das ideias para o ensino de biologia, conforme
apresentadas neste trabalho que busca contribuir para mudanças atitudinais e metodológicas a partir do desenvolvimento
de atividades de ensino que contemplem práticas inclusivas. Aqui também vale registrar que a temática escolhida –
evolução – é também muito abstrata para alunos videntes já que não existe um referente concreto ou experimento que
permita a compreensão/simulação da evolução dos seres vivos.
2.1 – Teoria da Aprendizagem Significativa e o Ensino de biologia
O ensino de ciências muitas vezes adota padrões visuaispara o ensino, excluindo, assim, indivíduos com DV. Na
tentativa de propor alternativas para transformação desse cenário, iremos utilizar a Teoria da Aprendizagem Significativa
(TAS) para a busca de recursos necessários para o ensino inclusivo. Todavia, antes é importante destacar que, para a
construção e internacionalização dos significados, Ausubel e colaboradores (1978) afirma que isso se tornará possível
através da interação do indivíduo com a sociedade.
É importante destacar que uma compreensão adequada, das questões da biologia evolutiva, é que não seja
lecionada de maneira isolada, ou seja, deve ser trabalhada de maneira transversal e enquadrada nos diversos
planejamentos do ensino de Ciências da Natureza (SÁ-PINTO, PONCE, FONSECA, OLIVEIRA, CAMPOS, 2014). Nesse sentido,
o presente trabalho mostra a elaboração de uma atividade que diferencie duas das teorias evolutivas, lamarckista e
darwinista. O tema abordado sobre a teoria lamarckista possui uma vertente transformacional, na qual o individual sofre
mudanças que resultará nas mudanças dentro de sua espécie (CAPONI, 2005). Para a teoria da evolução darwinista,
abordam-se como as características de linhagens de organismos sofrem alterações com o tempo, mesmo partindo de
descendência comum (FUTUYMA, 2009). Assim, cabe destacar que os parâmetros propostos para o ensino de Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias, mostra a relevância do estudo sobre as teorias evolutivas e a origem da vida,
considerando que o aprendiz precisa:
[...]estabelecer relações que lhe permitam reconhecer que tais sistemas se perpetuam
por meio de reprodução e se modificam no tempo em função do processo evolutivo,
responsável pela enorme diversidade de organismos e intrincadas relações estabelecidas
pelos seres vivos entre si e com o ambiente (BRASIL, 2006, p. 20).
Apoiando-se em pressupostos da teoria da aprendizagem significativa, Camargo (2012a), criou categorias para
interpretação de atividades de ensino de ciências para deficientes visuais. De maneira resumida, a primeira categoria
(Comunicação) trata dos momentos comunicativos envolvidos em processos de ensino-aprendizagem de ciências e a
segunda categoria (Contexto Comunicacional) analisa como se dá o processo comunicativo entre diferentes atores no
momento do desenvolvimento de atividades de ensino e aprendizagem. Considerando os objetivos desta proposta, será
utilizada apenas a primeira categoria como norte metodológico. Essa categoria refere-se à identificação do suporte
material da linguagem e como pode ser materializada, armazenada, veiculada e percebida. Pode ser organizada em
termos fundamentais e mistos, segundo aponta Camargo (2012a). De forma complementar, ainda é possível acrescentar
que esta categoria é dividida em duas subcategorias, conforme aparece na tabela 1.
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Tabela 1. Categoria Comunicação e suas estruturas
N
Estruturas
Subestruturas
Definição/descrição
Possui só códigos sonoros; o acesso às linguagens com essa
1.1. Fundamental
estrutura empírica se dá por meio da observação auditiva dos
auditiva
mencionados códigos.
Caracteriza-se pela independência entre os códigos auditivo e
1.2. Auditiva e
visual. Ocorre quando se projetam e se falam as mesmas
visual
informações de forma independentes; assim, o nível do
independentes
detalhamento oral determina padrões de qualidade de
acessibilidade às informações veiculadas.
Estruturas
Caracteriza-se pela independência entre os códigos tátil e
1
fundamentais
auditivo. Pode ser identificada em situações de ensino1.3. Tátil e auditiva
aprendizagem onde um indivíduo com DV entra em contato
independentes
com conteúdos através de práticas que envolvam o tato e a
audição.
Constituída por códigos exclusivamente visuais, onde o
receptor da mensagem veiculada tem acesso às informações
1.4. Fundamental
só através de observação visual. Trata-se de uma situação
visual
que deve ser evitada na elaboração das atividades previstas
neste trabalho.
Caracteriza-se pela dependência mutua entre os códigos
auditivo e visual que dão suporte à veiculação de
2.1. Áudio-visual
informações; o acesso às linguagens pode se dar só por meio
interdependente
da observação simultânea dos códigos mencionados, já que a
observação parcial de um dos códigos não desfaz a
interdependência de seu suporte material.
Estruturas
2
mistas
Caracteriza-se pela dependência mútua entre os códigos tátil
e auditivo que dão suporte à veiculação de informações. O
2.2. Tátil-auditiva
acesso às linguagens pode se dar só através da observação
interdependente
simultânea dos códigos mencionados, pois a observação
parcial de um dos códigos não desfaz a interdependência de
seu suporte material.
Fonte: elaborado pelos autores a partir de Camargo, 2012a.
Essas categorias, juntamente com a TAS, orientou a elaboração das atividades que serão mostradas em tópicos
subsequentes. Trata-se de um trabalho que propõe atividades didáticas voltadas para a educação inclusiva, considerando
que é preciso transformar o significado lógico do material em significado psicológico, não memorista, onde há a
internalização do conhecimento, que por sua vez, se torna idiossincrático (MOREIRA, 1997).
3 – Metodologia
Este trabalho fundamenta-se em pressupostos metodológicos próprios de uma abordagem qualitativa, utilizando
técnicas de pesquisa descritiva e analítica. Neste sentido, foram adotados pressupostos de Reflexão-na-ação que, segundo
definição de Schön (apud GARCÍA, 1992), essa metodologia permite avaliar as próprias ações, possibilitando uma
aprendizagem significativa a partir da análise e interpretação da sua própria atividade. Trata-se de uma metodologia
que, segundo Pérez-Gómez (1992), refere-se à utilização no planejamento (campo teórico) do conjunto de saberes que
norteiam ou serve de referencial ao planejamento e desenvolvimento inicial de práticas pedagógicas. Essa prática foi
adotada por que também permite a formação reflexiva, referindo-se ao pensamento realizado no momento da prática.
Nesse sentido, ao longo de todo o trabalho, possibilidades de mudanças ou aperfeiçoamento das estratégias adotadas na
elaboração das atividades foram constantemente buscadas. Por fim, essa proposta metodológica também permite
aprofundar o alcance dos resultados, avaliando o planejamento e elaboração das atividades inclusivas a partir de uma
perspectiva de atuação na prática. Todavia, essa última etapa ainda não foi desenvolvida, já que as atividades estão em
vias de aplicação.
Este trabalho considera que a aprendizagem significativa ocorre quando o aprendiz organiza, elabora e
compreende aquilo que é ensinado (ou uma nova informação com a qual entra em contato). Também é levado em conta
que a aprendizagem significativa acontece quando as informações são relacionadas às experiências, representações e/ou
conceitos e/ou proposições que o aprendiz dispõe. Assim, para que o docente consiga criar condições para que a
aprendizagem significativa ocorra, é necessário saber sobre as experiências, representações e/ou conceitos e/ou
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proposições que o aprendiz dispõe. Somente assim conseguirá ensinar a partir daquilo que já se conhece. Dessa forma,
antes de todo o processo, é preciso verificar e analisar as representações dos sujeitos envolvidos, para entender como os
mesmos entendem o processo de aprendizagem por parte de indivíduos cegos congênitos.De forma complementar,
o trabalho também encontra amparo metodológico em Camargo (2012a), no qual os fundamentos serão explorados a
partir do resumo mostrado na tabela 1, que permitiram a elaboração dos materiais didáticos com caráter multissensorial,
adotando pressupostos da TAS, conforme será mostrado na sequência.
4 - Resultados
As atividades elaboradas foram desenvolvidas a partir das bases da educação inclusiva e do ensino de biologia
evolutiva, na tentativa de produzir um material que viabilize alunos com DV a compreensão das teorias evolutivas
propostas por Lamarck e Darwin, evidenciando a diferença entre elas. Utilizando materiais de baixo custo e
ecologicamente correto, foram planejadas duas atividades (uma para cada teoria).Conforme explicitado anteriormente,
o fator mais importante para que a aprendizagem significativa ocorra, é tomar como base o que aprendiz já sabe,
buscando relacionar novos conteúdos aprendidos com os conhecimentos prévios (AUSUBEL, 1963; AUSUBEL, NOVAK,
HANESIAN, 1978). Desta maneira, ideias já existentes que fazem parte da estrutura cognitiva de cada indivíduo,
adquiridas com a interação com o meio social e o ambiente poderão interagir com a estrutura cognitiva do indivíduo,
estabelecendo novas informações relevantes para o sujeito que aprende (CAMARGO, MASINI, 2014). Considerando esses
pressupostos, as atividades na sequência foram planejadas.
4.1 - Atividade de ensino: Lamarck
Lamarck propôs a hipótese do “uso e desuso” e herança do caractere adquirido, onde essa teoria explana a
capacidade de transformação dos seres vivos e a capacidade de reação às mudanças ambientais (ALMEIDA, FALCÃO, 2010).
A primeira premissa teórica proposta por Lamarck pressupunha um potencial inato da vida,
uma lei da natureza, que dispensava maiores explicações. A segunda era necessária, para
explicar todos os tipos de adaptação dos seres vivos no transcurso do tempo (ALMEIDA E
FALCÃO, 2010, p. 651).
A atividade consiste em um jogo de tabuleiro, contendo três peças (similares a peças do jogo de dama), cartões
de desafios para correr o tabuleiro e peças fundamentais para o andamento do jogo. O tabuleiro contará com 20 casas,
cada uma com textura diferente, variando entre aveludada, lisa, áspera e com relevo. As três peças contarão com imã
em sua superfície para fixar as peças adjacentes (que possuem texturas idênticas às das casas do tabuleiro). O objetivo
é que o aluno termine o jogo e que compreenda algumas teorias envolvidas no jogo. Como Lamarck afirma que o ambiente
provoca mudanças adaptativas nos seres vivos, o jogo segue a mesma linha de raciocínio, onde dependendo da
casa/ambiente que a peça/indivíduo caia, precisa se adaptar para se manter no jogo. As regras do jogo são:
a) Cada aluno recebe uma peça para ser seu representante no tabuleiro.
b) O dado precisa ser jogado entre todos os alunos, quem tirar a número menor começa o jogo.
c) O participante que iniciar, vai até a sua casa correspondente ao número tirado no dado. E o professor lê um
cartão desafio para o aluno.
d) O aluno deve fazer o que for pedido no cartão.
e) Ganha o jogo, o primeiro que conseguir chegar ao final do tabuleiro.
Na tabela 2 são apresentados os desafios propostos nos cartões, que devem ser lidos pelo professor/aplicador.
São seis perguntas distribuídas em 30 cartões:
Tabela 2. Desafios propostos para realização da atividade
N
Desafios propostos
1
Coloque em sua peça/animal a mesma textura que o casa do tabuleiro.
2
Sua peça/animal precisa ter a mesma textura que o a da casa do tabuleiro. Se não tiver volte 2 casas.
3
Sua peça precisa apenas de uma perna para ficar nessa casa.
4
Sua peça não precisa de nenhuma “perna” para ficar nessa casa. Se tiver alguma volte 1 casa.
5
Sua peça precisa de duas pernas para essa casa.
6
Nessa casa sua peça precisa aumentar de tamanho. Caso já tenha aumentado uma vez, avance 2 casas.
Fonte: elaborado pelos autores.
4.2 - Atividade de ensino: Darwin
Para a atividade sobre evolução decorrente da teoria Darwinista, foi proposto que os seres vivos eram frutos de
uma evolução, que ocorre de forma lenta e gradual, sendo resultado de variações estruturais, pequenas ou não, sendo a
assim “controladas” pela seleção natural (CARMO, MARTINS, 2006). Partindo desse raciocínio, a atividade planejada conta
com um tabuleiro, contendo 20 peças (semelhante as peças de jogo de dama), porém elas serão divididas em quatro
grupos de cinco, cada grupo terá uma característica diferente, que podem ser representadas com um imã colado em sua
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superfície superior, outro com um triângulo, o terceiro com um quadrado e o último grupo com esfera. Essas peças do
jogo representam uma mesma família de animais (e/ou plantas) e os grupos representam determinadas espécies dessa
família com características que as diferem. Adjacente às 20 peças que se referem as espécies de uma família, teremos
mais quatro peças que irão representar predadores, essas peças irão ter o formato específico para que possa encaixar
nos seus grupos correspondentes. Nesse aspecto, a atividade tem o objetivo de fazer o aluno utilizar a peça de predador
para encontrar a peça da espécie com a que ele se encaixa e retirá-la do tabuleiro, contribuindo assim para que entre
na teoria darwinista de seleção natural, no qual aquela espécie não possui características para se adaptar àquele meio e
as demais conseguem sobreviver (GUERRA et. al., 2010).
5 - Considerações finais
Assim, as atividades sobre as teorias de Lamarck e Darwin, foram elaboradas com materiais de texturas
diferentes e, juntamente com a verbalização dos cartões, que delimitam o andamento do jogo do tabuleiro sobre a teoria
lamarckista, traz assim, a importância da percepção auditiva. Nessa perspectiva, é importante destacar que tato e
audição estão intimamente ligadas para que a atividade tenha um resultado satisfatório, e quando uma percepção
depende uma da outra, se enquadra na categoria de CAMARGO (2012a), de estrutura empírica da linguagem, nas fase de
estruturas mistas, onde códigos fundamentais se relacionam de maneira interdependente, nesse caso específico, é uma
estrutura tátil-auditiva interdependente.
Essas atividades também englobam outra categoria, a da estrutura semântico-sensorial da linguagem, em
significados sensorialmente não relacionáveis, que é a utilização de meios metafóricos e analógicos, no qual buscou-se
associar as texturas e formas diferentes, com ambientes que se encontram na natureza e a relação presa-predador para
a seleção natural. A elaboração dessas atividades também foipautadas pelas estruturas de significados indissociáveis de
representações não-visuais, ou seja, só é realizado o registro e internamente representados por meios de códigos e
representações não-visuais. Assim, para que a aprendizagem possa ser avaliada, materiais introdutórios serão
apresentados aos alunos antes do material instrucional em si. Essa estratégia consiste em verificar aquilo que o aprendiz
sabe de maneira prévia, considerando um nível alto de generalização e abstração. Desta forma, espera-se que os materiais
prévios servirão como "veículo de ligação" entre o conhecimento prévio do aluno e o campo conceitual que se pretende
que ele aprenda significativamente (MOREIRA, 2006, 2008).
Nesse sentido, foi considerado que os materiais com texturas variadas (Lamarckista) e das formas diferentes de
algumas peças (Darwinismo), dependem de uma determinada percepção sensorial. Assim, as atividades de ensino sendo
elaboradas a partir dos pressupostos teóricos da TAS, cumpre os objetivos do trabalho ao elaborar atividade de ensino
sobre biologia evolutiva, de forma inclusiva, a alunos com deficiência visual por meio da internalização dos significados
veiculados por meio do contato com outros alunos. A aprendizagem significativa, na estrutura cognitiva, só acontece com
a inclusão sendo a mediadora entre os indivíduos.
O caráter inclusivo necessita ser abordado nas atividades de ensino propostas, e estando fundamentadas em
categorias (estruturas), atendem ao principal objetivo, ou seja, não foram pautadas somente em questões visuais, mas
sim na tentativa de que se torne menos excludentes. A contribuição para o processo de aprendizagem (significativa), com
as atividades traz uma provocação para que haja mudanças ou modificações no pensar inclusivo.
O artigo ainda se encontra em processo de desenvolvimento, havendo ainda a fase de aplicação das atividades
nas escolas que possuam alunos com deficiência visual matriculados e a partir da formulação desses dados podemos
realizar uma análise dos resultados a partir dos conceitos teóricos aqui apresentados.
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Resumo: Considerando uma perspectiva de Educação Inclusiva para alunos com deficiência visual, é necessário que haja atividades de
ensino específicas, que embasadas na Teoria da Aprendizagem Significativa, auxiliem esses alunos em seu pleno desenvolvimento
escolar, utilizando seus conhecimentos prévios para redescobrir novos conhecimentos. Mas, tratando-se de inclusão, o material deve
servir também para alunos videntes. Muitas vezes isso não ocorre no contexto escolar, onde o ensino de ciências, de maneira geral, tem
se pautado em princípios visuais, perpetuando práticas excludentes. Partindo desses princípios, este artigo busca suporte também nas
categorias de Camargo (2012), e relata o desenvolvimento de atividades de ensino sobre biologia celular, mais especificamente, sobre
membrana plasmática, contemplando alunos com deficiência visual presentes no Ensino Médio Público. Além disso, a pesquisa também
mostra o planejamento e desenvolvimento de atividades de ensino a partir de critérios multissensoriais, explorando outros sentidos,
ampliando imagens e objetos que diminuam o esforço visual para alunos com baixa visão. Com isso, espera-se que, tanto professores
atuantes no ensino regular, como aqueles que estão em processo de formação, busquem tornar a aprendizagem mais significativa.
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Ensino de Biologia, Teoria da Aprendizagem Significativa.
Abstract: Considering an Inclusive Education perspective for students with visual impairment, it is necessary to have specific teaching
activities, that based on Meaningful Learning Theory be able to assist these students on their full school development, using their
previous knowledge to rediscover new meanings. But in the case of inclusion, the material may also be used for sighted students. Many
times it does not occur in the school context, where science education in general has been based on visual principles, perpetuating
exclusionary practices. Based on these principles, this article also looks for support in the categories of Camargo (2012), and reports the
development of teaching activities on cell biology, specifically on plasma membrane, contemplating students with visual impairment
present at Public High School. In addition to this, the research also shows the planning and development of teaching activities based on
multisensory criteria, exploring other senses, expanding images and objects that reduce visual effort for students with low vision. With
this, it is expected that both teachers working at regular education and those in the process of formation will persuit to make learning
more meaningful.
Keywords:Inclusive Education, Teaching of Biology, Theory of Meaningful Learning.

1.

INTRODUÇÃO
A presença de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas brasileiras tem tido um acréscimo,
haja vista que o censo escolar nacional consta que, o número de alunos com NEE matriculados em salas de aulas regulares
passou de 584.124, em 2011, para 796.486 em 2016, totalizando um aumento de 26,7% (BRASIL, 2011; 2017). Este fato
reflete os efeitos de legislações específicas para a educação especial no Brasil e também está em consonância com as
diretrizes educacionais na área e movimentos organizacionais internacionais. Este fato reflete os efeitos de legislações
específicas para a educação especial no Brasil e também está em consonância com as diretrizes educacionais na área e
movimentos internacionais. Mesmo sabendo que a referida presença não garante a inclusão de fato desses alunos, sem
ela intensificam-se relações de uma sociedade excludente (CAMARGO et. al., 2009).
Além disso, no Brasil ainda precisa de muito mais escolas com infraestruturas adequadas que atendam diferentes
tipos de necessidades. Nesse sentido, tomamos emprestado as palavras de Caiado (2006, p.1), quando questiona: Como
manter acesa a utopia de incluir pessoas portadoras de algum tipo de necessidade especial [...] em uma sociedade que
não resolveu sequer [...] a questão da inclusão das pessoas ‘normais’?
Dentre deste cenário brevemente descrito, este trabalho busca embasamento na Teoria da Aprendizagem
Significativa (TAS) de Ausubel, que através dos processos cognitivos, traz a linguagem, como uma importante mediadora
entre o conteúdo e a construção do significado. O desenvolvimento dessas atividades, por si só, já consiste no objeto de
investigação aqui apresentado, considerando que inexistem trabalhos na área de Ensino de Biologia que tratam da questão
de inclusão à partir do referencial aqui adotado.
Considerando ainda a Teoria dos Contextos Comunicacionais de Camargo (2012), a pesquisa mostra
odesenvolvimento de atividades de ensino inclusivas, que aborda o tema Ciências Biológicas – Citologia – podendo servir
de apoio para professores atuantes e/ou em formação, além, claro, de ser destinados a todos os alunos, de forma que
contemple aqueles que têm diferentes tipos de deficiências visuais. Desta forma, simultaneamente duas questões foram
levantas e buscarão respostas ao longo do trabalho:
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i.

Quais as melhores estratégias para o desenvolvimento de atividades didáticas inclusivas, considerando a Teoria
da Aprendizagem Significativa (TAS) sobre citologia – membrana plasmática – uma vez que o ensino tradicional
tem se amparado em pressupostos visuais e muitas vezes excludentes?
ii.
De que forma é possível que as atividades de ensino e os materiais didáticos desenvolvidos sejam
economicamente viáveis para escolas de ensino público?
Considerando o problema de pesquisa delimitado e apresentado anteriormente, este trabalho é de suma
importância uma vez que o Ensino de Ciências Biológicas dentro das escolas ocorre quase sempre de forma visual e faltam
recursos que atendam às necessidades e diversidades de todos os alunos, buscando equidade no ensino. Nesse sentido,
defende-se a importância do pleno entendimento da relação percepção/conceitos e fenômenos científicos, algo que
ainda precisa ser construído e que implicará em investigações que abordem os temas dos modelos e das representações
internas e mentais. Desta forma, a principal contribuição desta pesquisa será a de propor alternativas de metodologias
para o ensino de ciências em uma perspectiva inclusiva.
2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Em um primeiro momento cabe destacar que a inclusão contrapõe-se à homogeneização e normalização,
defendendo o direito à heterogeneidade e à diversidade (MANTOAN, 2003). Neste sentido, a inclusão parte da lógica de
que as diferenças individuais devem ser reconhecidas e aceitas por toda a sociedade, e devem ser os pilares para a
construção de uma nova abordagem didática e pedagógica no ambiente escolar (RODRIGUES, 2003). É pela diferença do
outro que percebemos nossa identidade. A diversidade tem por referencial central a multiplicidade e a convivência de
elementos distintos (CAMARGO, 2012b). Assim, renegando qualquer ato excludente, a educação regular deve garantir a
participação efetiva de todos os alunos, tenham eles necessidades educacionais especiais ou não, em cada atividade, ato
ou
dimensão
escolar.
Inclusão, do verbo incluir (do latim includere), no seu sentido etimológico, significa conter
em, compreender, fazer parte de, ou participar de. Assim, falar de inclusão escolar é falar
do educando que se sente contido na escola, ao participar daquilo que o sistema educacional
oferece, contribuindo com seu potencial para os projetos e programações da instituição
(MASINI,
2004).
Na escola que trabalha a inclusão, não há discriminação e sim um maior amparo aos alunos com deficiência, pois
não coloca todos na mesma sala e espera que eles aprendam da mesma forma. Inclusão é olhar para as diferenças de
todos e trabalhar essas diferenças para um ensino-aprendizagem de forma comum. As ações esperadas precisam remeter
à essa afirmação: “O princípio fundamental da inclusão é a valorização da diversidade. Cada pessoa tem uma contribuição
a dar” (DENS, 1998).
2.1. Teoria da Aprendizagem Significativa
Para Ausubel (1976), a Aprendizagem Significativa, envolve a construção de significados internalizados dos
materiais. Esse desenvolvimento cognitivo só ocorre, quando há uma interação do indivíduo com a sociedade. Dessa
forma, a internalização do conhecimento provém de interações já existentes com os signos, que se tornam, o principal
veículo da aprendizagem (MOREIRA, 1997). Nas palavras de Moreira (2000):
Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um receptor passivo. Longe disso. Ele deve
fazer uso dos significados que já internalizou, de maneira substantiva e não arbitrária, para
poder captar os significados dos materiais educativos. Nesse processo, ao mesmo tempo que
está progressivamente diferenciando sua estrutura cognitiva, está também fazendo a
reconciliação integradora de modo a identificar semelhanças e diferenças e reorganizar seu
conhecimento. Quer dizer, o aprendiz constrói seu conhecimento, produz seu conhecimento
(MOREIRA, 2000, p.3).
A teoria da aprendizagem de Ausubel (Ausubel et al., 1980; Ausubel, 2003), busca compreender como se constrói
o conhecimento e como lhe é adquirido significado. É na estrutura cognitiva do aprendiz que os conceitos pré-existentes
interagem com os novos conceitos que lhe são apresentados e ocorre a aprendizagem significativa. Ausubel ainda aborda
a assimilação dos conceitos, onde a percepção substantiva do material, constrói significados já relacionados no cognitivo
do aprendiz, e transforma em um novo conceito.
Cabe salientar, que o termo conceito, possui um significado mais complexo para esse autor, na medida em que
refere-se aos significados denotativos, aqueles que dizem respeito às características externas, sociais e abstratas dos
objetos; e conotativos, aqueles que são adquiridos através de experiências individuais, são subjetivos e pessoais (AUSUBEL
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et. al, 1978). O que se busca no ensino inclusivo é compartilhar significados denotativos, de forma que há a incorporação
não-literal do novo conhecimento à estrutura cognitiva.
Dessa forma, essa teoria envolve a internacionalização de um novo significado, que por sua vez, ocorre através
de três processos: o material estruturado de maneira lógica; conhecimento já existente na estrutura cognitiva do
aprendiz; e correlação do conhecimento já existente com o novo que lhe é apresentado, para que assim, ocorra a
aquisição de novos significados (AUSUBEL; NOVAK & HANESIAN, 1980).
O processo de ensino-aprendizagem, principalmente de ciências, ocorre através da memorização, o que torna
esse processo pedagógico não inclusivo, pois apoia-se em pressupostos excludentes, onde muitas vezes, o aluno deficiente
visual, tem aulas onde apenas o sentido da audição é integrada na aprendizagem. Para tal, esta pesquisa desenvolve
sequências de atividades didáticas voltadas para a educação inclusiva, pois é necessário transformar o significado lógico
do material em significado psicológico, não memorista, onde há a internalização do conhecimento, que por sua vez, se
torna idiossincrático (MOREIRA, 1997).
2.2. Ensino de Ciências Biológicas para alunos cegos
Masini (1994) nos traz o entendimento das percepções do deficiente visual, ou seja, é necessário buscar o sentido
que objetos e fenômenos têm para o aluno cego.
Um bom exemplo, [...] é o uso da bengala pelo cego. [...] Ele não mais começa da epiderme
da mão, mas na ponta do bastão. Através das sensações produzidas pela pressão do bastão
na mão [...]. A bengala não é mais um objeto que o cego perceberia, mas um instrumento
com o qual ele percebe. (MASINI, p. 31, 1994).
É fundamental que a escola e o professor estejam capacitados para trabalhar diversas formas pedagógicas de
ensino inclusivo. Observa-se o grande empenho em materiais didáticos de citologia para cegos, porém nenhuma atividade
didática. Os materiais didáticos auxiliam nas atividades de ensino, já as atividades didáticas são um conjunto de
procedimentos mediadores da reação entre os alunos e os objetos de ensino, levando em conta as relações sociais no
processo pedagógico.
Nessa perspectiva, Camargo (2012a) criou categorias para interpretação de atividades de ensino de ciências para
deficientes visuais. Considerando os objetivos das propostas, será utilizada apenas a categoria comunicação como norte
metodológico para elaboração das atividades de ensino, pois leva em conta processos de ensino-aprendizagem de ciências
de forma comunicativa e sensorial. Explicitamos os pontos principais dessas categorias, focando atenção específica na
estrutura semântico-sensorial da linguagem, considerando que possuem relações diretas para a proposta que será
apresentada na sequência. Desta forma, podemos apontar que Camargo (2012b) criou uma categoria caracterizada
quando, no processo comunicacional que se dá no ensino de ciências, as informações são entendidas por meio das
percepções sensoriais em função dos significados veiculados durante práticas de ensino-aprendizagem. Esses efeitos são
entendidos por meio de quatro referenciais que associam significado e percepção sensorial:
A) Significados indissociáveis: São aqueles cuja representação mental é dependente de determinada percepção
sensorial, inicialmente na consciência do emissor e posteriormente na consciência do receptor.

i.

Significados indissociáveis de representações visuais: somente podem ser registrados e internamente
representados por meio de códigos e representações visuais. Neste sentido, Vigotski (1997), aponta que os
significados indissociáveis de representações visuais são inacessíveis às pessoas cegas de nascimento.

Significados indissociáveis de representações não-visuais: só podem ser registrados e internamente
representados por meio de códigos e representações não-visuais.
B) Significados vinculados: São aqueles cuja representação mental não é exclusivamente dependente da percepção
sensorial utilizada para seu registro ou esquematização.

ii.

i.

Significados vinculados às representações visuais: representados internamente por imagens mentais e sempre
poderão ser registrados e internamente representados por meio de códigos e representações não-visuais.

Significados vinculados às representações não-visuais: representados internamente por imagens mentais nãovisuais e sempre poderão ser registrados e internamente representados por meio de códigos e representações
diferentes das que os constituem.
C) Significados sensorialmente não relacionáveis (ou sem relação sensorial): Não possuem vínculo ou associação com
qualquer percepção sensorial. As representações mentais com esta característica sempre estarão no nível analógico,
metafórico e artificial, sendo, portanto, carregadas de significados abstratos.
D) Significados de relacionabilidade sensorial secundária (ou de relação sensorial secundária): São aquelas em que
ocorrem construções de representações mentais sensoriais por parte do aprendiz, mas mesmas não representam prérequisito à compreensão do fenômeno/conceito abordado. Considerando essas breves explicitações teóricas, a proposta
objetivo do artigo será apresentada na sequência.

ii.
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3.

METODOLOGIA
Este trabalho fundamenta-se em pressupostos metodológicos próprios de uma abordagem qualitativa, utilizando
técnicas de pesquisa descritiva e analítica. Além disso, a pesquisa adotou também o conceito de reflexão-na-ação,
definido por Schön (1992). Esse pressuposto trata-se de um processo mediante o qual os profissionais aprendem partindo
da análise e interpretação da sua própria atividade. Desta forma, as práticas que nortearam o desenvolvimento das
atividades de ensino descritas em tópicos subsequentes serviram como ponto de partida para criação de conhecimentos
específicos. Os resultados dessas reflexões agregam-se na descrição das atividades e na análise apresentada nas
considerações finais do texto. Assim, cabe ainda apontar que um elemento chave do ensino que visa uma aprendizagem
significativa eficaz está no planejamento de atividades de ensino, pois é a partir dele que objetivos e decisões
metodológicas são desenvolvidos. No caso específico deste trabalho, as atividades de ensino priorizam possibilitar que o
aluno deficiente visual manipule objetos e materiais que sejam os mais próximos da realidade e que facilite a
compreensão dos temas (SANTOS & MANGA, 2009), tornando assim, o processo de aprendizagem significativo. Sendo
assim, para que isso ocorra, é necessário que os recursos didáticos possuam diferentes estímulos sensoriais.
4.

DESENVOLVIMENTO E APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE CITOLOGIA SOBRE A MEMBRANA
PLASMÁTICA
Como já mencionado, a ideia de “categorias” fundamenta-se nos conceitos de “representações internas” ou
“representações mentais”, que ocorrem no nível subjetivo da cognição, do pensamento. Em outras palavras, tais
representações referem-se “às formas em que codificamos características, propriedades, imagens, sensações etc, de um
objeto percebido ou imaginado, bem como, de um conceito abstrato” (EINSENCK, KEANE, 1991, p.202). Desta forma, a
principal contribuição desta pesquisa será a de propor alternativas de metodologias para o ensino de ciências em uma
perspectiva inclusiva.
4.1.
Membrana Plasmática
As atividades de ensino procuraram seguir essas orientações descritas na metodologia, a partir do diálogo com
os pressupostos teóricos apresentados no início do trabalho. Neste sentido, as atividades abordaram como enfoque, o
componente celular mais importante, a membrana plasmática. Partindo do pressuposto de que a membrana plasmática
é a unidade estrutural das células dos organismos vivos e que, essa unidade estrutural possuí três funções principais:
permeabilidade seletiva, revestimento e proteção, as atividades buscaram contemplar esses objetivos.
4.1.1. Atividade 1 – Permeabilidade Seletiva
A maior parte da membrana plasmática é composta por lipídeos e proteínas, o que a confere uma composição
lipoproteica, que possui uma bicamada fosfolipídica. Os fosfolipídios, dispostos nessa bicamada, possuem regiões
hidrofílicas (que possuem afinidade pela água) voltada para a parte externa; e uma região hidrofóbica (sem afinidade
pela água), voltada para a parte interna. Para exemplificar essas questões polares e apolares, foram utilizados como
recursos os seguintes materiais: canudo, algodão, tampa de plástico (com areia que repele água) e água corada. No
canudo, foi aderido à uma de suas extremidades um algodão (representando a parte hidrofílica); e na outra extremidade
uma tampa de plástico que possuí uma areia que repele água (que será explicada para os alunos em experimentos
anteriores), representando a parte hidrofóbica. Ao mergulhar algodão e plástico com areia repelente em água corada
(para alunos de baixa visão), tanto alunos com deficiência visual, quanto alunos videntes, poderão ter o entendimento
sobre a permeabilidade seletiva da membrana plasmática, pois o algodão irá absorver a água, mas a tampa de plástico
com a areia, não. Essas colocações buscam seguir as orientações de Camargo (2012a), ao relacionar instrumentos táteis
que envolvam também as explicações auditivas, ou seja, somente através de observação simultânea com os códigos, no
caso, táteis – categoria comunicação – tátil e auditiva interdependentes.
4.1.2. Atividade 2 – Proteção
As células, apresentam mecanismos de revestimento, que ajudam a manter sua estrutura, mas que também proporcionam
uma grande proteção. Os revestimentos mais comuns encontrados em células animais são o glicocálix, que dá proteção
contra agentes físicos ou químicos externos à célula e retém nutrientes ou enzimas na sua superfície. Partindo desses
pressupostos, a segunda atividade busca trabalhar com jogos de encaixe, que procuram evidenciar essa proteção e seleção
que o glicocálix realiza. Para tal, foi utilizado os recursos: papelão e moldes de proteínas, bactérias, fungos, nutrientes,
O2 (oxigênio), etc. No papelão foram realizados recortes para os moldes de diversas substancias que podem adentrar na
célula. O intuito é que o aluno cego tente encaixar os moldes nos respectivos buracos, alguns moldes não irão encaixar,
demonstrando assim, que o glicocálix protegeu a célula, enquanto ao mesmo tempo, identificou substancias úteis. A
atividade parte da análise da categoria comunicação – tátil-auditiva interdependentes e significados vinculados às
representações não-visuais – são significados registrados por códigos não-visuais e observados pelo tato, audição etc.
4.1.3. Atividade 3 – Revestimento: Modelo do Mosaico Fluido
A estrutura e revestimento da membrana plasmática é chamada comumente de Modelo do Mosaico Fluido. De acordo com
este modelo a membrana plasmática é composta por um mosaico de componentes (proteínas, fosfolipídios, colesterol e
proteínas) que se movem livremente e com fluidez no plano da membrana. Os recursos para essa terceira atividade
foram: miçangas, fio de nylon elástico e transparente e, pano de algodão mole. Utilizando miçangas coloridas, para os
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alunos de baixa visão, as mesmas serão costuradas com o fio de nylon elástico no pano mole. Dessa forma o movimento
de fluidez poderá ser compreendido e o aluno consegue associar ao movimento da membrana plasmática proposto no
Modelo do Mosaico Fluído. Essa atividade buscou princípios da categoria comunicação – tátil e auditiva independentes –
dessa forma o aluno com deficiência visual entra em contato com conteúdo, através de práticas que envolvam o tato e a
audição.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foram desenvolvidas sequências de atividades de ensino na área de Biologia Celular, que buscam
abordar a principal organela presente na célula eucarionte – membrana plasmática – de forma inclusiva. Para tanto, foi
articulado junto as etapas de desenvolvimento das atividades, a TAS o referencial teórico de Camargo (2012a), que
consideram recursos multissensoriais.
Trabalhando as questões dos significados dos conceitos para elaboração das atividades de ensino, foi possível
identificar quais as condições de acessibilidade da linguagem que podem dar suporte às informações veiculadas durante
atividades de ensino e aprendizagem, uma vez que, para Ausubel (1978) a linguagem é uma importante facilitadora da
aprendizagem significativa, onde os signos linguísticos servem como apoio para a construção do conceito. Também
consideramos a influência da ausência da visão no compartilhamento de significados denotativos, entre vidente e
deficiente visual, acerca das informações veiculadas, para que fosse possível haver inclusão significativa.
O ensino de ciências, apoia-se na memorização, e dessa forma, não atende ao aluno deficiente visual. Com a
proposta dessa pesquisa, o ensino através das sequências didáticas se dá através da assimilação abstrata, que
posteriormente na estrutura cognitiva, aumenta o significado potencial de determinado conhecimento sobre a membrana
plasmática (AUSUBEL; NOVAK & HANESIAN, 1980). Com o desenvolvimento de atividades didáticas, houve a facilitação da
construção de significados, de forma que, possibilita a aprendizagem de todos os alunos, sendo assim inclusiva e
significativa.
É importante ressaltar, que quando tratamos de deficiências visuais e os diferentes tipos que ela apresenta,
nossas ações giram em torno de paradigmas, ou seja, estamos seguindo sempre os mesmos padrões e concepções
(MANTOAN, 2003). Dessa forma, o ensino regular ainda é excludente. A partir dessas considerações foi possível articular,
junto a Teoria da Aprendizagem Significativa, o desenvolvimento de atividades de ensino onde há a internacionalização
dos significados por parte do receptor, através de suas experiências individuais e das interações com outros indivíduos.
Seu conhecimento é reorganizado através do diálogo multisensorial, que mantém a construção de sua estrutura cognitiva,
produzindo seu conhecimento (MOREIRA, 2000).
Assim, no contexto da educação inclusiva, é necessário explorar de maneira crítica outras tendências, outras
respostas, outras formas de explicar e entender o mundo. Redimensionar essa atual realidade da educação excludente é
uma tarefa complexa, mas existindo modelos didáticos, os profissionais poderão encontrar amparo para realizar a
inclusão. Neste sentido, é necessário que que haja uma outra compreensão e análise dos alunos, em suas diferentes
formas de existir.
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Resumo: A pesquisa partiu do pressuposto que um dos papeis do professor consiste em buscar novas metodologias para auxiliá-lo em
sala de aula e possibilitar uma aprendizagem que, de fato, seja significativa. O objetivo foi o de apresentar uma sequência didática
diferenciada, ancorada na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e na Teoria da Educação de Joseph Novak, com o uso
de um “rap” intitulado ¨Rap da Pilha¨, disponível na rede mundial de computadores, como ferramenta potencialmente facilitadora da
aprendizagem significativa dos conceitos de Eletroquímica, na fase de retenção, experimentos, construção de paródias, gravação de
vídeos e mapas conceituais como um novo modelo de avaliação. A pesquisa foi realizada em uma turma da 2º ano do Ensino Médio de
uma Escola Estadual em Boa Vista-RR. Durante a sequência didática e após a apresentação da música, percebeu-se um aumento gradual
dos conhecimentos dos estudantes evidenciados através de conceitos nos mapas conceituais. Esses dados, juntamente com a criação das
paródias e os comentários positivos sobre a metodologia utilizada, levam-se a acreditar que a música influenciou na assimilação e
organização dos conceitos propostos. A pesquisa possui dados com evidências que a aprendizagem significativa, segundo as teorias
estudadas, aconteceu.
Palavras Chaves: Ensino de Química, Mapas Conceituais, Paródias.
Abstract: The research was based on the assumption that one of the teacher's roles is to seek new methodologies to help in the classroom
and to enable learning that is, in fact, Meaningful. The objective was to present a differentiated didactic sequence, anchored in David
Ausubel's Meaningful Learning Theory and Joseph Novak's Theory of Education, with the use of a rap titled "Cell of the Stack" available
on the world computer network as a tool potentially facilitating the concepts of electrochemistry, in the retention phase, experiments,
construction of parodies, video recording and conceptual maps as a new evaluation model. The research was carried out in three classes
of the Secondary School of a State School in Boa Vista-RR. During the didactic sequence and after the presentation of the music, it was
noticed a gradual increase of the knowledge of the students evidenced through concepts in the conceptual maps. These data, together
with the creation of the parodies and the positive comments about the methodology used, lead one to believe that music influenced
the assimilation and organization of the proposed concepts. The research has data with evidence that Meaningful learning, according to
the theories studied, happened.
Keywords: Teaching Chemistry, Conceptual Maps, Parodies.

1. Introdução:
Durante os estágios supervisionados na graduação em licenciatura em química, foi percebido que muitos
estudantes do ensino médio não se interessam pela disciplina de Química. A falta de utilização de estratégias
diferenciadas por parte do professor e o uso de fórmulas e conceitos repetitivos que não chamam a atenção, podem ser
fatores que contribuem para a falta de interesse dos estudantes.
Assim, acredita-se que é um grande desafio para os professores ensinar Química, mesmo sendo um conteúdo muito
presente em nosso cotidiano, pois muitos alunos veem esta disciplina como enfadonha e de difícil compreensão. Neste
sentido, a utilização de experimentos no laboratório ou em sala de aula, e a utilização das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs), podem fazer com que o estudante relacione a teoria estudada com seu cotidiano e sua aprendizagem
aconteça mais significativamente, tendo como consequência o aumento no interesse pela disciplina.
Com base nessa concepção, Farias (2001) afirma que a música, por apresentar várias mensagens, tende a ser
relacionada com o emocional e cultural, sendo muito explorada pela tecnologia através de vídeos na internet. Está sempre
presente na vida dos seres humanos e também na escola para dar vida ao ambiente e favorecer a socialização dos alunos,
além de despertar neles o senso de criação e recreação.
Assim, tendo em vista que a música está presente na vida de jovens de todas as idades, esta pesquisa a incluiu
como ferramenta facilitadora da aprendizagem em uma sequência didática construída sob a luz da Teoria da
Aprendizagem Significativa (TAS) de David P. Ausubel, seguida da Teoria de Educação de Novak (TEN), para conciliar
conceitos de Eletroquímica para estudantes da 2º ano do Ensino Médio em Boa Vista-RR.
A Eletroquímica é uma das áreas que vem crescendo dentro da sociedade atual devido às tecnologias de um modo
geral e consequentemente, devido a esse grande avanço, problemas ambientais gigantescos vêm acontecendo,
principalmente pelo motivo do descarte incorreto de alguns materiais na natureza. Esses problemas ambientais ocorrem
devido a essas reações acontecerem entre elementos tóxicos que em contato com o meio ambiente poluem o solo, as
águas e os alimentos, chegando aos seres vivos.
A sequência que foi colocada em prática buscou favorecer o processo de ensino e de aprendizagem incluindo
uma música intitulada “Rap da Pilha” do professor Silvio Predis, disponível em um vídeo publicado na rede mundial de
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computadores, como ferramenta pedagógica para auxiliar os professores na transmissão dos conhecimentos. Aliou-se a
esta atividade, experimentos eletroquímicos que são essenciais para que os estudantes visualizem e relacionem a teoria
com a prática. As atividades tiveram o intuito de estimular o interesse pelos conceitos ministrados em sala de aula,
instigando a criatividade, neste caso a construção das paródias, sempre relacionando as TICs, que aqui foram os vídeos
criados e editados pelos estudantes.
Esse tipo de metodologia é pouco utilizada em escolas consideradas tradicionais, estando mais presente em cursinhos
pré-vestibulares. No entanto, aos poucos, vem sendo introduzida em salas de aula das escolas de Ensino Fundamental e
Médio por professores que procuram enriquecer as aulas, sendo tema de pesquisas nas mais diversas áreas.
2. Marco Teórico
Com o desinteresse dos estudantes do ensino médio em disciplinas como a Química, existe a necessidade de buscar novas
ferramentas pedagógicas motivadoras para que o ensino e a aprendizagem aconteçam satisfatoriamente.
A produção de vídeos com músicas elaboradas para assuntos didáticos específicos vem crescendo a cada dia, tendo
a internet como principal meio de divulgação. Tanto as músicas como a internet estão inseridas no ambiente escolar e
influenciam a vida dos jovens, fazendo parte da cultura moderna. Por essa razão, tornou-se um grande desafio para os
educadores procurar uma forma de unir esses dois grandes instrumentos para atrair a atenção e o interesse de muitos
dos estudantes.
2.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, o Uso das TICs e da música no contexto Escolar
Cultural.
Desde a década de 1950, a chamada máquina de ensinar faz parte do cotidiano escolar. Afirmando isso, Cunha
(1978) define essas máquinas como aparelhos mecânicos para a apresentação de materiais de autoinstrução e, como tais,
um meio de individualizar a instrução.
A tecnologia educacional produziu certo número de dispositivos de instrução que, combinados, se prestam a uma
técnica de ensino muito efetiva. A combinação irá variar conforme as necessidades da disciplina e os recursos das escolas.
A partir dessa produção, as tecnologias foram ganhando espaço e, com frequência, utilizadas por professores para a
melhor transmissão do conhecimento, tornando-se cultural no planejamento de atividades de pesquisa e transmissão do
conhecimento.
Hoje, a escola tem um papel fundamental no desenvolvimento crítico e cultural na vida dos jovens. Devido a essa
influência, exige que a cada dia a reflexão sobre a cultura seja ampliada e difundida nas diversas áreas do conhecimento,
pois a mesma tem o papel formador de cidadãos que também são responsáveis pela cultura de suas localidades. A música
está inserida diretamente no ambiente escolar, podendo ser um reforço educacional, desde que seja modificada e
trabalhada para que se torne uma ferramenta de aprendizagem significativa na fase de retenção, momento onde acontece
a organização dos conteúdos didáticos com informações existentes na estrutura cognitiva do estudante, entrelaçando-a
com o contexto social.
Segundo Silveira e Kiouranis (2008), a música e sua respectiva letra podem ser uma importante alternativa para
estreitar o diálogo entre alunos, professores e conhecimento científicos, uma vez que abordam temáticas com grandes
potenciais de problematização e está presente para o aluno. Nesta perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (PCNEM) apresentam em seu texto relacionado ao ensino de Química, que este deve possibilitar ao
aluno a compreensão tanto dos processos químicos em si, quanto da construção de um conhecimento científico em
estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas (BRASIL,
1998, p. 87). Assim, acredita-se que a música, como a experimentação pode influenciar na assimilação dos conceitos,
pois o estudante pode conseguir relacionar a teoria com a prática e traz os assuntos escolares para o seu cotidiano, sendo
potencializado quando estão apresentados de forma interdisciplinar com áreas próximas e relacionados com as novas
tecnologias.
2.2 Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e Teoria da Educação de Novak.
2.2.1 Teoria da Assimilação
A essência da teoria da assimilação é a ideia de que novos significados são atribuídos à interação do novo
conhecimento com os conceitos e proposições aprendidos anteriormente. Ausubel, Novak e Hanesian (1978) afirmam que
esse processo de interação resulta numa modificação, tanto do significado da nova informação, quanto do significado do
conceito ou proporção ao qual está relacionada.
Os autores continuam afirmando que, de forma mais completa, para desenvolver melhor o princípio da assimilação,
é necessário a construção, retenção e organização de significados na estrutura cognitiva, o que pode ser feito de um
modo mais eficaz e compreensível através de símbolos representativos simples.
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2.2.2 Retenção Significativa e Esquecimento.
O processo da aprendizagem significativa não é finalizado com a aquisição de novos conhecimentos. A segunda
etapa consiste na organização das novas informações com as informações existentes na estrutura cognitiva do indivíduo,
chamado de processo de retenção.
Segundo Ausubel (2003), o intervalo de retenção e os significados que acabaram de surgir ligam-se as ideias
ancoradas que lhes correspondem. Essas informações ficam ancoradas por um determinado tempo e quando a
dissociabilidade chega a um determinado ponto crítico, ocorre o esquecimento ou a redução gradual em relação às ideias
preexistentes (subsunção obliterante). O autor afirma que, se a estrutura cognitiva do indivíduo for clara, estável e bem
organizada, surgem significados precisos que tendem a reter a força da dissociabilidade ou disponibilidade. Porém, se for
instável, desorganizada, existe a tendência de inibir a aprendizagem significativa. Ao fortalecerem os aspectos relevantes
da estrutura cognitiva, a nova aprendizagem e a consequente retenção podem ser facilitadas.

2.2.3 A Teoria da Educação de Novak.
Joseph D. Novak, deu continuidade a teoria defendida por Ausubel. Este por sua vez acrescentou algumas
propostas à referida teoria, que posteriormente ficou conhecida como a Teoria de Educação de Novak. Esta teoria
apresenta a relação entre a aprendizagem com o comportamento criativo. Para ele, a pessoa criativa procura achar
relações entre elementos de conhecimentos ou conceitos de ordem inferior para formar conceitos superordenados de
ordem superior e afirma que essas pessoas alcançam sucesso na escola não jogando de acordo com as regras, e sim usando
o poder da aprendizagem significativa para atingir o sucesso final (NOVAK,1981).
Moreira (2006) corrobora que este pensamento e afirma que a premissa básica desta teoria é que os serem
humanos fazem três coisas: pensam, sentem, atuam e que qualquer evento educacional existe uma ação para trocar
significados (pensar) e sentimentos entre o aprendiz e o professor. O mesmo autor aborda ainda que existem quatro
elementos que são o aprendiz, o professor, o material de ensino (conhecimento) e o contexto – porém, Novak acrescentou
mais um elemento que está sempre presente no meio educacional, a avaliação, onde utilizou os mapas conceituais.
Segundo Novak e Gowin (1984), os estes mapas têm o objetivo de representar relações significativas entre
conceitos. Servem para tornar claro, tanto para os professores como para os estudantes, o pequeno número de ideias
chave em que eles se devem focar para uma tarefa de aprendizagem específica.
2.3 A aprendizagem dos conteúdos de Química com a utilização de música/paródia como ferramenta
pedagógica.
A TAS de David P. Ausubel, afirma que o material, no caso desta pesquisa, a sequência didática com a utilização
da música/paródia, tem que ser potencialmente facilitadora de construção pessoal de conhecimentos significativos para
que seja válido e a aprendizagem cognitiva aconteça.
Trabalhos já foram realizados utilizando a música como ferramenta pedagógica, seus resultados foram
apresentados em eventos científicos na área e suas conclusões consideradas satisfatórias pelos pesquisadores.
Segundo Leal e Araújo (2014), e possível concluir que a utilização da música pode sim proporcionar uma
aprendizagem rápida e próxima da realidade do estudante, fazendo com que aprenda o conteúdo com eficiência e
dinamismo. Estes mesmos autores acrescentam que, quando se inclui elementos da vivência, os alunos deixam de
“decorar” os conceitos, e passam a ter outra forma de retenção dos conteúdos, através da letra das músicas que facilitam
a relação ensino aprendizagem.
Pesquisas em outras disciplinas também apresentam resultados significativos com a introdução da música na
sequência didática. Do Valle (2010), utilizou a música como material multimeio na disciplina de Matemática e pôde
constatar uma ativa participação dos estudantes e as mudanças obtidas no rendimento dos alunos na situação inicial e
pós-aplicação do método. Relacionando com os indicadores, verificou-se uma melhora significativa, de acordo com o que
demonstrou após a comparação dos resultados obtidos no pré e pós-teste.
As pesquisas apresentadas afirmam que a música e/ou paródias podem ser incluídas como ferramenta potencialmente
facilitadora de aprendizagem no ensino de Química, sendo introduzida em sala de aula, motivando os estudantes e
auxiliando professores, mudando assim, a concepção que servem apenas para memorização dos conteúdos e não
funcionam para o processo de ensino-aprendizagem.
3. Metodologia
O ponto central desta pesquisa consiste na verificação de evidências da ocorrência de aprendizagem significativa
do conteúdo de Eletroquímica, após a utilização da música como ferramenta pedagógica potencialmente facilitadora no
processo de retenção dos conceitos. Esses indícios foram investigados por meio dos mapas conceituais, observações,
depoimentos e paródias produzidas pelos estudantes,tendo sua abordagem de pesquisa qualitativa.
Moreira (2011) acrescenta que a pesquisa qualitativa procura analisar criticamente cada significado em cada
contexto, assim, o pesquisador fica imerso ao fenômeno de interesse.
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A população da pesquisa foi uma turma do 2º ano do Ensino Médio de uma Escola Estadual em Boa Vista/RR, com idade
média de 16 a 18 anos, totalizando 06 (seis) voluntários em um universo de 15 estudantes.
Durante a primeira aula foi explicado todos os procedimentos da pesquisa e apresentados quatro vídeos de
paródias com os títulos: Paródia, Química- Radioatividade, Ragatânica - Química Orgânica [Ragatanga cover], Paródia de
Química YMCA e Pagode da Química os títulos: Paródia, Química- Radioatividade, Ragatânica - Química Orgânica
[Ragatanga cover], Paródia de Química YMCA e Pagode da Química, todas disponíveis na rede mundial de computadores.
Foram explicados também, os conceitos necessários para a construção do mapa conceitual. Após, foi dada uma
folha em branco para que eles construíssem mapas conceituais individuais com o tema “Oxirredução” ou “Numero de
Nox” (Avaliação Diagnóstica), a fim de demonstrar seus conhecimentos prévios sobre assuntos, como sugere a TAS de
Ausubel.
Em virtude do pouco conhecimento sobre o assunto, foram iniciadas as explicações de como se calcular número
de oxidação, introduzindo os conceitos de oxidação e redução.
No início da segunda aula, foi solicitado aos estudantes a construção de um novo mapa conceitual (primeira
avaliação formativa), e em seguida, os conceitos de Eletroquímica, dando ênfase a Pillha de Daniell, foram apresentados
e explicados, levando em consideração a diferenciação progressiva que segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1978) se dá
por meio da programação dos assuntos, e é seguida utilizando-se uma série hierárquica de organizadores, cada qual
precedendo a sua unidade correspondente de material detalhado e diferenciado, colocando o material dentro de cada
unidade em ordem decrescente de inclusividade, onde os conceitos estão ordenados ¨de cima para baixo¨ na escala
hierárquica.
Já a reconciliação integradora, apresentada pelos autores está no pressuposto de que as considerações
pedagógicas são adequadamente satisfeitas se tópicos que se sobrepõem e são manipulados de forma auto continente,
de modo que cada tópico só é apresentado em um dos vários lugares possíveis onde o tratamento é relevante.
Nesta etapa, dois experimentos foram apresentados, a Reação do Nitrato de Prata e Cobre e a Reação entre o
Zinco e o Cobre (Pillha de Daniell), relacionando o conteúdo teórico com a prática.
Na terceira aula houve uma breve revisão para tirar as dúvidas que ainda existiam com relação ao conteúdo
apresentado na aula anterior, solicitando que os estudantes construíssem um mapa conceitual (2ª avaliação formativa).
Após essa etapa, a música ”Rap da Pilha” foi apresentada e cantada com a turma, como ferramenta potencialmente
facilitadora para a melhor assimilação dos conceitos estudados e com o intuito de consolidar os conhecimentos e
dinamizar a aula. Um novo mapa conceitual foi construído (função somativa) após esse momento.
Na quarta aula, a turma foi reunida para que os grupos apresentassem os vídeos. Em todos os passos apresentados,
foram realizados observações e registros que evidenciassem a aprendizagem significativa do conteúdo trabalhado.
4. Apresentação e Discussão dos Dados
Como o objetivo da pesquisa não foi avaliar os mapas conceituais em sua plenitude, e sim buscar evidências da
aprendizagem significativa através das informações sobre a potencialidade da música em relação à retenção dos
conceitos, pode-se chegar à conclusão que a pesquisa teve resultados satisfatórios, pois os estudantes conseguiram
apresentar nos mapas os conceitos assimilados, mostrando que a música fortaleceu e organizou os aspectos relevantes
da estrutura cognitiva. A Figura 01 apresenta os resultados dos mapas conceituais de um dos estudantes em três momentos
da sequencia didática.

377

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

Figura 03: Primeira e segunda Avaliações Formativas e a Função Somativa.
O quadro abaixo apresenta uma análise qualitativa com relação à evolução dos seis estudantes envolvidos na
pesquisa, levando em consideração a fase de assimilação (primeira e segunda avaliações formativas), a hierarquização
dos conceitos (Diferenciação Progressiva e Reconciliação Integrativa) e a fase de retenção (função somativa).
Quadro 01: Análises qualitativas da evolução dos estudantes.
Apresentação dos conceitos antes Hierarquização dos conceitos.
TV1 da Música (1ª e 2ª Avaliações (Diferenciação Progressiva e
Formativas)
Reconciliação Integrativa)
E1 Aumento considerado de conceitos Apresenta de forma confusa na 2ª
sobre os assuntos específicos e gerais avaliação
formativa.
Possui
durante as duas avaliações.
palavras de ligação.

E2

Apresenta poucos conceitos no
primeiro mapa, sendo apresentados
os conceitos específicos apenas no
segundo mapa.

Apresenta os conceitos com pouca
desorganização com relação à
hierarquia, apresentando palavras
de ligação.

E3

Apresentam na primeira avaliação
formativa alguns conceitos de forma
errada, conseguindo corrigir e
apresentar os novos conceitos no
segundo mapa.
Conceitos apresentados de forma um
pouco desorganizada no mapa 1, não
apresenta novos conceitos no mapa
2. Apresenta palavras de ligação.

Nos dois mapas apresenta uma
hierarquização
com
pouca
desorganização.

Mapas conceituais com poucos
conceitos. Não existem palavras de
ligação

Sem organização hierárquica

E4

E5

Houve uma organização dos
conceitos colocados de maneira
errada em comparação ao primeiro
e ao segundo mapa.
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Apresentação
dos
conceitos
depois
da
Música (Função Somativa)
Apresenta conceitos de
forma
satisfatória,
existindo
pouca
desorganização hierárquica
e possuindo palavras de
ligação.
Pouca
confusão
com
relação
à
hierarquia.
Apresentação
dos
conceitos
de
forma
satisfatória, porém, poucas
palavras de ligação.
A
apresentação
dos
conceitos é clara, com as
palavras
de
ligação
presentes no mapa.
Aumento significativo na
apresentação
dos
conceitos.
Todos
os
conceitos
foram
relacionados interligados.
Dificuldades em relacionar
as palavras de ligação.
Apresentação de muitos
conceitos
voltados
ao
assunto, organização um
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E6

Não apresenta conceitos no primeiro
mapa, e poucos conceitos confusos
no segundo. Apresenta palavras de
ligação.

Sem organização hierárquica.

pouco
confusa.
Sem
palavras de ligação.
Estrutura cognitiva mais
organizada,
com
apresentação de alguns
conceitos sobre o assunto e
sobre o experimento. Sem
palavras de ligação.

Os comentários de três estudantes foram considerados positivos, como apresentados nos textos seguintes: “Eu
amei a metodologia da professora, pois é uma forma diferente dos alunos aprenderem mais, consegui tirar muitas
dúvidas com relação à Pilha de Daniell. Quando ela passou a música, consegui aprender muito mais do que era anodo,
catodo e com certeza, com que ela faça a gente crie paródias é muito mais fácil de aprender”;
“Professora, eu quero agradecer a senhora pelas aulas diferenciadas de Química que tivemos, foram bacanas.
Daquela paródia que foi superbacana, pois eu já tinha conhecimento, mas esses conhecimentos foram mais desenvolvidos
com a paródia sobre Eletroquímica e creio que isso não foi só em relação a mim, mas a outros alunos da nossa sala
porque até hoje, eles ficam cantando a música, a paródia e é muito legal”.
“Foi superbacana, pois eu já tinha conhecimento, mas esses conhecimentos foram mais desenvolvidos com a
paródia sobre Eletroquímica e creio que isso não foi só em relação a mim, mas a outros alunos da nossa sala porque até
hoje, eles ficam cantando a música, a paródia e é muito legal”.
Mesmo com todas as dificuldades encontradas durante a aplicação da sequência didática, as análises foram
aceitáveis no universo pesquisado. Os mapas elaborados pelos estudantes demonstraram que houve uma aquisição
progressiva de conhecimentos, observando que cada estudante aprende a seu tempo.
5 .Considerações Finais
Pode-se concluir que uma sequência didática diferenciada, com a utilização de experimentos e com a música
sendo utilizada como ferramenta potencialmente facilitadora dos conceitos de Eletroquímica, favoreceu a aprendizagem
dos novos conceitos na fase de retenção, pois organizou e fixou os conhecimentos adquiridos durante sua aplicação. Os
estudantes conseguiram colocar nos mapas conceituais, mesmo de forma parcialmente organizada, os conhecimentos
adquiridos.
Por fim, houve evidências que o conteúdo proposto foi relacionado às informações existentes, que ocorreu com a
aprendizagem mecânica, de forma gradativa na maioria dos estudantes voluntários. Diante do exposto, podemos
considerar a ocorrência da aprendizagem significativa dos conceitos quando relacionados aos que os estudantes
apresentaram na avaliação diagnóstica com relação à função somativa.
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Resumo: Frequentemente, o termo Aprendizagem Significativa embasa o trabalho docente. Mas com base em qual teoria ou autor este
termo é citado? Em virtude desta questão, o papel principal deste artigo é analisar e discutir informações a respeito dos documentos
oficiais do Ensino Fundamental no Estado de Santa Catarina e verificar como estes documentos apontam a Teoria da Aprendizagem
Significativa segundo David Ausubel. Para tanto, serão analisados os documentos principais como as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Básica, Parâmetros Curriculares Nacionais e Proposta Curricular de Santa Catarina. Ao iniciar a análise, será feito um
levantamento bibliográfico a respeito das contribuições de Ausubel para as teorias de aprendizagem e aspectos conceituais sobre a
teoria da Aprendizagem Significativa. Como se trata de revisão documental, com base no método qualitativo, posteriormente, far-se-á
análise dos documentos oficiais em busca de conceitos existentes e as contribuições da teoria para o Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Documentos oficiais. Ensino Fundamental.
Abstract: Frequently, the meaningful learning expression permeates the teaching work. But based on which theory or author is this term
quoted? Because of that, the main role of this article is to analyze and discuss information about the official documents of Elementary
School and see how these documents highlight the meaningful learning theory according to David Ausubel. For this end, the main
documents will be analyzed, such as the Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, Parâmetros Curriculares Nacionais.
To start the analysis, a bibliographic survey will be carried out about contributions to educational theories of Ausubel and conceptual
aspects about the theory of meaningful learning. As this is a review article, based on the qualitative method, later, a documentary
analysis will be made in search of concepts contained in the documents and contributions of the theory for schools.
Keywords: Meaningful learning. Official documents. Elementary School.

1 – Introdução
Este artigo apresenta uma análise de documentos norteadores do Ensino Fundamental com objetivo de
identificar neles alguns conceitos relativos à Teoria da Aprendizagem Significativa segundo David Ausubel, já que muitas
vezes alguns termos sãoutilizados sem referências ou sem relação com a teoria que lhe fundamenta.
Para a análise escolheu-se os seguintes documentos: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica;
Parâmetros Curriculares Nacionais 1ª a 4ª séries, 5ª a 8ª séries; Proposta Curricular de Santa Catarina - 2014 (última
atualização). São eles que interferem nas estruturas sociais em que a escola se constitui nas práticas sociais em que ela
se organiza e no direcionamento do trabalho docente.
A natureza dessa pesquisa será documental, com base nos referenciais descritos anteriormente. O método será
qualitativo, fundamentalmente interpretativo. Sobre pesquisa qualitativa, Moresi (2003, p. 60), diz que “A pesquisa
qualitativa ajuda a identificar questões e entender porque elas são importantes”. Assim, a análise permitirá a
interpretação de dados qualitativos presentes nos documentos analisados.
A escolha pela pesquisa sobre a teoria de Ausubel surgiu após estudos durante o curso do Mestrado Profissional
em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias, da Universidade do Estado de Santa Catarina, sobre este teórico, em
que se compreenderam conceitos importantes criados pelo autor. Aprendizagem Significativa é um termo muito utilizado,
mas que poucos o relacionam com David Ausubel. Com base nesses estudos surgiu o interesse de investigar sua teoria nos
documentos oficiais que norteiam o trabalho pedagógico nas escolas do estado de Santa Catarina, para verificar qual o
embasamento teórico utilizado quando citado o termo Aprendizagem Significativa. Optou-se por analisar os documentos
oficiais com a premissa de que se faz necessário e até indispensável a compreensão das teorias de aprendizagem utilizadas
para compor os documentos educacionais. Muitas vezes as teorias são citadas, mas não devidamente referenciadas.
2 – Revisão da Literatura
2.1 Aprendizagem Significativa: aspectos conceituais
Ausubel descreve em sua teoria, questões sobre a aprendizagem cognitiva, que pode ser entendida como
“aquela que resulta no armazenamento organizado de informações na mente do ser que aprende”. (MOREIRA, 2001,
p.95). Dentre as palavras-chave da teoria temos: Aprendizagem Significativa, Aprendizagem Mecânica, Conhecimento
Prévio.
Para conceituar “Aprendizagem significativa”, Ausubel, Novak e Hanesian (1980), descrevem que o fator mais
importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Para ele, Aprendizagem Significativa é a
organização e a integração do novo material na estrutura cognitiva preexistente.
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Sobre o conceito “Aprendizagem mecânica”, Ausubel, Novak e Hanesian (1980)explicam que este tipo de
aprendizagem acontece quando existem poucas ou nenhuma ideia-âncora (conhecimentos prévios) na estrutura cognitiva
do aprendiz para facilitar a conexão entre esta e a nova informação.
E a partir dos conceitos Aprendizagem Significativa e Mecânica, tem-se a definição do termo Conhecimento
prévio, no qual Moreira (2012, p. 10) explica que, “o conhecimento prévio é, na visão de Ausubel, a variável isolada mais
importante para a aprendizagem significativa de novos conhecimentos”.Assim, entende-se que a escola deve considerar
o conhecimento prévio que o aluno possui como ponto de partida para um novo conhecimento. Partindo desses conceitos,
é que serão analisados a seguir os documentos que conduzem o trabalho pedagógico no Ensino Fundamental.
3 – Metodologia
Para elaboração do presente artigo, pesquisaram-se os documentos que norteiam o Ensino Fundamental no
âmbito nacional através do Portal do Ministério da Educação, e no âmbito de Santa Catarina através do portal da Proposta
Curricular de Santa Catarina. Foram definidos os seguintes documentos: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Básica, Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e a Proposta Curricular de Santa Catarina.
Buscaram-se os termos mais citados sobrea teoria do autor David Ausubel, encontrados nos materiais de estudo:
Aprendizagem Significativa, Conhecimentos Prévios, e Aprendizagem Mecânica, dos quais somente Aprendizagem
Significativa e Conhecimentos Prévios apareceram nestes documentos. Diante dos trechos em que foram encontrados tais
termos, se realizou a análise conforme a teoria de Aprendizagem Significativa.
Foi possível também, após a análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais, sintetizar em uma tabela
comparativa alguns dos conceitos encontrados nos documentos que estão relacionados com a teoria da Aprendizagem
Significativa de Ausubel.
4 – Resultados e Discussão
4.1 – Análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental
As DCNs “são normas obrigatórias para a Educação Básica que orientam o planejamento curricular das escolas
e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)”.
(RODRIGUES, 2012, sp.). No presente trabalho apenas o capítulo referente às Diretrizes do Ensino Fundamental foi
analisado.
Em diversos trechos do documento foi encontrado o termo Aprendizagem Significativa, porém, em nenhum
momento esse é conceituado. Ao se analisar as referências bibliográficas utilizadas também não se encontrou relação
com autores que trabalham com Aprendizagem Significativa, como David Ausubel,Joseph Donald Novak, Helen Hanesian
e Marco Antonio Moreira.
Em um dos fragmentos consta que:
Para além da eficácia e da eficiência, advoga que a educação de qualidade, como um direito
fundamental, deve ser antes de tudo relevante, pertinente e equitativa. A relevância reporta-se à
promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e de
desenvolvimento pessoal. (BRASIL, 2013, p. 107).
Nesse contexto, pode-se entender que a Aprendizagem Significativa é utilizada no conceito de uma
aprendizagem efetiva, que leva ao desenvolvimento de habilidades, e não relacionando os conhecimentos prévios do
aluno.
Numerosos estudos têm mostrado que as maiores desigualdades em relação às possibilidades de
progressão escolar e de realização de aprendizagens significativas na escola, embora estejam
fortemente associadas a fatores sociais e econômicos, mostram-se também profundamente
entrelaçadas com as características culturais da população. (BRASIL, 2013, p. 109).
Na citação anterior, pouco se explora o sentido dessa Aprendizagem Significativa. Ao se citar a questão cultural
de onde a escola está inserida, pode-se entender que os conhecimentos que já existem na estrutura cognitiva do sujeito
devam ser preservados e valorizados.
Nas referências, uma das obras utilizadas na escrita do documento é o livro “Práticas avaliativas e
aprendizagens significativas – em diferentes áreas do currículo” organizado pelos autores Silva, Hoffmann e Estaban
(2003). Apesar de usar o termo Aprendizagem Significativa, este é no sentido de uma aprendizagem eficaz, que surgiu de
discussões sobre avaliação e aprendizagem de uma série televisiva (SILVA; SILVA, 2013).
4.2 – Análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais 1ª a 4ª séries
Os PCNs são diretrizes separadas por disciplinas e não obrigatórias por lei. “Elas visam subsidiar e orientar a
elaboração ou revisão curricular; a formação inicial e continuada dos professores; as discussões pedagógicas internas às
escolas; a produção de livros e outros materiais didáticos e a avaliação do sistema de Educação”. (RODRIGUES, 2012,
sp.).
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A análise sobre os PCNs de 1ª a 4ª sériesfoi realizada apenas na introdução do documento, onde se encontram
informações gerais como apresentação, objetivos, avaliação e orientações didáticas, entre outros. Ao se verificar as
referências bibliográficas do documento é possível encontrar o livro Psicologia Educacional dos autores Ausubel, Novak e
Hanesian (1980) e o conceito de Aprendizagem Significativa utilizado ao longo do documento é apresentado como:
O conceito de aprendizagem significativa, central na perspectiva construtivista, implica,
necessariamente, o trabalho simbólico de “significar” a parcela da realidade que se conhece. As
aprendizagens que os alunos realizam na escola serão significativas à medida que conseguirem
estabelecer relações substantivas e não-arbitrárias entre os conteúdos escolares e os conhecimentos
previamente construídos por eles, num processo de articulação de novos significados. (BRASIL, 1997,
p.38).
O descrito na citação corrobora com o que se apresenta na teoria desenvolvida por Ausubel. Nessa perspectiva,
o conhecimento prévio do aluno o é fator isolado mais importante para a aprendizagem.
Em outro trecho o documento afirma que “a aprendizagem significativa implica sempre alguma ousadia: diante
do problema posto, o aluno precisa elaborar hipóteses e experimentá-las”. (BRASIL, 1997 p.38). É importante que sejam
criadas situações problemas em que o aluno possa aplicar os novos conhecimentos e consolidar o que aprendeu.
“Consolidação significa que ela não é imediata e que exercícios, resoluções de situações-problema, clarificações,
discriminações, diferenciações, integrações são importantes antes da introdução de novos conhecimentos”. (MOREIRA,
2012, p.21). Essas citações descrevem a importância dos materiais e métodos utilizados nas aulas.
“Assim como os significados construídos pelo aluno estão destinados a ser substituídos por outros no transcurso
das atividades, as representações que o aluno tem de si e de seu processo de aprendizagem também”. (BRASIL, 1997,
p.38). Isso remete à ideia de que depois de aprendido um novo conceito significativamente, na medida em que esse fica
mais sólido na estrutura cognitiva, facilitando a aprendizagem de novos conhecimentos (MOREIRA, 2012). Novamente
tem-se o papel influenciador dos conhecimentos prévios.
Uma das principais condições para que ocorra a Aprendizagem Significativa é a motivação do aluno para
aprender e por isso “a aprendizagem significativa depende de uma motivação intrínseca, isto é, o aluno precisa tomar
para si a necessidade e a vontade de aprender”. (BRASIL, 1997, p.66).
Sobre a avaliação da aprendizagem, consta nesse documento que “só pode acontecer se forem relacionadas
com as oportunidades oferecidas, isto é, analisando a adequação das situações didáticas propostas aos conhecimentos
prévios dos alunos”. (BRASIL, 1997, p.55). Essa citação apresenta o fator isolado principal para a Aprendizagem
Significativa: o vínculo entre o conhecimento prévio do aluno e o que será aprendido.
Diagnosticar a ocorrência de Aprendizagem Significativa demanda mais sensibilidade, não há certo e errado ou
respostas prontas, pois “o que se deve avaliar é compreensão, captação de significados, capacidade de transferência do
conhecimento a situações não-conhecidas, não-rotineiras” (MOREIRA, 2012, p. 24). Ou seja, a aplicação do conhecimento,
a capacidade de transformar em diferentes situações, e saber traduzir esse conhecimento em linguagem própria.
Este é o sentido da autonomia como princípio didático geral proposto nos Parâmetros Curriculares
Nacionais: uma opção metodológica que considera a atuação do aluno na construção de seus próprios
conhecimentos, valoriza suas experiências, seus conhecimentos prévios e a interação professor aluno
e aluno-aluno, buscando essencialmente a passagem progressiva de situações em que o aluno é
dirigido por outrem a situações dirigidas pelo próprio aluno. (BRASIL, 1997, p. 61-62).
A avaliação dentro dessa teoria deve ser diagnóstica, a fim de analisar se houve ou não a aprendizagem.
4.3 – Parâmetros Curriculares Nacionais 5ª a 8ª séries
Nesse documento as orientações são voltadas às etapas dos terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental,
em que as disciplinas são divididas de acordo com as diferentes áreas do conhecimento. Do ponto de vista cognitivo, já
há um esquema mais ampliado, e consequentemente, espera-se maior quantidade de conceitos mais sólidos.
A construção do conhecimento sobre os conteúdos escolares sofre influência das ações propostas
pelo professor, pelos colegas e também dos meios de comunicação, dos pais, irmãos, dos amigos,
das atividades de lazer, do tempo livre etc. Dessa forma, a escola precisa estar atenta às diversas
influências para que possa propor atividades que favoreçam a aprendizagens significativas. (BRASIL,
1998, p.72).
O contexto em que a escola está inserida e a realidade do aluno precisam ser conhecidos e utilizados a favor
da aprendizagem. Essa é uma das funções dos profissionais da unidade escolar, identificar os conhecimentos prévios e
utilizar materiais potencialmente significativos, além de incentivar para a construção do conhecimento. “O projeto
educativo deve procurar articular propostas com vistas a garantir a Aprendizagem Significativa pelos alunos dos diferentes
conteúdos selecionados, em função dos objetivos que se pretende atingir” (BRASIL, 1998, p.88).
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Na teoria deAusubel, o aluno é construtor do conhecimento e precisa estar disposto a aprender, portanto,
conhecer o indivíduo, suas competências, habilidades, e os interesses são fundamentais para propor recursos que
facilitem a aprendizagem.
Para que uma aprendizagem significativa possa acontecer, é necessário investir em ações que
potencializem a disponibilidade do aluno para a aprendizagem, o que se traduz, por exemplo, no
empenho em estabelecer relações entre seus conhecimentos prévios sobre um assunto e o que está
aprendendo sobre ele. (BRASIL, 1998, p.93).
No fragmento anterior, é explanada a base da teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel: utilizar os
conhecimentos prévios para ancorar o que se está a aprender. Ainda nesse documento encontra-se um trecho que disserta
sobre o papel dos recursos tecnológicos:
Mesmo existindo experiências significativas no desenvolvimento de projetos com tecnologia
educacional em vários estados brasileiros, a potencialidade desses recursos ainda não é reconhecida
pela comunidade nacional de educadores. São muitos os fatores que contribuem para isso, entre os
quais destacam-se: pouco conhecimento e domínio, por parte dos professores, para utilizar os
recursos tecnológicos na criação de ambientes de aprendizagem significativa [...]. (BRASIL, 1998, p.
142).
A tecnologia não é a única forma de propor um ambiente que facilite Aprendizagem Significativa. Moreira (2012)
defende como atitude inicial o abandono do modelo quadro-giz, onde o professor transmite e os alunos recebem os
conhecimentos, conhecido como modelo bancário por Paulo Freire. Aulas de campo, discussões, experimentos, resolução
de problemas, são metodologias que não necessitam de equipamentos, mas que podem levar ao conhecimento de
significados.
O planejamento por parte do docente é importante independente do recurso educacional utilizado. Diagnosticar
os conhecimentos dos alunos, a familiarização com o material educacional, definir objetivos e conteúdos, além da
avaliação do recurso e da aprendizagem são partes fundamentais do processo.
É importante ter claro que a avaliação inicial não implica a instauração de um longo período de
diagnóstico, que acabe por se destacar do processo de aprendizagem que está em curso, no qual o
professor não avança em suas propostas, perdendo o escasso e precioso tempo escolar de que dispõe.
Ela pode se realizar no interior mesmo de um processo de ensino e aprendizagem, já que os alunos
põem inevitavelmente em jogo seus conhecimentos prévios ao enfrentar qualquer situação didática.
(BRASIL, 1998, p. 97).
Dentro do conceito ausubeliano, a avaliação é diagnóstica e considerada difícil por Moreira (2012), pois não
podem ser utilizados modelos de certo e errado ou respostas prontas. Depende de investigar o que o aluno aprendeu,
respeitando sua estrutura cognitiva, ou seja, o modo como aprende, além de oportunizar que utilize novos métodos de
aprendizagem, e seja constantemente avaliado.
Após a análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª á 4ª séries e 5ª à 8ª séries, foi possível sintetizar
algumas das relações do documento com a teoria da Aprendizagem Significativa que podem ser encontradas no quadro
1:
Quadro 1: Conceitos da teoria de Ausubel encontradas nos PCNs
Teoria da Aprendizagem Significativa
Parâmetros Curriculares Nacionais
Conceito

Estratégias

“Novas ideias e informações podem ser aprendidas e retidas
na medida em que conceitos, ideias ou proposições
relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e
disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e
funcionem, dessa forma, como “ancoradouro” para novas
idéias (sic), conceitos ou proposições”. (MOREIRA, 2012,
p.11).
“Consolidação significa que ela não é imediata e que
exercícios,
resoluções
de
situações-problema,
clarificações, discriminações, diferenciações, integrações
são importantes antes da introdução de novos
conhecimentos”. (MOREIRA, 2012, p.21).
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“O conceito de aprendizagem
significativa, central na perspectiva
construtivista,
implica,
necessariamente,
o
trabalho
simbólico de “significar” a parcela da
realidade que se conhece”. (BRASIL,
1997, p.38).
“A
aprendizagem
significativa
implica sempre alguma ousadia:
diante do problema posto, o aluno
precisa
elaborar
hipóteses
e
experimentá-las”. (BRASIL, 1997
p.38).
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Avaliação

Depende de investigar o que o aluno aprendeu, respeitando
sua estrutura cognitiva, ou seja, o modo como aprende,
além de oportunizar que utilize novos métodos de
aprendizagem, e seja constantemente avaliado.

Papel do
Professor

É função do professor organizar os conteúdos, diagnosticar
os conhecimentos prévios relevantes para a aprendizagem
e utilizar de recursos didáticos potencializadores do
desenvolvimento.

Papel do
aluno

Na teoria da Ausubel, o aluno é construtor do conhecimento
e precisa estar disposto à aprender, portanto, conhecer o
indivíduo, suas competências, habilidades, e os interesses
são fundamentais para propor recursos que facilitem a
aprendizagem.

“Só pode acontecer se forem
relacionadas com as oportunidades
oferecidas, isto é, analisando a
adequação das situações didáticas
propostas aos conhecimentos prévios
dos alunos”. (BRASIL, 1997, p.55).
“Deve valorizar o processo e a
qualidade, e não apenas a rapidez na
realização. Deve esperar estratégias
criativas e originais e não a mesma
resposta de todos”. (BRASIL, 1997,
p.64).
“A
aprendizagem
significativa
depende
de
uma
motivação
intrínseca, isto é, o aluno precisa
tomar para si a necessidade e a
vontade de aprender”. (BRASIL,
1997, p.66).

Fonte: As autoras, 2017.

4.4 – Proposta Curricular de Santa Catarina
A Proposta Curricular de Santa Catarina é o documento norteador do currículo da Educação Básica para as escolas
do Estado. Ao analisar as referências bibliográficas do documento, constatou-se que os autores David Ausubel e Joseph
Novak, não estão citados ou qualquer publicação que faça menção à teoria do autor estudado.
Quanto à Aprendizagem Significativa, há o uso do termo apenas no trecho a seguir:
Na gestão cuida e educa, a comunidade escolar poderá ter uma eficácia nas decisões de suas
políticas quando valorizar a diversidade como mediadora através do diálogo, da democracia e da
participação. E no espaço físico, o ambiente arborizado e ajardinado é planejado para proporcionar
uma aprendizagem significativa e de convívio social (SANTA CATARINA, 2014, p. 65).
Todavia, o documento em questão, em nada cita Aprendizagem Significativa ao decorrer desse texto.
Já sobre os conhecimentos prévios, tem-se que:
O que se objetiva nas aprendizagens do sujeito por meio de um currículo que privilegie as ações de
educação integral é a permanência de práticas que se renovem e sejam mediadas pelo entorno
histórico, social e cultural, nas quais se reconheçam seus conhecimentos prévios como ponto de
partida, permitindo a instauração de aprendizagens e vivências que sustentem a organização de
compreensões e, pela generalização dos conceitos, amparem novas aprendizagens. (SANTA
CATARINA, 2014, p.43).
Apesar de não fazer referência à teoria de David Ausubel, é ressaltada a importância do conhecimento prévio
como âncora para a efetivação da aprendizagem de novos conceitos.
Foi possível durante a análise notar o embasamento teórico referente ao autor Lev Vygotsky e sua teoria.
Porém, encontram-se alguns conceitos semelhantes à teoria da Aprendizagem Significativa. Entretanto, o termo utilizado
na Proposta Curricular de Santa Catarina pode ser vazio de sentido do ponto de vista da ideia de Ausubel. Moreira (2012)
alertou para o uso de aprendizagem Significativa de uma maneira trivial, sem que haja de fato, a intenção de referenciar
os aspectos totais da teoria.
5 – Considerações Finais
Neste artigo foi possível revisar, analisar e discutir as palavras-chave da teoria da Aprendizagem Significativa
segundo David Ausubel, bem como os documentos que norteiam o Ensino Fundamental e que utilizam teorias da
aprendizagem como embasamento teórico. Em virtude da problemática inicial: baseado em qual teoria ou autor o termo
Aprendizagem Significativa é citado nos documentos oficiais? Foi possível refletir quanto à coerência da teoria de
Aprendizagem utilizada em cada documento, quanto ao conflito de teorias que se opõe em muitos aspectos, e também
em relação à banalização de conceitos que são fundamentos da teoria de David Ausubel.
Na análise dos PCNs, foi possível verificar que esses documentos conceituam a Aprendizagem Significativa de
acordo com os principais aspectos da teoria ausubeliana. Apesar de não descrever de forma aprofundada alguns conceitos
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importantes, é possível encontrar relação com eles no decorrer dos textos. Vale ressaltar que no decorrer da análise dos
documentos, constatou-se que muitas citações e conceitos se repetem.
Nas DCNs e na Proposta Curricular de SC verificou-se que não há associação direta com a teoria da
Aprendizagem Significativa de Ausubel. Diante disso, não é possível afirmar o sentido dos conceitos utilizados, se é de
uma forma trivial ou no pretexto de indicar uma intensidade no termo aprendizagem. Todavia, há de se ressaltar que,
independente da corrente pedagógica utilizada, atitudes como respeitar, diagnosticar e utilizar os conhecimentos prévios
dos alunos facilita o processo de ensino-aprendizagem e isso é destacado nos documentos consultados para esse artigo.
Apesar do termo Aprendizagem Significativa, aparecer nos documentos oficiais, existem muitos pontos que
necessitam de maior exploração. Considera-se que a falta do aporte teórico da teoria de David Ausubel para a elaboração
dos documentos, no que diz respeito ao termo Aprendizagem Significativa, pode causar formulação de sentenças
equivocadas ou com sentido distorcido da teoria estudada. É necessário estreitar a relação entre as teorias da
aprendizagem com documentos como os que foram analisados, pois esses servem de base para construção de uma boa
relação ensino-aprendizagem no Ensino Fundamental.
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RESUMO : O presente trabalho analisa o uso de mapas conceituais no ensino e na aprendizagem do Espanhol em cursos em EaD. O
estudo propõe a aplicação de mapas conceituais na busca de soluções que nortearão o processo de ensino-aprendizagem rumo a
aprendizagem significativa. Utilizou-se uma metodologia qualitativa, proposta por meio de Estudo de Casos e elegeu-se como
instrumento de investigação um questionário. Os resultados possibilitaram a análise da metodologia utilizada nos polos de apoio
presencial, o material didático, a relação Professor/Tutor-Aluno e temas relacionados com o ensino-aprendizagem, com apoio de
bibliografia selecionada. Destaca-se, como necessário, continuar a observação, o estudo e a discussão da disciplina apresentada na
modalidade a distância, até adequá-la às reais necessidades do aluno, como sujeito autônomo de sua própria aprendizagem.
Palavras chave: Educação a Distância – Aprendizagem Significativa – Mapas Conceituais.
ABSTRACT : The current paper analyzes the use of conceptual maps in the teaching and learning of Spanish in distance education
courses. The study proposes the application of conceptual maps in the search for solutions that will guide the teaching-learning
process towards meaningful learning. A qualitative methodology was used, proposed by means of Case Studies and a questionnaire was
chosen as a research instrument. The results made possible the analysis of the methodology used in the physical support poles, the
didactic material, the Teacher/Tutor-Student relationship and teaching-learning related topics, with the support of selected
bibliography. It is necessary to continue the observation, study and discussion of the subject presented in the distance modality, until
adapting it to the real needs of the students, as autonomous subjects of their own learning.
Key Words: Distance Education, Meaningful Learning, Conceptual Maps.

Introdução
Vivemos na era da informação crescente, num mundo onde os dados, as tecnologias, os sistemas e as situações
mudam contínua e rapidamente. A sociedade precisa de enorme quantidade de pensamento crítico e muita capacidade
para o trabalho em grupo, no sentido da colaboração mútua. Nesta chamada era do conhecimento, as transformações
tecnológicas têm modificado o mundo, portanto, o papel da escola e a prática docente devem ocupar um papel
preponderante.
Em primeiro lugar, uma das funções da escola é a de criar um ambiente educativo apropriado para o
desenvolvimento integral dos estudantes, onde o aluno possa superar as limitações do grupo social no qual nasce e vive.
Segundo Behrens, (2005, p. 71) “a escola deve ter presente que cada indivíduo no grupo tem sua própria leitura do
mundo”.
As inovações tecnológicas e os novos paradigmas oriundos da reestruturação produtiva desencadeiam, por
conseguinte, a necessidade de se incorporar o uso de ferramentas tecnológicas no processo de formação humana. É
importante ressaltar que as inovações estão em todos os campos da sociedade e têm reflexo direto na vida do ser humano
e principalmente na sua formação acadêmica e profissional. A sociedade contemporânea exige que nós, educadores,
tenhamos uma compreensão profunda das transformações sociotécnicas que determinam uma mudança “na nossa relação
com a construção do conhecimento, que passa a requerer novas práxis frente aos desafios epistemológicos, técnicos e
metodológicos do nosso tempo” (SANTOS et al., 2009, p. 240).
A escola, como um espaço privilegiado de discussão produção e construção do conhecimento, deve dar aos
estudantes a oportunidade de uso das ferramentas tecnológicas disponíveis no ambiente escolar, visando dinamizar e
intensificar o processo de ensino e aprendizagem, além de promover a formação de cidadãos aptos a atuar na sociedade
do conhecimento. Para Mcarthy (1991), as quatro principais características da sociedade do conhecimento são a eclosão
da informação; a mudança do espaço conceitual; a unificação planetária e a influência e a transformação cultural (apud
MOLINA, et al., 2006). Essa nova sociedade requer cidadãos capazes de receber, reelaborar, sintetizar e construir
conhecimento, utilizando-se das mais diversas ferramentas de comunicação, interação e elaboração de novos saberes.
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Vários recursos didáticos e metodológicos vêm sendo apresentados aos professores e alunos, com o objetivo de
facilitar e contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem e a construção do conhecimento. Uma destas propostas,
atualmente conhecida e muito utilizada no meio pedagógico, é a ferramenta de construção e representação do
conhecimento, desenvolvida por Joseph Novak e denominada Mapa Conceitual, que se destaca por sua forma simples de
elaboração e utilização e por seu alto valor para o desenvolvimento de aprendizagens significativas.
Objetivo
A pesquisa que aqui apresentamos tem como objetivo investigar uma proposta metodológica de aprendizagem
colaborativa e significativa para o ensino de Espanhol Instrumental em um ambiente virtual de aprendizagem.
Podemos considerá-la relevante porque pode conduzir à incorporação de novas mídias e tendências didáticopedagógicas, com o objetivo de possibilitar ao aluno a contextualização de seu aprendizado do idioma Espanhol em cursos
a distância, dentro das novas tecnologias educacionais de informação e comunicação. A pesquisa está centrada na
utilização dos Mapas Conceituais, considerados um recurso altamente positivo no processo ensino-aprendizagem, ao
permitir a mediação pelo professor, do desenvolvimento e da construção do conhecimento e, ao aluno, compreender e
dar melhor significado àquilo que aprende.
Fundamentação Teórica - Os Mapas Conceituais
Em geral se afirma que os mapas conceituais são representações gráficas de segmentos de informação conceitual.
Como estratégia de ensino, um mapa conceitual serve ao professor para apresentar uma disciplina científica, programas
de curso ou currículos, como também os conteúdos curriculares que o aluno já aprendeu, está aprendendo ou aprenderá.
Assim, o professor o utiliza como estratégia instrucional antes, durante e depois do evento educativo.
O mapa conceitual é uma técnica cognitiva criada por Joseph Novak, a partir de 1972, na Universidade de Cornell,
nos Estados Unidos, baseado na teoria da aprendizagem de David Ausubel, para facilitar a aprendizagem significativa.
“Um mapa conceitual é um recurso esquemático para representar um conjunto de significados conceituais incluídos numa
estrutura de proposições” (NOVAK; GOWIN, 1988, p. 33).
Podemos dizer que os Mapas Conceituais são uma forma de representação visual, uma técnica para aprendizagem
ou, ainda, um recurso didático que podem ser usados por pessoas de todas as idades, desde a educação infantil até a
pós-universidade, a fim de contribuir para uma aprendizagem significativa, o desenvolvimento do pensamento criativo e
para a construção do conhecimento.
Para Moreira (1997, p. 9) os mapas conceituais, no campo pedagógico, servem para,

ensinar usando organizadores prévios, para fazer pontes entre os significados que o
aluno já tem e os que ele precisaria ter para aprender significativamente a matéria
de ensino, bem como para o estabelecimento de relações explícitas entre o novo
conhecimento e aquele já existente e adequado para dar significado aos novos
materiais de aprendizagem.
Os mapas podem ser utilizados tanto por professores como por alunos, que os constroem para uma série de
atividades de ensino/aprendizagem. São úteis, ainda, para se fazer anotações, reforçar a compreensão, planejar e
desenvolver pesquisas, preparar apresentações, organizar conteúdos e relatórios, preparar trabalhos e dissertações,
resumir obras, identificar conceitos mal compreendidos, auxiliar em processos avaliativos e em outras tantas situações
nas quais se requeira a organização do conhecimento, dentro de uma apresentação clara e sistematicamente organizada,
dentro de um padrão visual de rápida e fácil assimilação. Esta forma de apresentação do conhecimento beneficia a
aprendizagem ativa e o gênio criativo, em qualquer nível, além de facilitar a comunicação, o desenvolvimento linguístico,
o pensamento reflexivo e a cognição.
Segundo Gaines e Shaw (apud BAX; SOUZA, p. 8) os mapas conceituais podem ser descritos sob diversas
perspectivas, conforme o nível de análise considerado:
•

Perspectiva abstrata – os mapas conceituais constituídos por nós ligados por arcos
podem ser vistos como hipérgrafos ordenados. Cada nó tem um identificador único e
um conteúdo, enquanto as ligaçõesentre nós podem ser direcionadas ou não
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•

•

direcionadas, representadas visualmente por linhas entre os nós, com ou sem flechas
nas extremidades.
Perspectiva de visualização – os mapas conceituais podem ser vistos como diagramas
construídos com o uso de signos. Cada tipo de nó pode determinar (ou ser
determinado) pela forma, cor externa ou de preenchimento, enquanto as ligações
podem ser identificadas pela espessura da linha, cor ou outras formas de
representação.
Perspectiva da conservação – os mapas conceituais podem ser considerados como
uma forma de representação e comunicação do conhecimento por meio de linguagens
visuais, porque estão sujeitos à interpretação por alguma comunidade de referência.
Esta interpretação permite o estabelecimento de um paralelo entre a linguagem
natural e a linguagem visual – as estruturas gramaticais e suas estruturas adquirem
significados conforme são utilizadas em uma determinada comunidade.

Ou seja, são essas várias perspectivas que tornam o Mapa Conceitual uma ferramenta de fácil percepção e
representação de algo que se queira informar ou comunicar de maneira estruturalmente organizada. O próprio processo
inicial de estruturação do mapa já é uma fase significativa, porque o aluno aprende a ver os conceitos e as relações entre
os conceitos tal como existem em suas mentes ou na realidade externa, assim como na instrução oral e escrita.
Segundo Ontoria (2009, p. 45), deve-se ter em conta as seguintes ideias chaves para a elaboração dos mapas:
•
•
•
•

•
•

•

os mapas recolhem um número pequeno de conceitos e ideias;
há que compreender o significado do conceito mediante exemplos, análise de ideias
simples;
os mapas são hierárquicos, ou seja, os conceitos mais gerais (inclusivos) devem ser
postos na parte superior e os mais específicos ou menos inclusivos na parte inferior;
é necessário isolar conceitos e palavras de ligação e ter em conta que desempenham
diferentes funções na transmissão do significado, mesmo que uns ou outros sejam
unidades básicas da linguagem;
os mapas conceituais se apresentam como um meio de visualizar conceitos e relações
hierárquicas entre conceitos;
os mapas são instrumentos poderosos para observar o significado que um estudante
outorga aos conceitos que, gradativamente, incluem em seu mapa; os mapas
conceituais revelam com claridade a organização cognitiva do estudante;
os mapas conceituais devem ser desenhados várias vezes, já que o primeiro mapa que
se constrói sempre pode apresentar defeitos; uma razão importante para repeti-lo é
a limpeza.
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Basicamente, os Mapas Conceituais são compostos por conceitos ou substantivos, organizados hierarquicamente
e ligados entre si por palavras ou frases de ligação, que podem ser um verbo, uma locução adverbial ou uma preposição.
A maioria dos softwares existentes para a construção de Mapas Conceituais oferece várias opções de estilos de
diagramação, formatação e representação, dependendo da criatividade e necessidade de quem os estrutura.
Para Novak (1998), conceitos são regularidades percebidas em eventos ou objetos, de tal forma que eles, os
conceitos, e as proposições são os blocos de construção do conhecimento em qualquer domínio. Conforme ele assinala,
uma aprendizagem significativa exige que
[...] o material a ser aprendido deve estar conceitualmente claro e apresentado em
uma linguagem e exemplos que possam ser relacionados ao que o aprendiz tem de
conhecimento prévio; o aprendiz deve possuir um conhecimento prévio relevante e o
aprendiz deve escolher aprender significativamente. Desta forma, mediados pela
linguagem, os aprendizes processam novas significações que devem estar organizadas
progressivamente para que eles possam ancorar seu conhecimento. (NOVAK, 1998
apud DUTRA, 2003 p. 64).

Desta maneira, os Mapas Conceituais se apresentam como um recurso altamente significativo no processo
ensino/aprendizagem, permitindo ao professor mediar o desenvolvimento e a construção do conhecimento e ao aluno
compreender e dar melhor significado àquilo que aprende, como se exemplifica a seguir, com base no próprio conceito
de Aprendizagem Significativa.
Diaz Barriga (2006, p. 41) destaca a importância de o aluno ter algum conhecimento e experiências prévias
sobre o que se deseja que ele aprenda. Do contrário, pouco se conseguirá, mesmo que os conteúdos estejam bem
elaborados. Por sua parte, para que o aluno atinja o aprendizado, o professor deve estar capacitado, disposto e motivado
para ensinar significativamente e possuir igualmente conhecimentos e experiências prévias sobre a matéria que deseja
ensinar.
Muitos estudantes memorizam mecanicamente definições, fórmulas, normas ou procedimentos sem relacionar
o significado da palavra com a definição, fórmula ou norma que eles já compreendem. Pensam, muitas vezes, que a
única forma de aprender é decorando, o que nos recorda exatamente a persistência, nos atuais processos educativos, dos
paradigmas conservadores e cartesianos. Os mapas conceituais tornaram-se uma ferramenta que promove uma
aprendizagem significativa que, se bem aplicada, pode servir como instrumento de construção do conhecimento do aluno
de forma criativa, crítica, autônoma e reflexiva.
Para a construção de Mapas Conceituais, podemos utilizar muitas ferramentas, desde um simples conjunto de
lápis e papel a aplicativos de computação para edição de textos, apresentações multimídia e desenho, que permitam a
inserção de imagens e textos. Dentre as ferramentas utilizadas para a construção de Mapas Conceituais, está o software
Cmap. Ele foi desenvolvido pelo Instituto de Cognição Humana e de Máquinas (IHMC), da Universidade da Flórida, nos
Estados Unidos. É uma forma de fazer o mapa com o apoio das novas tecnologias utilizadas da Internet.
Segundo Cañas (2000, p. 147), o software não só facilita os usuários de todas as idades a construir e modificar
mapas conceituais de uma forma similar ao que faz um processador de palavras ao desenvolver um texto, como também
permite que qualquer usuário possa acessá-los na Internet, agregar recursos e mais conteúdos a seus mapas e fazer buscas
na rede, a eles relacionadas.
Metodologia
Na pesquisa, apresentamos ao aluno uma proposta metodológica de aprendizagem colaborativa e significativa
de Espanhol Instrumental, com utilização da ferramenta dos Mapas Conceituais, com a finalidade de facilitar o ensinoaprendizagem do idioma na modalidade de Educação a Distância. Os dados levantados tiveram tratamento estatístico e
posteriormente uma leitura qualitativa em educação.
Ludke e André (1986) apontam que as pesquisas qualitativas em educação abrangem sete características.
1. Visam a descoberta, na medida em que podem surgir, em qualquer altura, de novos
elementos e aspectos importantes para a investigação, além dos pressupostos do
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enquadramento teórico inicial; 2. enfatizam a interpretação em contexto, pois todo o estudo
desta natureza tem que considerar as características da escola, o meio social em que está
inserida, os recursos materiais e humanos, entre outros aspectos; 3. retratam a realidade de
forma completa e profunda; 4. usam uma variedade de fontes de informação; 5. permitem
generalizações naturalistas; 6. procuram representar as diferentes perspectivas presentes
numa situação social, e 7. utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível do que outros
métodos de investigação. (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 18).
Nossa pesquisa também se enquadra na modalidade de estudo de caso, ao seguir a definição de Ponte (1994),
citado por Martins (2006), que o caracteriza da seguinte maneira:
Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem
definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma
unidade social. Visa conhecer em profundidade o seu “como” e os seus “porquês”,
evidenciando a sua unidade e identidade própria. É uma investigação que se assume como
particularista, isto é, debruça-se deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe
ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e
característico. (MARTINS, 2006, p. 70)
Segundo o mesmo autor, um estudo de caso é uma investigação que se baseia principalmente no trabalho de
campo, estudando uma pessoa, um programa ou uma instituição na sua realidade, utilizando, para isso, entrevistas,
observações, documentos, questionários e artefatos. Estes são essencialmente qualitativos, compreendendo tanto a
observação sistemática como a informal, a entrevista, o questionário e os dados documentais.
Yin (2001, p. 32) aponta que o estudo de caso, assim como outras estratégias de pesquisa, é uma maneira de
“investigar um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o
fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”.
Em nosso caso, esse cenário faz parte do ambiente virtual de aprendizagem, tendo em conta que a aula de
Espanhol Instrumental em EaD, no cenário selecionado, é transmitida por meio de videoconferência a um ilimitado
número de sujeitos, na qual, a cada momento, podem surgir novos aspectos importantes para se investigar. A interação
entre professor e aluno ocorre de forma síncrona, ou seja, em tempo real, e a comunicação se faz por meio de imagem
e som, embora ainda de forma desequilibrada, pois o professor não recebe mensagens responsivas na mesma forma e
intensidade com que as transmite.
No final do processo de pesquisa, os participantes realizaram a autoavaliação e a análise do processo utilizado,
além de descreverem como perceberam seu próprio desenvolvimento na prática pedagógica, em termos de dificuldades
e avanços na aprendizagem e sua aplicabilidade na vida prática. Com isto, se pretende que o professor diminua a distância
entre teoria e prática e, como sugere Ausubel(1982), ocorra um processo de aprendizagem com comunicação eficaz, ou
seja, a realização de aprendizagem significativa e com autonomia na construção do conhecimento do aluno.
Resultados e Discussão
A pesquisa teve como cenário um Instituto de Educação Superior (IES) de Curitiba, Estado de Paraná com 58
alunos do curso de EAD em Gestão de Logística. Como se trata de um estudo de caso, não se privilegiou uma amostra
numerosa e sim criteriosa e intencional que permitiu analisar o fenômeno mais detalhadamente.
A coleta dos dados ocorreu em três etapas. Na primeira foram sugeridas atividades para que os alunos
elaborassem mapas conceituais de acordo com os textos apresentados. No grupo de alunos de EaD, os tutores entregaram
o material para que os estudantes desenvolvessem a tarefa ao longo do curso. Na segunda etapa foram coletados materiais
elaborados pelos alunos de EaD. A terceira etapa foi a coleta dos questionários de avaliação da pesquisa.
A análise de dados também ocorreu em três etapas. Na primeira, foi feito um estudo dos questionários dos
participantes na pesquisa. O questionário de nove perguntas avaliou os dados pessoais, uso de internet, educação a
distância, vantagens e desvantagens do uso dos mapas conceituais. Esse estudo permitiu avaliar o histórico de cada
sujeito e a evolução de seu aprendizado em relação à disciplina pesquisada.
Dentre as vantagens mencionadas pelos alunos para o uso dos Mapas Conceituais, foram registradas: maior
envolvimento na pesquisa; melhora na interpretação do texto; localização no relato das histórias; maior capacidade de
assimilar; facilitação da compreensão; fixação dos exercícios; síntese do texto, objetividade; modo de aprimorar o
raciocínio e desenvolver o encadeamento lógico;uma maneira de resumir o texto; ao olharmos o mapa já podemos
desenrolar uma história e fica mais fácil elaborar trabalhos; proporciona uma visão holística; uma maneira diferente de
organizar dados importantes; facilidade para apresentar ao público; resulta uma forma de resumo bem importante e
claro; na montagem do mapa já se memoriza a informação; basta, depois, uma leitura rápida no mapa para relembrar o
assunto; se adquire um novo conhecimento; facilitou o entendimento; melhoria evidente na aprendizagem; ajuda a saber
como distinguir um texto em palavras e frases chaves para um melhor entendimento; útil para realizar estudos, resenhas
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e trabalhos; rapidez das informações; rápido entendimento; uma organização melhor das ideias; visualização das
informações de forma global ou ampla.
Na pergunta se houve inovação no processo de ensino-aprendizagem, as respostas afirmativas centraram-se nas
seguintes respostas: as aulas e os estudos se tornam muito mais interessantes com a nova maneira de “gravar” o que foi
aprendido; por tratar-se de um método novo, sentem-se mais presos ao assunto; ajudou a relembrar o que foi ensinado
na aula; maior interatividade da turma; enquanto se está aprendendo na tele aula, é possível imaginar como se monta o
mapa e anotar os pontos importantes do tema; “nunca tinha trabalhado como MC e minha dedicação e vontade
aumentou”; se necessita mais autodisciplina e autogestão na condução do aprendizado; MC inovam em relação à
aprendizagem; “mudei e adotei ao meu modo de estudar e ao tempo disponível ao estudo”; “estou há 20 anos sem
estudar e mudou o aprendizado”; chama mais a atenção da aula; o conhecimento fica mais fácil e as aulas mais atrativas;
a ferramenta simplifica a metodologia de ensino.
Considerações Finais
O estudo buscou mostrar a aplicação de mapas conceituais na busca de soluções que orientam o processo de
ensino-aprendizagem em direção à aprendizagem significativa e nos leva a formular as seguintes considerações,
elaboradas a partir da reflexão devidamente processada.
Em princípio, constata-se o grande interesse, por parte do grupo entrevistado, pelo aperfeiçoamento do processo
de ensino-aprendizagem do Espanhol Instrumental a distância. Considera-se necessário que o estudante tenha
conhecimento básico de língua portuguesa, sem o que ele apresenta naturais dificuldades para o entendimento do idioma
estrangeiro.
Conforme destacam Vargas Sierra, Torres e Gubert:
Para a implantação da proposta de aprendizagem significativa, com o apoio da ferramenta
dos Mapas Conceituais, comprovou-se a importância da interação com o Professor-Tutor, no
sentido de promover, sempre que possível, o nivelamento dos conhecimentos anteriores dos
alunos, incentivar a leitura de materiais complementares e realizar os mapas propostos pelo
professor da sala central, discutindo dúvidas e mediando a comunicação. Entretanto, também
se comprovou a necessidade da prévia capacitação dos tutores locais sobre a ferramenta,
tendo em vista a pluralidade de situações encontradas nos Polos de Apoio Presencial. Essa
condição é fundamental e habilitaria o professor-tutor para exercer o novo papel sugerido,
de positivo mediador entre os alunos do Polo de Apoio Presencial e a equipe central. Nessa
capacitação anterior ao início do curso, o professor-tutor absorveria as noções fundamentais
sobre a estrutura e o funcionamento dos Mapas Conceituais e os meios didáticos utilizados e,
sobretudo, a contribuição da metodologia em diferentes atividades para garantir um processo
de aprendizagem significativa consistente. (VARGAS SIERRA; TORRES; GUBERT, 2016, p. 128).

Entretanto, embora se tenha, concretamente, experimentado, pesquisado e analisado positivamente novas
metodologias que podem ser utilizadas no ensino a distância de Espanhol Instrumental, o presente trabalho não pretendeu
se completar nessa fase. Apenas, pretendeu abrir caminhos para pesquisas futuras que poderão enriquecer ainda mais o
cenário abordado, inclusive pelo grande desenvolvimento atual das tecnologias de informação e comunicação.
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Mapa Conceitual sobre Chile, elaborado por uma aluna, participante da pesquisa.
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Resumo: A formação docente é dividida em formação inicial e continuada, as quais visam preparar o profissional para a realidade da
profissão e para a práxis educativa. Muitos dos conhecimentos e aprendizagens construídos ainda na formação inicial irão acompanhar
o docente por toda sua vida. Tamanha é a importância desta fase da formação que é nela que se propunha utilizar a Teoria da
Aprendizagem Significativa a qual busca utilizar-se dos conhecimentos prévios dos educandos (subsunçores) para a construção da
aprendizagem. Esta tarefa não parece fácil, no entanto, caso fosse alcançada apresentaria reflexos positivos na educação básica, na
qual professores buscariam identificar os conhecimentos empíricos dos educandos e os utilizar como base para a construção da nova
aprendizagem, tornando as aulas potencialmente significativas.
Palavras-chave: Práxis Universitária. Subsunções. Educação.
Abstract: Teacher training is divided into initial and continuing training, which aims to prepare the professional for the reality of the
profession and for the educational praxis. Many of the knowledge and learning built up in the initial training will accompany the teacher
throughout his life. Such is the importance of this phase of formation that is intended to use the Theory of Meaningful Learning which
seeks to use the previous knowledge of the learners (subunits) for the construction of learning. This task does not seem easy, however,
if it were achieved it would have positive effects on basic education, in which teachers would seek to identify the students' empirical
knowledge and use them as a basis for the construction of new learning, making classes potentially Meaningful.
Keywords: University Praxis. Subsumer. Education.

1.

INTRODUÇÃO
A constante busca por conhecimento habita o espírito humano desde sua origem, sendo esta uma prática
indispensável para a evolução e a resolução de inúmeros problemas. Muitas vezes, os professores fazem parte da formação
de inúmeros outros indivíduos que optam por diversas áreas de atuação. Para que se tenha eficiência neste processo os
os professores devem estar bem preparados.
Na verificação da bibliografia pertinente da área encontrou-se que a formação inicial é o primeiro passo para
a docência, a qual é de extrema importância para a construção das práxis do novo professor, muitos dos aprendizados
adquiridos nesta fase irão acompanhar toda a vida do profissional. Sendo assim este é um dos momento em que o
acadêmico deve ter contato com as diferentes maneiras de ensinar e aprender, dentre elas, a Teoria da Aprendizagem
Significativa proposta inicialmente por Ausubel em 1968. A Aprendizagem Significativa segundo Moreira (2006) é “o
processo pelo qual uma nova informação se relaciona de maneira substantiva (não literal) e não arbitraria, a um aspecto
relevante da estrutura cognitiva do indivíduo” (p. 14 – 15).
Tal teoria, quando trabalhada na formação inicial, possibilita ao acadêmico desenvolver uma metodologia de
ensino e aprendizagem cognitivista a qual não se embasa apenas da repetição e memorização como na visão
tradicionalista.
O presente trabalho visa trazer contribuições da importância e viabilidade da utilização de tal teoria na
formação inicial de professores, com base nas ideias de Moreira (1985; 1990; 2001; 2006), Ausubel (1968; 1978), Guarezi
(2009), Aranha (1996) e Tardif (2002).
2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. APRENDIZAGEM E CONHECIMENTO
Não consiste em uma tarefa fácil conceituar o termo conhecimento, no entanto é possível observar alguns
aspectos em comum ao longo da história:
Sócrates, via o conhecimento com a função de autoconhecimento, passando por seu oponente
Protágoras, que colocava o conhecimento como a mola propulsora para seu detentor se tornar
eficaz, ou seja, sabedor do que dizer e como dizê-lo. Os confucionistas, por sua vez,
compreendiam que o conhecimento levava a saber o que dizer e a como dizer, com finalidade
de aperfeiçoar a terra. Para o taoísmo e o monge Zen, o conhecimento significa
autoconhecimento, caminho para a sabedoria (DRUCKER, 1993, apud GUAREZI; MATOS, 2009,
p. 46).
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Levando-se em consideração tais colocações, pode-se supor que o real significado do conhecimento deva estar
relacionado com o auto conhecer-se e com qual finalidade utiliza-se deste.
O homem desde sua existência tem a necessidade de socializar-se e, para tal, é necessário ter uma melhor
preparação, não só para atuar no mercado de trabalho, mas, também, para adquirir conhecimentos no sentido de
compreender os fatos sociais de seu tempo e viver no seu ambiente social, contribuindo para que assim ocorram mudanças
no cenário educacional. É nessa perspectiva que Saviani (apud ARANHA, 1996, p. 51) define a educação como “um
processo que se caracteriza por uma atividade mediadora no seio da prática social global”.
Já há mais de quatro décadas, Nérici (1971) nos relata a preocupação de construir-se uma educação de
produção, que propicie o desenvolvimento e o enriquecimento das comunidades. Esta educação estaria voltada para a
formação de mão de obra qualificada, desenvolvimento científico, técnico e profissional dos educandos, onde a educação
passaria a ter papel fundamental no desenvolvimento econômico e social das comunidades e, consequentemente, do
país.
No entanto, Guarezi e Matos (2009) destacam que as teorias da aprendizagem apresentam profundas raízes
nas visões racionalistas (conhecimento através da busca verdade, autorrealização e construção do caráter) e empiristas
(conhecimento proveniente da experiência, da reflexão do meio ambiente, desenvolvendo habilidades técnicas,
produzindo cientistas e especialistas), onde ambas apresentam relevância para a construção do conhecimento.
Segundo Gardner (apud GUAREZI e MATOS, 2009, p. 50), “o racionalismo tem sido mais fortemente identificado
nas teorias cognitivas, enquanto o empirismo, nas teorias do comportamento”. Inúmeros autores destacam as três
concepções da cognição humana: comportamentalismo, cognitivismo e humanismo, nos quais o conceito de aprendizagem
apresenta diferentes significados.
Dias e Leite (2010, p. 48), salientam que “não é o espaço físico que caracteriza, mas a dinâmica da prática
pedagógica que é desencadeada, materializando as diferentes aprendizagens que convivem no espaço escolar,
obviamente, nem sempre de forma harmoniosa.”
A procura de simplificar algumas tendências e suas características estão presentes no quadro I, as tendências
da escola tradicional, escola tecnicista, escola nova, educação construtivista e educação progressista e suas visões bem
resumidas de aluno, pedagogia e relações no ambiente escolar, tal quadro foi adaptado de Freitas (1998, p.7):
Quadro I Concepções que orientam o ensinar e o aprender em sala de aula
Educação: Escola
Educação: Escola Nova.
Educação:
Educação: Progressista.
Tradicional, Escola
Construtivista.
Tecnicista.
Aluno: “tábula rasa”.
Aluno:
Aluno: construtor de
Aluno: construção
potencialidades.
conhecimentos.
partilhada de
conhecimentos.
Pedagogia: centrada no
Pedagogia: centrada no Pedagogia: centrada no Pedagogia: centrada na
professor.
aluno.
aluno.
atividade dos
indivíduos em
interação.
Relações: hierárquicas.
Relações: igualdade.
Relações: igualdade.
Relações:
intersubjetivas.
Conhecimento =
Conhecimento =
Conhecimento =
Conhecimento =
transmissão/reprodução.
atualizar
construção individual.
construção social.
potencialidades.
Ensinar.
Aprender.
Aprender.
Ensinar/Aprender.
Fonte: adaptado de Freitas, 1998, p.7.
Tais concepções apresentam características próprias e distintas, as quais tiveram grande relevância para a
evolução histórica da educação e justificam-se no contexto sociocultural no qual foram desenvolvidas, criadas e
aplicadas. No entanto, nos dias atuais ainda encontramos muitas destas concepções presentes no sistema de educação
nacional, tanto no ensino básico quanto no superior, no qual o mais preocupante é o uso da transmissão de conhecimento
e a falta de reflexão nas salas de aula, frutos ainda do ensino tradicional.
Para que não se tenha uma generalização dos processos de ensino e aprendizagem, faz-se necessário discussões
e reflexões entre os docentes, comunidade e alunos. A formação constante dos professores é um dos meios de manter o
ensino em constante discussão visando seu desenvolvimento.
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2.1.FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Ao longo da história destacam-se várias fases na formação de professores, as quais foram de suma importância
para estes determinados períodos. Segundo Duarte (1986), o primeiro estabelecimento de ensino destinado à formação
de professores teria sido instituído por São João Batista de La Salle em 1684, em Reims, com o nome de Seminário dos
Mestres (Duarte, 1986, p. 65-66). No entanto, a preocupação com a formação de professores chegou ao Brasil apenas com
sua independência política (1822) e, desde então, passaram-se muitos anos em busca de melhor qualificação docente,
enfrentando muitos problemas, principalmente durante a ditadura militar. Foi criada muitas expectativas especialmente
com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996 (Lei 9394/96). Porém, este segundo
fato não conseguiu suprir as expectativas criadas em relação à melhor formação de professores e, passados 22 anos, ainda
encontram-se muitos problemas e dificuldades na formação dos professores brasileiros (SAVIANI, 2009).
No Art. 2 da Resolução CNE/CP n. 02/2015, de 1º de julho de 2015, tem-se que a docência compreende um
processo pedagógico intencional e metódico e uma ação educativa que:
envolve conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e
objetivos da formação que se desenvolvem na construção e apropriação dos valores éticos,
linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerente à sólida formação científica e
cultural do ensinar/aprender, à socialização de conhecimentos e sua inovação, em diálogos
constantes entre diferentes visões de mundo (BRASIL, 2015).

Deste modo, é possível observar na lei que é dever das instituições formadoras e dos sistemas de ensino
oferecer a formação inicial e continuada dos professores, para, com isso, vir a melhorar a qualidade do ensino no país.
Segundo o Art. 62 da LDB nº 9394/96 temos:

as instituições formadoras em articulação com os sistemas de ensino, em regime de
colaboração, deverão promover, de maneira articulada, a formação inicial e continuada dos
profissionais do magistério para viabilizar o atendimento as suas especificidades nas
diferentes etapas e modalidades de educação básica, observando as normas específicas
definidas pelo Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 1996).

A formação continuada além de outros, tem como objetivos, propor novas metodologias e colocar os
profissionais em contato com as discussões teóricas atuais, visando contribuir para as mudanças que se fazem necessárias
e urgentes para a melhoria da ação pedagógica na escola. Por esse motivo, a formação continuada de professores tornase uma medida indispensável e necessária no sentido de melhor atender as exigências, como também, propiciar a estes
(professores) oportunidades de se inserirem e inserir seus alunos nas diversas formas de sociabilidade que o mundo
globalizado dispõe e impõe.
2.2. FORMAÇÃO INICIAL
Um dos obstáculos encontrados na literatura e proposto por Gauthier (1998), diz respeito aos saberes sem
ofício, que são aqueles conhecimentos produzidos nos centros acadêmicos, onde muitos desses, segundo o autor foram
produzidos sem considerar as condições reais do cotidiano escolar. Sãosaberes que não se dirigiram ao professor real,
cuja atuação se dá numa sala de aula concreta e heterogênea, ou seja, “[...] buscou-se formalizar o ensino reduzindo de
tal modo a sua complexidade que ele não mais encontra correspondente na realidade” (p. 25).
Tardif (2002), afirma que a relação dos docentes com os saberes não é restrita a uma função de transmissão
de conhecimentos já constituídos. Para ele, a prática docente integra diferentes saberes e mantém diferentes relações
com eles. Define o saber docente “[...] como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de
saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (TARDIF, 2002, p. 36).
Nessa perspectiva, os saberes profissionais dos professores são temporais, plurais e heterogêneos, personalizados e
situados, e carregam as marcas do ser humano. Onde deve-se ter um destaque especial a importância dos saberes
provenientes da experiência.
Uma das alternativas propostas para tornar a aprendizagem mais significativa e mais condizente com o
cotidiano e a cultura escolar, foi proposta inicialmente por Ausubel na segunda metade do século XX e é denominada de
Teoria da Aprendizagem Significativa, de acordo com ela o fator isolado mais importante que pode vir a influenciar a
aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe (MOREIRA, 1885; 2006; MOREIRA, MASINI, 2001).
De uma maneira geral seria considerada toda estrutura cognitiva, a qual abrangeria todo o conteúdo e
organização de ideias do aprendiz, ou de uma forma mais sucinta visando apenas a aprendizagem de um determinado
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conteúdo, levando-se em conta a organização de ideias nessa área de conhecimento em particular. Para que esse
conhecimento pré-existente possa facilitar e influenciar a aprendizagem é necessário que o conteúdo tenha sido
aprendido de forma significativa, não arbitrária e não literal (MOREIRA, 2001; 2006).
A aprendizagem significativa é definida por Moreira (2006), “como sendo um processo pelo qual uma nova
informação se relaciona de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura
cognitiva do indivíduo” (p. 14-15). É importante ressaltar que, neste processo, as novas informações interagem com uma
estrutura de conhecimento específica, denominada de subsunçor 44 por Ausubel, a qual está presente na estrutura
cognitiva do aprendiz. Esse subsunçor pode ser uma ideia, um conceito ou uma proposição, a qual já existe na estrutura
cognitiva e que deverá ser capaz de servir como ancoradouro para as novas informações, adquirindo assim significado
para o aprendiz. Ao mesmo tempo em que as novas informações são ancoradas, conceitos relevantes e inclusivos devem
estar claros e disponíveis para que possam sofrer modificações e servir novamente como ancoradouro de novas
informações, passando assim a serem retidas e aprendidas significativamente (MOREIRA, 1985; 2006).
Porém, a experiência cognitiva não se restringe apenas a influência direta dos conceitos já aprendidos sobre
os conceitos da nova aprendizagem, ela abrange modificações em atributos importantes da estrutura cognitiva através
do novo conteúdo. Havendo, assim, um processo de interação entre os conceitos mais relevantes e inclusivos com o novo
material, ancorando, incorporando, assimilando e modificando as informações. O processo de ancoragem de novas
informações resulta no crescimento e modificação dos subsunçores. Estes subsunçores podem ser abrangentes, bem
elaborados, claros, estáveis ou limitados, pouco desenvolvidos, instáveis, dependendo da frequência e da maneira com
que serviram de ancoradouro anteriormente para novas informações (MOREIRA, 2006).
A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), pode auxiliar a aprendizagem de inúmeros conceitos dos mais
diferentes campos de conhecimento, uma vez que de maneira organizada possibilita a ancoragem de novas informações
a conceitos já existentes na estrutura cognitiva. Voltando-se a formação docente, a TAS pode auxiliar o professor em
formação a relacionar seus conhecimentos já acumulados sobre a educação, escola e processos de ensino/aprendizagem
com os conteúdos teóricos encontrados nas aulas da graduação, em livros e artigos publicados na área. Através destas
relações e reflexões surge a possibilidade de pensar-se em uma formação docente e significativa, a qual valoriza os
conhecimentos prévios dos graduandos e os possibilita relacionar com novos saberes encontrados na universidade.
2.3. A CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO SUPERIOR
A aprendizagem significativa é caracterizada pela interação do novo conhecimento com o conhecimento que
já se encontra retido na estrutura cognitiva do aprendiz, adquirindo, assim, significado. Para Ausubel (1978 apud. Moreira,
2006, p. 28) o armazenamento do conhecimento na mente humana dá-se de forma hierárquica e organizada, onde os
elementos mais específicos se interligam com os conceitos mais gerais, ocorrendo, assim, a assimilação.
Para se ter uma possível aprendizagem significativa faz-se necessários segundo Moreira &Masini (2001):
a)

b)

O material a ser aprendido seja potencialmente significativo para o aprendiz, ou seja,
relacionável a sua estrutura de conhecimento de forma não-arbitrária e não-literal
(substantiva);
O aprendiz manifeste uma disposição de relacionar o novo material de maneira
substantiva e não-arbitrária a sua estrutura cognitiva (p.23).

A facilitação da aprendizagem significativa em sala de aula, ou seja,as manipulações dos atributos relevantes
da estrutura cognitiva com propósitos pedagógicos podem ser levados a efeito através de duas formas. A primeira seria
substantivamente, com propósitos “organizacionais” e integrativos, usando os conceitos e preposições unificadores de
uma determinada disciplina, onde se tenha poder explanatório, inclusividade, generalidade e viabilidade no assunto,
cuidando para que não se sobrecarregue o aluno, de informações desnecessárias. E a segunda forma seria
programaticamente, empregando princípios programáticos adequados à ordenação da sequência do assunto, tendo como
ponto de partida a organização e a lógica interna, e no decorrer o planejamento e a montagem de exercícios práticos
(MOREIRA; MASINI, 2001).
Em se tratando de ensino superior e principalmente em formação de novos professores, tem-se um
determinante social muito acentuado. Trata-se das necessidades da sociedade, a qual requer gente especializada em
nível superior para que possa se desenvolver de forma mais adequada (SCHMITZ, 1984).

Subsunçor: tentativa de tradução da palavra inglesa “subsumir”, que seria uma ideia, conceito ou
preposição existente no sistema cognitivo do indivíduo.
44
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3.

DISCUSSÃO
Para que seja possível mudar o ensino é necessário que se inicie mudando os responsáveis por tal ensino, ou
seja, os professores, apresentando-lhes outras maneiras de ensinar, aprender e avaliar, as quais diferem de uma
pedagogia tradicional que inúmeras vezes não condiz com a realidade vivenciada por docentes e educandos.
A aprendizagem quando ainda apresentada na formação inicial docente pode proporcionar uma nova visão
acerca da práxis educativa e possibilitar ao futuro docente formular sua própria metodologia de ensino mais humana e
condizente com a realidade.
Um dos caminhos possíveis é levar em consideração e buscar verificar aquilo que o aprendiz já sabe sobre
determinado conteúdo (identificar os subsunçores) e o ensinar de acordo, valorizando seus saberes e buscando os utilizar
como base para a construção de novos conhecimentos mais específicos, os quais fazem parte do conteúdo curricular
escolar independente do ano/sério ou disciplina que o mesmo esteja cursando.
Quando a metodologia e postura docente começa a utilizar-se da TAS na educação básica, possivelmente os
reflexos positivos passaram a ser evidentes. O que muda não são os conteúdos mais sim a maneira como os mesmos são
abordados e avaliados, pode-se utilizar mapas conceituais, diagramas, esquemas, analogias, experimentos, os quais
buscam se inter-relacionar dentro de um contexto e não apenas serem trabalhados de maneira aleatória (MOREIRA, 1985;
1990; 2006).
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscou-se mesmo que brevemente refletir sobre a importância da inserção de uma metodologia que
proporcione a construção de uma aprendizagem significativa ainda na formação inicial dos professores, para que assim
deixem-se um pouco de lado as metodologias tradicionais e valorize-se mais as aprendizagens cognitivistas, as quais
valorizam um armazenamento organizado de informações (MOREIRA, 1999).
A tarefa da construção de uma aprendizagem significativa universitária não é simples e muito menos fácil, pois
encontramos uma cultura docente tradicional ainda muito presente. No entanto faz-se necessária a presença, reflexão e
discussão dos diferentes tipos de aprendizagem nas universidades, escolas e demais estabelecimentos de ensino.
Os professores podem buscar fazer a diferença, mesmoesta sendo uma tarefa difícil, a qual acentua-se pela
falta de investimento em estrutura física e humana nas escolas, a pouca valorização dos profissionais e a desmotivação.
No entanto, o trabalho (o docente) que pode auxiliar na construção de uma sociedade mais justa, com cidadãos críticos,
preocupados com o meio ambiente, saúde e educação.
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Resumo: Este trabalho relata o desenvolvimento de uma estratégia metodológica que buscou potencializar a construção significativa do
conhecimento a respeito das definições e aplicações dos conceitos de ciências. A estratégia utilizada foi à realização de um concurso
de fotografias, aplicada numa escola particular da cidade de Caruaru-PE, com estudantes do 9° ano do Ensino fundamental II.
Inicialmente, procurou-se identificar o conhecimento prévio dos estudantes sobre ciência (básica/aplicada), seguida de reflexões
voltadas a construir significativamente o conhecimento sobre estes temas. No decorrer da atividade percebeu-se que os conhecimentos
prévios foram fundamentais na significação das novas informações e das relações com contextos diversificados e para a diferenciação
progressiva dos conceitos tratados. Logo, observou-se que a aplicação da metodologia potencializou uma aprendizagem significativa do
conceito de ciências.
Palavras-chave: Ciências, Conhecimento prévio, Fotografia.
Abstract: This paper reports the development of a methodological strategy that sought to enhance the construction of knowledge
regarding the definitions and applications of the concepts of sciences. The strategy used was the holding of a photo contest being applied
in a private school in the city of Caruaru-PE, with students from the 9th year of Primary Education II. Initially, we sought to identify
students' prior knowledge of (basic/applied) science, and it was sought to construct significantly the knowledge on these subjects. During
the activity it was realized that previous knowledges was fundamentals in the meaning of new information and relationships with diverse
contexts and for the progressive differentiation of the concepts. Therefore, it was observed that the application of the methodology
strengthened the significance of the constructed knowledge.
Keywords: Sciences; Prior knowledge, Photography.

1–Introdução
O processo de aprendizagem passa por várias etapas até que se processe de forma significativa. Quando o
aprendiz relaciona de forma não literal, o conhecimento novo, a um já existente em sua estrutura cognitiva e atribui a
esse sentido favorece a aprendizagem e dá a esta significado. Quanto mais este conhecimento prévio tiver correlação
com o cotidiano mais facilmente o aprendiz poderá utilizá-lo para solucionar problemas. Segundo Ausubel et al (apud
MOREIRA, 2006) para que o objeto de estudo seja aprendido de forma efetiva é necessário identificar o que se sabe sobre
o tema, de modo que este interaja com as novas informações, e juntos possam dar significado e aplicação ao novo assunto
estudado.
Sendo assim, faz-se necessário relacionar a informação nova com o que se observa no contexto em que se vive;
bem como, com o que se aprendeu anteriormente. Com esta finalidade é fundamental interagir com o meio e com outros
sujeitos de modo a gerar problemas a serem solucionados e/ou entendimentos a serem negociados que remetam o
aprendiz a refletir sobre suas próprias ideias e assim potencializar a aprendizagem significativa dos conceitos e suas
aplicações.
Na visão de Ausubel et al (apud MOREIRA, 2006), o conhecimento pré-existente na estrutura cognitiva
pertinente ao se relacionar ao novo conhecimento é chamado de subsunçor, podendo este ter sido assimilado em espaços
formais ou não de aprendizagem. Assim, é essencial o papel do professor como mediador entre o novo conhecimento e
os aprendizes, orientando e motivando o aprendizado, promovendo nestes uma reflexão sobre o conhecimento formal a
ser construído (DE PAULA E BIDA, 2008).
Esta motivação pode ser promovida por meio do uso de métodos de ensino, que permitam o engajamento dos
estudantes na ação de aprender, como por exemplo, o uso de metodologias ativas, que permitam ao docente gerar
situações que instiguem os alunos a serem proativos na construção do seu conhecimento (SANGUINETO, 2017). Neri de
Souza e Bezerra (2013) descrevem que aprender ativamente exige iniciativa e o desenvolvimento de habilidades, que
favoreçam a aprendizagem significativa.
A partir deste contexto, foi proposto um concurso de fotografias com o objetivo de contribuir para a
aprendizagem significativa dos alunos na construção do entendimento do conceito de ciências e suas especificidades.
Para isso objetivou-se que os alunos desenvolvessem e aplicassem o conhecimento de ciências em seu contexto diário;
bem como, percebessem de que forma estes saberes estão presentes no seu cotidiano. A ação foi dividida em 3 etapas,
a saber: Identificação dos conhecimentos prévios; Realização do concurso com a exposição das fotografias onde os
estudantes deveriam fotografar o que entenderam como ciências em seu cotidiano, refletindo o conhecimento em
construção como reflexo da ação proposta; e Complementar à construção do conhecimento a partir da reflexão acerca
das suas escolhas e a dos seus colegas. Na última etapa os alunos deveriam mostrar as evoluções do que aprenderam e
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demonstrar o significado do que foi construído, possibilitando a organização mental e a significação de suas escolhas bem
como a inferência de uma aprendizagem significativa.
Considerando que os processos para a aprendizagem são diferentes para cada grupo e para cada aluno, traçouse como objetivo comum fotografar cenas que remetessem, segundo seus entendimentos, a ideia de Ciências e suas
diversas aplicações.
Com base nestas informações, traçou-se como objetivo de aprendizagem, a construção significativa do conceito
de ciências básica e ciências aplicadas; refletindo suas especificidades. O foco da análise foi identificar traços de
aprendizagem significativa acerca do conceito de ciências e suas especificidades. Foram analisadas as relações entre o
conhecimento científico e o contexto social, as definições acadêmicas e o que se aprende em ambientes externos à
escola, potencializando a ampliação dos seus entendimentos prévios a partir da reflexão sobre as relações entre os
conhecimentos prévios e as novas informações.
2–Referencial Teórico
O uso de metodologias ativas no ensino de ciência pode promover o envolvimento do aluno na construção do
conhecimento de forma significativa. Neri de Souza e Bezerra (2013) corroboram com este pensamento, pois, na visão
destes autores, o uso desses métodos exige maior envolvimento por parte dos estudantes, bem como, possibilita o
desenvolvimento da autonomia dos estudantes elevando-os a agentes principais da aprendizagem. É importante ressaltar
que segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa a construção significativa do conhecimento é um processo
idiossincrático e que, portanto, só ocorre mediante o interesse do aprendiz em tornar o que é ensinado significativo para
si e, ainda, que o conhecimento é aprendido de forma substantiva a partir do que o aprendiz já conhece (MOREIRA, 2010).
Nestes moldes, entende-se a urgência em ampliar o uso de metodologias ativas com o objetivo de promover
aprendizagem significativa (ou em potencializar isto), pois desta forma, a educação formal estará cumprindo de forma
eficaz seu papel transformador da sociedade.
Com isso, compreender a aprendizagem significativa como uma forma de engajar o estudante em todo o
processo anterior e posterior à construção do conhecimento, favorece a promoção de significado ao que se aprende. É
importante ressaltar que durante o processo de construção de significados leva-se em consideração o conhecimento
prévio, as informações cotidianas, a nova informação e suas relaçõescom o objeto de estudo relacionado ao aluno, que
podem contribuir para a aprendizagem (AUSUBEL et al, apud MOREIRA, 2006).
É fundamental na proposição de uma abordagem voltada a fomentar a aprendizagem significativa levar em
consideração as diferentes relações entre os atores e os processos, pois segundo Novak (1977, 1981 apud MOREIRA, 2006)
vê-se que o conhecimento é construído quando ocorrem à relação entre aprendizes, professores, conhecimentos,
contextos e avaliações. Ou seja, devem-se apresentar formas e reflexões que levem a aprendizagem, e potencializem
seus significados, de modo a favorecer a inter-relação de contextos do que se aprende com a história do aluno
considerando suas vivências, percepções e posicionamentos (NOVAK apud MOREIRA, 2006).
Sobre isso Moreira (2005) ao tratar a aprendizagem significativa crítica pontua como um dos seus princípios o
“do aprendiz como perceptor/representador”, quando ressalta o papel do aprendiz como um preceptor do mundo que o
cerca e de suas experiências. Sobre isso afirma que:
“o perceptor decide como representar em sua mente um objeto ou um estado de coisas
do mundo e toma essa decisão baseado naquilo que sua experiência passada (i.e.,
percepções anteriores) sugere que irá "funcionar" para ele”. (MOREIRA, 2005 p. 10)
Outro princípio pertinente trazido por Moreira (2005) é o “Da diversidade de materiais instrucionais”, quando
coaduna com a ideia de Postman e Weingartner, estes pontuam o equívoco de muitos docentes em depender do livro
didático como único material instrucional. Eles atribuem este entendimento equivocado a compreensão de que as
informações trazidas pelo livro didático são verdades indiscutíveis, e que o aluno deve se apropriar destas sem
questionamento. Em contraposição a essa ideia, a aprendizagem significativa crítica traz a necessidade de descompactar
o conhecimento organizado nos livros didáticos e em outros materiais instrucionais, por meio de ações que estimulem o
aluno a pensar sobre: “Qual o conhecimento envolvido? Que métodos foram utilizados e por quê? Quais os resultados e as
interpretações possíveis? Em que isso implica na compreensão do fenômeno?”. A partir destes questionamentos, pode-se
inferir que o aluno deve assumir uma postura ativa durante o processo de aprendizagem.
A participação ativa do estudante favorecida por uma abordagem de ensino centralizada no aluno é, segundo
Moreira (2005), fundamental para possibilitar uma aprendizagem significativa. Para isso ressalta-se a importância do uso
de distintas estratégias que, diferentemente das abordagens tradicionais, instiguem o aluno a questionar o conhecimento
a ser aprendido e as suas próprias ideias. Deste modo, propiciando oportunidades para que os alunos se posicionem,
atribuam significados, interajam dialogicamente com o professor e com os colegas, levando-os a construírem o
conhecimento. Diante deste cenário, é importante ressaltar que o conhecimento sobre ciência deve ser difundido a fim
de que os estudantes possam se posicionar criticamente em relação à ciência, a pesquisa e ao desenvolvimento científico.
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3– Metodologia
A metodologia utilizada foi dividida em 3 etapas: Identificar os conhecimentos prévios; Realizar concurso de
fotografias e Significar as escolhas e refletir sobre possíveis relações. Esta metodologia foi aplicada em 3 turmas do 9°
ano do ensino fundamental II, de uma escola particular da cidade de Caruaru, com um total de 92 alunos.
3.1 – Etapa 1 – Conhecimentos Prévios
Nesta etapa, apresentou-se aos estudantes textos científicos e populares, em forma de reportagens e artigos
de opinião. Em seguida, pediu-se aos estudantes, que individualmente escolhessem um texto representasse ciência básica
e outro ciência aplicada, e a partir destes construíssem o conceito de ciências básica/aplicada. Os grupos foram
selecionados previamente e divididos em ordem alfabética com no máximo 5 integrantes, compondo um total de 21
grupos. Após esta divisão, foi proposto aos alunos que em grupo, discutissem os conceitos apresentados nos textos, e
construíssem um conceito para cada proposição.
3.2 – Etapa 2 – Concurso de fotografia
Foi solicitado que os estudantes fotografassem em seu cotidiano situações que lhes remetesse aos conceitos
de ciência básica/ciência aplicada, e que elaborassem os conceitos destas por grupo. Para esta etapa foi dado um prazo
de 15 dias consecutivos.
As fotografias foram avaliadas por um júri composto por 4 docentes e 1 fotógrafa, a partir da apresentação de
cada grupo, utilizando critérios que foram sistematizados em um questionário tipo Likert.
3.3 – Etapa 3 – Significação das escolhas e reflexão sobre as relações
No fechamento da atividade solicitou-se que os alunos em grupo discutissem e expusessem suas concepções
(prévias e posteriores a ação) sobre o que foi proposto, a discussão dos textos, das fotografias e do que seria a ciência
básica e a ciência aplicada, e em seguida, por escrito, conceituassem Ciências básica/Ciência aplicada segundo seus
entendimentos, e pontuassem possíveis diferenciações no uso do conceito. As falas foram analisadas a partir da análise
de conteúdo na perspectiva de Bardin e as unidades de sentido decorrentes foram comparadas com os entendimentos
prévios dos alunos.
3.4 – Avaliações
Na avaliação buscou-se entender como aconteceu a evolução dos conceitos propostos e suas aplicações, a
partir das relações colocadas pelos estudantes e seus contextos, analisando-se o conteúdo, as falas e as relações entre o
que se conhece e as fotos.
Na primeira etapa, a avaliação foi feita analisando o conteúdo das escolhas dos estudantes em relação aos
textos, e também, a construção dos conceitos iniciais a respeito do tema sugerido. Na segunda etapa, os avaliadores
tentaram significar as escolhas dos alunos a partir de critérios organizados na forma de um questionário, baseado na
escala de Likert (et al, 1993), com 9 perguntas descritas no quadro 1.
Quadro 1. Perguntas da Escala de Likert usada no protocolo de avaliação do concurso.
CATEGORIAS
PERGUNTAS
TIPOS DE RESPOSTAS
1 Sobre o que se
1. As fotografias condizem com as definições de •
Concordo totalmente
entende
do
ciência básica/ciência aplicada apresentadas pelo •
Concordo parcialmente
conceito
grupo?
•
Não concordo nem discordo
2. O conhecimento de ciência básica dos alunos •
Discordo parcialmente
colabora para seu conhecimento cientificamente •
Discordo totalmente
aceito?
3. O conhecimento de ciência aplicada dos alunos
colabora para seu conhecimento cientificamente
aceito?
2 Sobre a relação
4. Apenas as fotografias seriam suficientes para
CONCEITOS/FO
perceber a ideia dos apresentadores?
TOGRAFIAS
5. As fotografias estão de acordo com as falas?
6. O tempo de apresentação condiz com o objetivo
IDEM
das fotos?
3 Sobre
a
7. As fotos convidam você a analisá-las nos aspectos
qualidade das
luz, enquadramento, foco, e edição?
fotografias
8. A arte que envolve a apresentação condiz com as
IDEM
fotografias?
9. O foco das fotografias reflete o conceito de
ciência básica/ciência aplicada?
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Deste modo, os avaliadores responderiam as perguntas, mostrando o grau de concordância com os aspectos
apresentados, e assim, como será tratado posteriormente, os resultados poderiam ser tabulados e qualificados, de acordo
com o que foi pedido aos estudantes.
Por fim, a terceira etapa buscou-se identificar a evolução do que se aprendeu, e a potencialidade dos
significados construídos nos conhecimentos durante todo processo.
4–Resultados e Discussão
Com a aplicação da metodologia pode-se perceber-se uma remodelação no entendimento do conceito de
ciências da natureza/ciências em seu sentido mais amplo, por parte dos alunos, o que nos permitiu considerar a
construção do conhecimento de modo significativo. Apresenta-se a seguir os resultados de cada etapa da metodologia
aplicada.
4.1 ETAPA 1 – Conhecimentos Prévios
Sobre como os alunos entendiam as diferenças na definição entre Ciência básica e Ciência aplicada, e como os
alunos aplicam estes entendimentos na exemplificação e na explicação das aplicações da ciência. Analisando os préquestionários, observou-se que 18,47% dos alunos souberam responder e contextualizar o que era Ciência básica,
enquanto 21,74% conseguiram explicar e aplicar o conhecimento do que seria Ciência aplicada.
Observou-se que os alunos que conheciam as diferenças e as aplicações dos conceitos em diferentes contextos,
conseguindo demonstrar que a ciência básica está relacionada ao seu cotidiano, principalmente com suas aplicações nas
tecnologias.
Os alunos ao se referirem as ciências aplicadas, pontuaram que esta pode colocada em prática de modo mais
específico, podendo ser utilizada, por exemplo, na qualidade dos alimentos e seu tempo de conservação, uma vez que
tal conhecimento depende da aplicação de conhecimentos químicos, que é uma das áreas das ciências, o que ficou
evidente na fala a seguir:
A1: ‘A ciência está presente no meu celular, que uso pra mexer na internet, em alguns lugares, a
rede é melhor, porque tem mais satélites por perto’.
De acordo com a fala verifica-se que alguns alunos não foram capazes de diferenciar as especificidades da
Ciência tomando-a como algo único e restrito:
A2: ‘A diferença entre as aplicações do conhecimento de ciência básica e de ciências aplicadas se
dá em quando se estuda isto, antes estudávamos ciências como um todo. Hoje estudamos ciências de
forma dividida (Química, Física e Biologia)’. (Com grifo dos autores)
Na fala de A2, observou-se que estudantes tentaram visualizar diferença entre os dois conceitos, embora nem
sempre, estes estivessem coerentes com o pensamento científico. Tendo como base o resultado inicial, percebeu-se a
importância do conhecimento prévio dos alunos, visto que, conforme Ausubel (1978, apud MOREIRA 2005) este seria se
pudéssemos isolar, a variável mais importante na construção do conhecimento e da aprendizagem de forma crítica e
reflexiva.
4.2 - ETAPA 2 – Concurso de Fotografia
Nesta etapa, foi realizado o concurso de fotografias, onde os grupos expuseram suas fotos e falas, como forma
de apresentar os conceitos de Ciência básica e Ciências aplicadas. Cada dupla de avaliador recebeu um questionário por
grupo, para avaliar os 16 grupos (144 questionários).
A partir das avaliações, construiu-se o Gráfico 1, que permitiu identificar o grau de concordância/discordância
de cada bloco de questionamento (Quadro 1).

Gráfico 1. Respostas à Escala de Likert pelos avaliadores, de acordo com as apresentações.
Analisando o gráfico 1, observa-se que para o bloco 1 (O que se entende do conceito), 84,4% das respostas concordam
com as propostas das aplicações faladas pelos alunos e apresentadas nas fotografias, enquanto 6,8% discordaram sobre
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tal proposta e 8,8% não souberam responder. Estes resultados indicam uma evolução expressiva diante dos resultados
apresentados na Etapa 1, que nos permite inferir que o envolvimento ativo dos estudantes na produção das fotografias e
na construção dos conceitos, proporcionou maior eficácia na construção potencialmente significativa de tais
conhecimentos.
Tal resultado sugere que para o aluno, torna-se mais fácil representar seu entendimento de ciências a partir de
imagens (no caso fotografias) do que por palavras o que revela que a conceituação equivocada apresentada na etapa
anterior pode não estar relacionada ao desconhecimento do que é ciências, mas apenas na dificuldade de organizar seus
entendimentos na forma de palavras. Este resultado pode ser muito útil em uma abordagem didática, pois caberia ao
professor fazê-los refletir sobre as imagens selecionadas e a partir daí retratar seu entendimento na forma de palavras.
Para o bloco 2 (relação entre as fotos e os conceitos), 83% das respostas concordavam com as aplicações faladas
pelos alunos e apresentadas nas fotografias, enquanto 7,5% discordaram e 9,5% não souberam opinar. Estes resultados
corroboram com a evolução da busca por melhores definições Ciência básica/Ciência aplicada, contribuindo assim para
a construção de um significado coerente destes conceitos e de uma maior compreensão da evolução do que foi construído
a partir do conhecimento prévio, sendo este o suporte para as novas informações.
No bloco 3 (qualidade das fotografias), esta análise foi importante para que fosse identificado como os
estudantes conduziam suas apresentações, já que as fotografias eram analisadas antes das falas. Identificar a qualidade
das imagens foi fundamental para iniciar a compreensão da forma como os alunos desenvolveram seus conhecimentos,
82,3% das respostas concordam com as aplicações faladas pelos alunos e apresentadas nas fotografias, enquanto 9,5%
discordam e 8,2% não souberam responder.
Analisando os resultados, percebeu-se que os participantes ampliaram seus conhecimentos prévios, a partir da
consolidação das novas informações, que foram aplicados em contextos específicos. Por exemplo, identificou-se que
durante as discussões iniciais os alunos não notavam tanta diferença entre as aplicações de ciência básica e de ciência
aplicada, entretanto nesta etapa os mesmos conseguiam trazer justificativas que mostraram ramos específicos de ciência
e a multiplicidade das ciências. Como vê-se na fala:
A3: ‘em ciência vemos a química e a física, já nas ciências (aplicadas) vemos que precisamos de
química e de física pra comer, feito no chocolate, precisa de uma temperatura certa pra fazer ele,
e pra comer também’.
A diferença que se observou nesta etapa se dá em decorrência da diferença percebida por eles entre o conceito
de Ciência básica/Ciência aplicada, que percebem a ciência básica enquanto ramo de estudo, e as ciência aplicada
enquanto relações entre estes ramos de estudo e o cotidiano, o que lhes permitiu aplicar esse novo conhecimento em
novos contextos.
Diante deste resultado, percebeu-se que os estudantes conseguiram ampliar e construir conhecimentos e aplicalos em diversos meios. Foi observado nas apresentações, que havia cenários de fotos montados com o intuito de
apresentar a sua visão, até fotos espontâneas que consideravam os lugares comuns. Deste modo, percebeu-se assim como
afirma Moreira (2006), que é fundamental para que a aprendizagem seja significativa, que o aprendiz tenha a capacidade
de aplicar o que aprende em contextos variados desde seu cotidiano escolar até o extraescolar, conforme observado na
apresentação do concurso de fotografia.
4.3 – ETAPA 3 – Significação das escolhas e reflexão sobre as relações
Nesta etapa, o professor, enquanto mediador sugeriu durante o debate, pontos para análise e discussão, onde
cada estudante expôs sua opinião e argumentou e justificou suas escolhas, refletindo assim sobre as possíveis relações
entre a ciência e as cenas escolhidas para serem fotografadas. Como se vê na fala de um dos estudantes:
A4: ‘A ciência produz todo o conhecimento estudado, então não é possível entender o mundo sem
entender de ciência’.
Esta fala começa a retratar a evolução dos conceitos bem como as posteriores aplicações dos mesmos, já que
mostra como o estudante passou a entender a ciência após a aplicação da metodologia, algo não se observava antes da
mesma. De modo que, enquanto os estudantes conseguiam retratar suas visões os mesmos também eram capazes de
reforçar seus pontos de vista, reconstruindo suas ideias iniciais, progredindo a implicações mais amplas e em diversos
contextos. Ao analisarmos a evolução do entendimento de que as ciências estudadas como disciplinas específicas são
diferentes, porém associáveis, aplicadas para fins tecnológicos e industriais é possível inferir aos alunos o início de um
processo de diferenciação progressiva de como eles percebem o conceito de ciências.
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Passado um mês do início da atividade, foi feito a retomada dos conhecimentos construídos, de forma que os
estudantes pudessem revisitar o conhecimento trabalhado, aplicando-o de modo a demonstrar que o que foi construído
foi, de fato, significativo.
Durante esta atividade, 68,5% dos alunos conseguiram definir e aplicar em diferentes contextos o que
aprenderam sobre ciência básica, enquanto 58,7% conseguiram fazer o mesmo sobre ciência aplicada. Com estes
resultados, pode-se perceber uma evolução considerável dos resultados da etapa 1 (sobre os conhecimentos prévios),
conforme se observa na fala do estudante A2, em um comparativo entre a etapa 1 e 3:
A2: ‘A ciência (básica) é aquilo que a gente estuda, mas também, por exemplo, produz a tecnologia
para fazer o avião, a ciência (aplicada) faz o avião voar’.
A partir dos dados analisados pode-se perceber que os estudantes apresentaram uma evolução potencialmente
significativa, pois conseguiram desenvolver seus conceitos, e aplicá-los em diversos contextos. Conforme descrito por De
Paula e Bida (2008), esta aprendizagem corrobora para o crescimento da compreensão do que se conhece, pois esta
proporciona a ampliação destes conceitos em diferentes situações.
5–Considerações Finais
Conclui-se, portanto que a presente metodologia caracteriza-se como ativa, pois observou-se o envolvimento
ativo eficiente, reflexivo e contínuo dos alunos na construção do conhecimento.
Pode-se inferir também, que o processo de construção do conhecimento com o uso desta metodologia ativa
gerou uma aprendizagem significativa, visto que, os estudantes conseguiram aplicar o conhecimento em diferentes
contextos, chegando inclusive a extrapolar o ambiente da sala de aula, bem como resignificar seus conhecimentos
prévios.
Sendo assim, conclui-se que a metodologia aplicada neste contexto escolar foi eficaz na produção de
conhecimento significativo, visto que esta favoreceu a participação ativa dos estudantes nas atividades propostas após
esta atividade pelo docente.
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PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR
ELISÂNGELA BRAUNER
Universidade Federal de Santa Maria/ Programa de Pós Graduação Educação e Ciências: Química da vida e Saúde /email:
elisangelab26@hotmail.com

MARIA CECILIA PEREIRA SANTAROSA
Universidade Federal de Santa Maria /Departamento de matemática/Programa de Pós Graduação Educação e Ciências: Química da
vida e Saúde /email: mcprosa@gmail.com
Resumo: A presente pesquisa foi realizada em uma Escola de educação básica de Ensino Médio, na cidade de Santa Maria, RS, Brasil.
Buscou-se investigar como ocorre (se ocorre) algum tipo de interdisciplinaridade entre as disciplinas de Matemática e de Física, e qual
a implicação disto no processo de aprendizagem. Considera-se que o trabalho interdisciplinar pode instigar os educandos a relacionar
conteúdos já vistos com novos conhecimentos, podendo esse novo conteúdo, tornar-se significativo e ser um motivador para esse
educando buscar o conhecimento de forma significativa. Utilizou-se a metodologia qualitativa, com a pesquisa do tipo etnográfico:
observação participante, questionário para os professores da escola, análise documental (plano político pedagógico da escola) e análise
bibliográfica dos livros didáticos de física e matemática. Dentre os resultados obtidos com a investigação destaca-se a necessidade de
elaboração de material instrucional potencialmente significativo que apresente situações problemas interdisciplinares entre a
Matemática e a Física, no âmbito do ensino, a fim de que os alunos possam atribuir significados articulados; o nível de conhecimentos
dos professores envolvidos, com o tema interdisciplinaridade está presente em suas concepções teóricas, mas na prática de sala aula
não se aplica.
Palavras-chave:Interdisciplinaridade, Aprendizagem Significativa, Matemática e Física.
Abstract: This survey was conducted in a High School in the city of Santa Maria, RS, Brazil. We sought to investigate how (if)
interdisciplinary takes place between the subjects of Mathematics and Physics, and what this implies in the learning process. It is
considered that interdisciplinary can instigate learners to relate contents already seen with new knowledge, and this new content may
become significant and be a motivator for this student to seek knowledge in a meaningful way. We used the qualitative methodology,
with the research of the ethnographic type: participative observation, questionnaire for the school teachers, documental analysis
(pedagogical political plan of the school) and bibliographic analysis of the Physics and Mathematics textbooks. Among the results obtained
with the investigation, stands out the need to elaborate a potentially Meaningful instructional material that presents interdisciplinary
problem-situations between Mathematics and Physics, within the scope of teaching, in order that the students can attribute articulated
meanings; the level of knowledge of the teachers involved, with the interdisciplinary theme is present in their theoretical conceptions,
but in the classroom practice it does not apply.
Keywords: Interdisciplinary, Meaningful Learning, Mathematics and Physics.

1 INTRODUÇÃO
O Ensino Médio está organizado por áreas de conhecimento, como por exemplo, Ciências da Natureza (Física,
Química e Biologia) e Matemática e suas Tecnologias, conforme orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino
Médio: (PCNEM, 2000, p. 18): “tem como base a reunião daqueles conhecimentos que compartilham objetos de estudo
e, portanto, mais facilmente se comunicam, criando condições para que a prática escolar se desenvolva numa perspectiva
de interdisciplinaridade”.
Conforme Santarosa (2011), “é verdade que físicos e matemáticos têm visões e objetivos distintos e que
tradicionalmente, na forma como o sistema está estruturado, não há diálogo entre as duas áreas”. Entretanto, os
professores podem tentar romper esta barreira realizando um diálogo para elaborar objetivos comuns para ambas as
disciplinas.
Para tentar modificar esse currículo disciplinar estanque, a problemática da pesquisa visa responder aos
seguintes questionamentos: 1) Qual é a perspectiva dos professores sobre o tema “interdisciplinaridade” de uma escola
da rede pública de Santa Maria?;2) Quais elementos são fundamentais para aprendizagem significativa , envolvendo a
Matemática e a Física?
Buscam-se as concepções de professores, de uma escola de ensino Médio da rede pública de Santa Maria acerca
da adoção de atividades interdisciplinares, no contexto do ensino e investigar conteúdos matemáticos e físicos que são
desenvolvidos no 1º ano do Ensino Médio, tanto através das observações das aulas ministradas nas referidas disciplinas,
como nos livros didáticos adotados na escola, bem como as possíveis relações entre eles, para o favorecimento da
aprendizagem significativa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Teoria Aprendizagem Significativa (TAS)
Na educação é fundamental a busca do conhecimento por parte do educando, mas sem esquecer que o
professor deve estar atento à realidade deles (problemas contextualizados), e inicialmente descobrir o que os educandos
já têm de conhecimento (conhecimentos prévios), para assim relacionar ao novo conhecimento.
A teoria da aprendizagem significativa (TAS) teve início com o conceito de “aprendizagem significativa” de
David Paul Ausubel (1968). Esta, situa a linguagem como eficaz para o processo cognitivo da conceitualização. Para
Ausubel (1968, p.110), “a compreensão genuína de um conceito ou proposição implica a posse de significados claros,
precisos, diferenciados e transferíveis”. Isto é, para que uma aprendizagem ocorra de forma significativa, é preciso
pautar o ensino com questões e problemas que possam levar à evidência desse tipo de aprendizagem.
No entanto, para Moreira (2012, p.25) “o conceito de aprendizagem significativa, como aquela em que novos
conhecimentos adquirem significados através da interação com conhecimentos especificamente relevantes já existentes
na estrutura cognitiva de aprendiz [...]”.
Nesse sentido, como destacam as palavras de Ausubel e Moreira, o conhecimento é adquirido de forma eficaz,
quando o educando atribui a esses novos conhecimentos, novos significados quando estes interagem com aqueles
conhecimentos já existentes. Seguindo esta relação no Ensino Médio as áreas de conhecimento deveriam envolver
conhecimentos prévios dos educandos para favorecer a atribuição de significado e o desenvolvimento de conhecimentos.
Ainda segundo Moreira (2012), três conceitos fundamentais norteiam a TAS:significado, interação e
conhecimento. O significado está relacionado às pessoas; a interação é união dos conhecimentos novos com os já
existentes na estrutura cognitiva do educando, e o conhecimento é a linguagem que é o acionador do conhecimento.
No âmbito do ensino, o docente precisa ter claro que suas atitudes refletem na aprendizagem dos educandos,
de forma positiva ou até mesmo negativa. O docente pode ensinar favorecendo uma aprendizagem mecânica, menos
eficiente em termos cognitivos em relação à aprendizagem significativa e neste caso, não há interação entre o novo
conhecimento e o já retido na estrutura cognitiva do aprendiz.
Segundo Moreira (2011, p.2) “ensino é o meio, a aprendizagem significativa é o fim; materiais de ensino que
busquem essa aprendizagem devem ser potencialmente significativos”. Em suas Unidades de Ensino Potencialmente
Significativas (UEPS), Moreira (2011) destacatrês passos que podem ser seguidos pelo professor, a fim de que o material
instrucional seja potencialmente significativo, ou seja, tenha significado lógico para o aprendiz. São eles:
1. definir o tópico específico a ser abordado, identificando seus aspectos declarativos e procedimentais;
2. criar/propor situação(ções) que leve(m) o aluno a externalizar seu conhecimento prévio, aceito ou nãoaceito no contexto da matéria de ensino, supostamente relevante para a aprendizagem significativa do tópico (objetivo)
em pauta;
3. indicar situações problema, em nível de complexidade menor, levando em conta o conhecimento prévio do
aluno, estas situações problema podem envolver, desde já, o tópico em pauta, mas não para começar a ensiná-lo; tais
situações problema podem funcionar como organizadores prévios.
Na TAS é um passo fundamental sondar os conhecimentos prévios que o educando possui para servir de âncora
para novos conhecimentos, propiciando indíciosde uma aprendizagem significativa. Contudo, muitas vezes o educando
não possui esse conhecimento prévio para um determinado conteúdo. Segundo Ausubel, neste caso, pode-se fazer uso
dos Organizadores Prévios, que servem como embasamento para o novo conhecimento.
Quando o novo conhecimento é completamente não-familiar, um organizador prévio
expositivo deve ser usado para prover subsunçores aproximados que possam servir de
ancoradouroinicial. Mas se o aprendiz já tiver alguma familiaridade com o novo conhecimento
um organizador prévio comparativo facilitará a integração desse conhecimento com outros
similares já existentes naestrutura cognitiva, assim como para aumentar a discriminabilidade
entre ideias novas e ideias prévias que são essencialmente diferentes, mas confundíveis
(AUSUBEL, 1963, p. 83).
Das palavras de Ausubel, percebe-se a complexidade da organização do ensino na perspectiva da TAS. Este
trabalho pretende analisar esta possibilidade, no contexto de investigação.
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2.1 Interdisciplinaridade
Embora a palavra interdisciplinaridade venha sendo usada no âmbito da Educação há muito tempo, pouco se
avançou no que se refere a sua aplicabilidade em nossas salas de aula.No contexto educacional, a palavra
interdisciplinaridade é muito utilizada, mas não há consenso sobre “o que é uma ação interdisciplinar”, “como executálo” e “qual o objetivo”.
Para Pombo (2008, p.13, grifo nosso):
“[...]quando se ultrapassa a dimensão do paralelismo, do pôr em conjunto de forma
coordenada, e se avança no sentido de uma combinação, de uma convergência, de uma
complementaridade, colocamo-nos no terreno intermédio da interdisciplinaridade.
Nesta pesquisa procura-se identificar a possível interdisciplinaridade entre conteúdos das duas disciplinas,
matemática e física, tanto no âmbito da sala de aula, como no âmbito da legislação e do livro didático adotado, no
sentido de sua complementaridade, que uma venha a complementar a outra disciplina de acordo com a ideia da autora
Olga Pombo.
3.OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho é investigar elementos teóricos que possam fundamentar a aprendizagem
significativa nas disciplinas de matemática e física para o primeiro ano do Ensino Médio.
Para esse fim pretende-se:
• Analisar documentos oficiais da Escola, a fim de perceber, como éapregoado o ensino das disciplinas de
Matemática e de Física;
• Investigar as concepções de professores acerca de atividades interdisciplinares;
• Investigar conteúdos matemáticos e físicos que são desenvolvidos no 1º ano do Ensino Médio, através das
observações das aulas nas referidas disciplinas, como nos livros didáticos adotados na escola, bem como as possíveis
relações entre eles com embasamento na TAS;
4.REFERENCIAL METODOLÓGICO
A pesquisa caracteriza-se como exploratória, pois pesquisas exploratóriaspermitem ao pesquisador se
familiarizar com problema a fim de torna-lo mais claro. Conforme GIL (2002, p.41): “Pode-se dizer que estas pesquisas
têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. O planejamento é bastante
flexível, possibilitando alterações conforme os fatos observados.
A metodologia utilizada na pesquisa foi do tipo Etnográfica (ANDRÉ,1998): análise documental e bibliográfica,
observação participante, coleta de dados através de questionário aos professores sobre interdisciplinaridade. No contexto
escolar, referimo-nos à uma pesquisa “do tipo etnográfica”, que destaca-se o período de observação participante, que
pode ser um tempo mais curto, além de questionário ou entrevistas em profundidade.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados apresentados a seguir basearam-se na seguinte sequência de etapas: análise de dois livros
didáticos adotados no Ensino Médio, nas disciplinas de Matemática e Física, recomendados pelo Plano Nacional do Livro
Didático (PNLD)- 2015 - 2017, a fim de verificar possíveis relações entre os conteúdos de Funções e Cinemática.Após,
realiza-se uma análise sobre o tema interdisciplinaridade no Plano Político Pedagógico (PPP) da escola investigada, bem
como apercepção dos professores dos anos finais doEnsino Fundamental e do Ensino Médio sobre o referido assunto. Por
fim, foi analisada a descrição dodiário bordo da autora, registrada através da observação participante.
5.1 Relações entre Funções e Cinemática
Foram analisados livros didáticos das disciplinas de Matemática e Física, volume 1, no conteúdo de Cinemática
(movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniforme variado, queda livre) na Física e Funções (função afim,
função quadrática) na Matemática, nos quais buscou-se investigar a possível existência de situações-problema e exercícios
contextualizando. Nos livros do 1ª ano de Física, observando a forma como a Matemática é transposta para o
entendimento dos fenômenos físicos. A categorização dos livros didáticos é baseada em critérios determinados nos PNLD
2015 -2017, os quais foram utilizados critérios do PNLD Física e readaptados para análise dos livros de matemática e
física, com um olhar buscando a interdisciplinaridade nestes livros.
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A tabela1apresenta as categorias empregadas no procedimento da análise dos livros didáticos.
Tabela1- Livros Analisados de física e matemática.
Critérios
Livros Matemática
Livros Física
Dante
Iezzi
Guimarães
Org.Ed. SM
Utiliza
Sim
Não
Não
Sim
interdisciplinaridade como
elementos de organização
didática;
Explora as articulações
Sim
Pouco
Pouco
Pouco
entre os componentes
curriculares de
matemática e física;
Utiliza
Sim
Pouco
Sim
Pouco
interdisciplinaridade nas
atividades.
Faz uso da Tecnologia;
Sim
Não
Não
Não
Tabela1- Livros Analisados de física e matemática.
Critérios
Traz uma
visãoinvestigativa, que
dialoga a teoria e prática;
Considera as experiências
socioculturais de alunos da
educação básica;
Ilustrações
contextualizadas com
cotidiano;

(conclusão)
Livros Matemática
Dante
Iezzi
Sim
Não

Livros Física
Guimarães
Org.Ed. SM
Sim
Sim

Sim

Pouco

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Fonte: Próprio autor.
Na análise dos livros cabe ressaltar algumas observações, na obra deDante(2013), faz relação no conteúdo da
Função Afim com os conteúdos de Geometria (Analítica, Plana), de Matemática Financeira (juros simples ou compostos)
e do Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). Também relaciona o conteúdo de Função Quadrática com o conteúdo do
Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV), com a finalidade de que o educando perceba a relação entre as
disciplinas, propiciando a aprendizagem significativa. Da mesma forma, Iezzi (2013) relaciona o conteúdo de Função Afim
com os conteúdos de Geometria e Matemática Financeira, diferenciando-se no que se refere à abordagem com grandezas
diretamente e inversamente proporcionais. A relação com os conteúdos de MRU e MRUV é apresentada brevemente, com
uma possível aplicação na disciplina de Física.
Com relação aos livros de Física, no conteúdo sobre MRU, Guimarãesrelaciona os conceitos de posição e
velocidade da partícula, utilizando a noção gráfica, através do cálculo da área da região limitada pelo gráfico da função
velocidade, o eixo das abcissas e as retas verticais limitantes pela esquerda e pela direita. Também descreve um
experimento, no fim capítulo sobre "Movimento", sem abordar o uso das tecnologias e sem relacionar os gráficos do MRU
e MRUV na perspectiva do conteúdo sobre Funções, da disciplina de Matemática. O livro Org. Ed. SM apresenta o conteúdo
sobre MRU destacando as definições matemáticas necessárias dentro de quadros que chamam a atenção do aluno. É
apresentada a descrição de um experimento sobre velocidade escalar média, que é importante para o entendimento do
fenômeno físico. Apenas apresenta comentários sobre a relação da Física com o fenômeno do paraquedismo.
Observa-se, em todos os livros didáticos analisadosque os pré-requisitos necessário para as novas aprendizagens
não são abordados como condição básica para a aprendizagem de novos conceitos, desta maneira favorecendo a
aprendizagem mecânica.
5.2 Interdisciplinaridade no Contexto Investigado
Conforme a legislação da escola (PPP), algumas questões que são reflexos acerca das prioridades da
comunidadeda escola: “Que aluno se quer formar? Para que sociedade?” (PPP,2014,p.3). Para responder estes
questionamentos poderiam ser desenvolvidas ações interdisciplinares.O histórico da Escola Estadual de Educação Básica
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se revela desde sua fundação há vinte e cinco anos. Sendo uma escola estadual, possui Ensino Fundamental e Médio,
contando um total de 1264 alunos no ano de 2016, sendo composta num total de mais de 100 professores e uma média
de 30 funcionários.
A escola tem por concepção explorar as potencialidades dos indivíduos na sociedade com responsabilidade e
autonomia; na sociedade deve priorizar a valorização do conhecimento e a inclusão social. Seguindo este pensamento, a
educação deve estar pautada nos conhecimentos anteriores (conhecimentos prévios) em conexão com a realidade dos
educandos e contextualização do conteúdo a vivências, o que vai ao encontro dos pressupostos da TAS.
A escola trabalha com tema gerador, que é desenvolvido através de planejamento, elencado conforme
demanda da comunidade, por meio da pesquisa socioantropológica. Para tanto, ocorrem encontros semanais entre
professores, serviço de apoio pedagógico e orientação educacional.
Nestes momentos, busca-se interligar os conhecimentos das diferentes áreas, a fim de mediar
à aprendizagem, proporcionando ao educando fazer uma leitura e releitura de mundo. Os
educadores buscam construir seus planejamentos em consonância com o Projeto Pedagógico
da Escola de uma forma interdisciplinar (PPP, 2014, p. 16).

Segundo orientações dos documentos legais da escola, os professores devem utilizar os temas geradores para
desenvolver suas aulas, buscando a interdisciplinaridade. Essestemas geradores não foram abordados e nem percebidas
nas ações dos professores de matemática e de física no contexto investigado.
5.3 Percepção dos professores da Escola sobre Interdisciplinaridade
Para fins de análise, oito professores participantes da pesquisa foram identificados por letras: A, B, C, D, F,
G, H.Os 35 professores do turno da tarde foram convidados a responder o questionário e entregar posteriormente, sendo
que alguns se recusaram a receber o questionário por diferentes motivos. Dos 23 professores que aceitaram receber o
questionário, apenas 8 responderam e retornaram à pesquisadora, os questionários foram entregues no final do período
letivo isso pode ter influenciado no retorno.
Para Bardin (2011) a análise de conteúdo também é uma análise de significados, sistemática e quantitativa do
conteúdo extraído das comunicações e sua respectiva interpretação.
Primeira categorização, engloba a percepção de interdisciplinaridade e áreas de atuações interdisciplinaridade
levam para o ensino, corroborando referencial o Pombo(2008), que diz que a Interdisciplinaridade é quando se consegue
uma convergência para um ponto em comum, 75% dos pesquisados tem essa mesma percepção, os 25% relacionam mais
a trabalhar por temas nas diferentes áreas do conhecimento.
Apresentarei neste trabalho algumas categorias que emergiram na análise do questionário: 1. Importância da
legislação na educação; 2. Legislação, educação e aplicabilidade; 3. Interdisciplinaridade como integração de conteúdos
e Disciplinas; 4. Interdisciplinaridade através de temática; etc...
Na pesquisa verificou-se que a maioria dos professores diz realizar a interdisciplinaridade e possui uma
percepção do que é interdisciplinaridade. No entanto, na prática ele trabalha com sua disciplina e aborda os conteúdos
de outras disciplinas, não refletindo conforme o referencial de Pombo (2008). Porém uma minoria diz que faltam ações
para haver planejamento em conjunto, falta espaço para diálogo entres os docentes para planejamento.
5.4 Diário de bordo Observação Participante
A autora inseriu-se em observação das aulas da turma de 1º ano de Física e Matemática durante os meses de
setembro 2016à janeiro de 2017. Sendo um ano letivo atípico com greve de dois meses no inicio do ano, o que retardou
as atividades escolares.
As aulas foram desenvolvidas de forma mais resumida do conteúdo, sem muito tempo para trabalhar da forma
normal como os professores das disciplinas realizam em outros anos. Em média 30% das aulas foram de avaliações
(trabalhos, testes e provas),possivelmente prejudicando as metodologias que poderiam favorecer a aprendizagem
significativa.
Na disciplina de matemática a professora no período inicial das observações em setembro avaliava o educando
diariamente,tentando identificar através de questionamentos os conhecimentos prévios dos educandos, e partindo dos
conhecimentos que os educandos apresentavam abordava o conteúdo de função afim e quadrática, mas devido ao atraso
do conteúdo decidiu por voltar método tradicional (prova igual para todos), sem identificar os conhecimentos dos
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educandos. Nas aulas de física foram realizada atividade experimental no conteúdo de cinemática e a utilização de
simulação computacional através de Objetos de Aprendizagem (AO) das leis de Kepler, a professora física utilizada
questionamentos para identificar os conhecimentos dos educandos.
6. CONCLUSÃO
Na legislação oficial da Escola percebe-se que o ensino deve ser pautado na realidade da sociedade que a
escola está inserida, com utilização de temas geradores, mas isto não ocorre nas atividades de sala de aula observadas.
Nas observações identificou-se que os docentes investigam os conhecimentos prévios dos educandos, mas não utilizam
esse conhecimento para elaborar seus materiais instrucionais. Os conteúdos de matemática e física do 1º ano, que são
possíveis de interdisciplinaridade são unidade de cinemática da física com a unidade de funções na matemática, além
dos conteúdos de vetores da física com geometria analítica da matemática, mas nesta ultima cada conteúdo esta em
serie de ensino diferente. Desta forma sendo necessário o docente elaborar seu material instrucional baseado nos
conhecimentos prévios dos educandos, a fim de que este faça ligações com os conhecimentos já existentes, os chamados
“conhecimentos prévios”, para uma possível aprendizagem significativa.
As concepções dos professores sobre interdisciplinares,corroboram em mais de 50% com o referencial de Pombo
(2008); mas na questão sobre a adoção de atividades interdisciplinares a maioria indica vários que impossibilita de
realizar.
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Resumo: Este artigo apresenta alguns argumentos a respeito do olhar psicológico sobre a relação professor-aluno ao se pensar a
aprendizagem significativa. Mesmo seguindo os modelos teóricos propostos por Ausubel e outros autores, é necessário compreender que
não existe aprendizagem sem ensino e o professor possui uma importância maior do que um mero facilitador da aprendizagem do aluno.
Para isso, estudamos a proposta educacional do psicólogo Carl Jung e como seu modelo relacional pode nos ajudar a valorizar o papel
do professor não só como ensinante como também enquanto personalidade que influenciará o desenvolvimento da personalidade dos
alunos, em direção a uma educação mais ampla e cidadã. Finaliza-se levantando a importância também do cuidado para com o professor,
principalmente de sua saúde emocional, pois é através dessa relação que o processo ensino-aprendizado poderá ocorrer.
Palavras-Chave: Relação Professor-Aluno, Educação para a Personalidade, Aprendizagem Significativa.
Abstract: This article shows some arguments for the psychological view on the teacher-student relationship in order to think about the
meaningful learning. Even following the theoretical models offered by Ausubel and other authors, we must understand that there is no
learning without teaching and the teacher has a greater importance than a mere facilitator of student learning. For this, we study the
educational proposal by the psychologist Carl Jung, and how his relational model can help us value the teacher’s role not only as an
instructor but also as a personality who will influence the development of the students’ personalities, towards a broader and more
citizenly education. We conclude by bringing the importance of caring for the teacher, especially his emotional health, because it is
through this relationship that the teaching-learning process can occur.
KeyWords: Teacher-student relationship, Education for the Personality, meaningful Learning.

Introdução
A relação professor-aluno dentro das miradas pedagógicas – principalmente através da teoria da aprendizagem
significativa – identificanesses atores dois papéis principais, também relacionados a um par, a saber, o processo ensinoaprendizagem. O papel do professor é o de ensinar e o do aluno, o de aprender. Dessa forma, caberia ao professor
fornecer as possibilidades para que o aprendizado do aluno possa ser significativo.
Sabemos que o aprendizado significativo geralmente acontece na escola, mas que isso não é exclusivo, e que
existem ainda outros atores e papéis que influenciam essa relação. Porém, a própria relação é deixada de lado para se
focar apenas em seus participantes, sendo o foco principal o próprio aluno, seja na escola, que é vista como “a única
instituição demarcada, com a possibilidade da construção sistematizada do conhecimento pelo aluno” (LOPES, s/d, p.2),
colocando o peso do aprendizado sobre o aluno; ou então pesquisas cujo foco é “a importância dos procedimentos dos
professores em relação ao processo de construção do conhecimento, quando no cotidiano escolar é trabalhada a
aprendizagem significativa” (BRITO, 2012, pp.10-11), mesmo quando a ideia de “ambiente educacional” é colocada em
pauta, não se tira o foco sobre o aluno:
Dessa forma, o ambientede uma sala de aula deve ser favorecedor dessa experiência de amor,
nosentido de que o aluno se sinta respeitado em sua diferença, em sua alteridade e em seus valores.
Apenas sendo respeitado em seu mundo e não se sentindo agredido, é que ele poderá se aventurar a
se abrir à experiência que o professor traz, promovendo um encontro em que o principal não é a
anulação da experiência do outro, mas sua multiplicação, ampliando, assim, o pensar sobre o mundo
(SOUZA, LOPES e SILVA, 2013, p.418-419).
Por isso faz-se necessário olhar também para o outro ator dessa relação, o professor e seu processo de ensino,
pois na relação professor-aluno e no processo de ensino-aprendizagem olhar para esse outro polo apenas tende a
complementar consideravelmente nosso conhecimento e compreensão a respeito da aprendizagem significativa por parte
do aluno. Olhar a aprendizagem significativa precisa ser também olhar a relação ensino-aprendizagem em si mesma e
também encontrar os valores e relações sobre o professor enquanto pessoa participante desse processo, não apenas como
“facilitador da aprendizagem significativa do aluno..., influenciador de sua formação” (SILVA JUNIOR e SANTOS, 2015,
p.40).
Desenvolvimento
São várias as teorias que tentam compreender a relação professor-aluno e, por consequência, o processo ensinoaprendizagem derivado dessa relação. MOREIRA (1999, p.195) nos ilustra com três modelos diferentes:

•

Comportamentalista: o aprendizado seria um comportamento compreendido pela relação de estímuloresposta, segundo o modelo proposto por Pavlov e Watson, apronfundados por Guthiere e Thorndike.
Skinner apresenta o elemento “operante”, modificando a compreensão da relação de aprendizagem de
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responsivo para operante sobre o meio (SKINNER, 1981, p.68). Dessa forma, o aluno deixaria de ser
passivo sobre o estímulo do professor e passaria também a agir sobre o meio que o reforça.

•

Cognitivo: foca sobre a construção do conhecimento ao invés da aquisição de comportamentos. Esse
modelo é baseado sobre as teorias do construtivismo socio-genético de Piaget e do sócio-interacionismo
de Vigotski. Outros modelos teóricos - como das múltiplas inteligências de Gardner ou da afetividade
de Wallon também são compreendidas como teorias de modelo cognitivo, além da teoria da
aprendizagem significativa de Ausubel.

•

Humanista: a ênfase desse modelo está sobre o aluno enquanto agente principal ou protagonista do
processo de aprendizagem. Seu principal representante é o psicólogo estadunidense Carl Rogers que
propôs uma “pedagogia centrada no aluno”, cujo foco e levar o aprendiz a aprender a aprender
(MOREIRA, 2010, p.2).
Todos esses modelos teóricos focam apenas nas pessoas relacionadas. O modelo comportamental,
principalmente através do conceito de “operante” de Skinner, consegue olhar para além do aluno e do professor e
reconhecer a importância dos estímulos e reforçadores ambientais. Porém, tanto o modelo cognitivo quanto o humanista
focam-se apenas nas pessoas. Não que isso seja em si problemático, muito pelo contrário. Ao se olhar para a aprendizagem
enquanto foco de interesse, nada melhor do que compreender não só como se aprende, mas também quem aprende.
Porém, o problema aqui reside que esse aprendizado não ocorre espontaneamente pelo aluno, mas sim dentro de uma
relação com seu professor.
A aprendizagem significativa, seguindo a proposta do modelo cognitivo,de acordo com DIAS BARRIGA,(2006, p.
45)ocorre em um processo contínuo, em subsequentes fases – inicial, intermédia e terminal –, como se apresentam a
seguir:
Fase Inicial da Aprendizagem Significativa: Nesta fase, o aprendiz percebe a informação como constituída por
peças ou partes isoladas, sem aparente conexão conceitual. Tende a memorizar, na medida do possível, essas peças e,
para tal, usa seu conhecimento esquemático. O processamento da informação é global e este se baseia em escasso
conhecimento sobre o domínio a aprender, estratégias gerais independentes de domínio, uso de conhecimentos de outro
domínio para interpretar a informação (para comparar e usar analogias). A informação conhecida é concreta (mais que
abstrata) e vinculada ao contexto específico.
Faz-se uso predominante de estratégias de repasse para aprender a informação.Gradativamente, o aprendiz vai
construindo um panorama global de domínio ou do material que vai aprender para o qual usa seu conhecimento
esquemático, estabelece analogias (com outros domínios que conhece melhor). Para consolidar esse novo domínio,
constrói suposições baseadas em experiências prévias etc.
Fase Intermédia de Aprendizagem: O aprendiz começa a encontrar relações e similitudes entre as partes
isoladas e chega a configurar esquemas e mapas cognitivos do material e do domínio de aprendizagem em forma
progressiva, segundo Díaz Barriga (2006, pg. 46). No entanto, esses esquemas não permitem ainda que o aprendiz se
conduza em forma automática ou autônoma. Vai-se realizando, de maneira paulatina, um processamento mais profundo
do material. O conhecimento apreendido se torna aplicável a outros contextos. Tem mais oportunidade para refletir
sobre a situação, material e domínio. O conhecimento chega a ser mais abstrato, quer dizer, menos dependente do
contexto onde originalmente foi adquirido. É possível o emprego de estratégias ou táticas organizativas, tais como mapas
conceituais e redes semânticas para realizar condutas metacognitivas, assim como para usar a informação na solução de
tarefas-problema, onde se requeira a informação a ser aprendida.
Fase Terminal da Aprendizagem: Os conhecimentos que começaram a ser elaborados em esquemas ou mapas
cognitivos, na fase anterior, chegam a ser mais integrados e a funcionar com maior autonomia, assegura Díaz Barriga
(2006, pg. 47). Como consequência disso, as execuções começam a ser mais automáticas e a exigir um menor controle
consciente. Igualmente, as execuções do sujeito baseiam-se em estratégias específicas do domínio para a realização de
tarefas, tais como solução de problemas, respostas a perguntas etc. Existe maior ênfase, nessa fase, sobre a execução
do que na aprendizagem, pois as mudanças que ocorrem na execução se devem a variações provocadas pela tarefa, mais
que rearranjos ou ajustes internos. A aprendizagem que ocorre durante essa fase provavelmente consiste em: a) a
acumulação da informação sobre os esquemas preexistentes e b) aparição progressiva de inter-relações de alto nível nos
esquemas.
Com efeito, a aprendizagem segue as três fases descritas pela autora, dentro de um processo gradativo e não
imediato e, muitas vezes, esse mesmo conhecimento vai se sobrepondo, em qualquer momento. Quando muitas
informações se perdem e não as recordamos, é porque ou não estão relacionados com os nossos conhecimentos
prévios, ou não fazem parte de nossa vida diária. Muitas vezes porque foram aprendidas há tempos, sem nenhum
nexo com a realidade vivida naqueles momentos anteriores ou em forma repetitiva, diante da dificuldade de talvez
não saber como explicá-las ou por carecerem de objetividade, quando inseridas na memória.
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Díaz Barriga (2006, pg. 47) ainda sugere ao docente uma série de princípios que se depreendem da teoria da
aprendizagem verbal significativa. Para essa autora, a aprendizagem se facilita quando os conteúdos se apresentam
aos alunos organizados de maneira conveniente e seguem uma sequência lógica e psicológica; devem-se delimitar os
conteúdos em uma progressão contínua e que respeitem os níveis de inclusão, abstração e generalidade;
estabelecer “pontes cognitivas” (conceitos que permitam laços com o material que se deseja aprender), que
orientem o aluno na detecção das idéias fundamentais, em sua organização e integração significativas. Destaca a
autora que os conteúdos aprendidos significativamente (por recepção ou descobrimento) serão mais estáveis, menos
vulneráveis de esquecer e permitem “a transferência do aprendido, sobretudo se se trata de conceitos gerais e
integradores”.
Nesse sentido, os postulados de Ausubel dizem que os conteúdos devem se diferenciar de maneira progressiva,
partindo do mais geral e inclusivo ao mais detalhado e específico, e devem estabelecer, ao mesmo tempo, relações
entre conteúdo do mesmo nível, para facilitar a integração.
Já vimos que a aprendizagem significativa está condicionada a fatores internos do indivíduo, mas é preciso ter em
conta que também depende da vontade e disposição de aprender da pessoa (SILVA JUNIOR e SANTOS, 2015, p.39). O
aluno precisa estar motivado a querer aprender significativamente. Portanto, o professor tem um papel chave nesse
processo, não só como facilitador e motivador, criando um clima que sempre deve estar presente na sala de aula
atravésda linguagem, das atividades acadêmicas, da interação entre professor e aluno, dos conteúdos e tarefas, dos
estímulos, das recompensas, das formas de avaliação e outros processos escolares, como também enquanto
personalidade. Esta última característica talvez seja a mais delicada, porém a mais importante a ser considerada.
Discussão
Para se compreender a importância da personalidade do professor no processo de ensino-aprendizagem, levantase a proposta de compreender a relação professor-aluno segundo uma outra perspectiva, a da psicologia profunda de Carl
Jung (1876-1961). Jung foi um psiquiatra e psicólogo suíço conhecido por sua “psicologia analítica”, cujos alguns de seus
principais conceitos são de arquétipos, inconsciente coletivo e tipos psicológicos. Porém, entre os conceitos menos
conhecidos está seu estudo sobre educação e aprendizagem onde ele propõe justamente compreender o papel do
professor nessa relação, disponível em sua obra completa no volume intitulado O Desenvolvimento da Personalidade
(1995). “Jung considera que a psicologia dos pais e educadores é de importância decisiva no processo do crescimento e
do amadurecimento da criança... Destaca mesmo como causa importante de distúrbios psíquicos na infância o
relacionamento psíquico insuficiente entre os pais. ” (JUNG, 1995, p. 7)
Para o psicólogo, a função da educação para a criança seria o auxílio no processo da formação não só da
personalidade quanto da consciência. Compreendendo esse processo na criança, seria possível direcionar melhor os
processos educacionais por parte dos adultos.
É na criança que se dá esse desenvolvimento da consciência. Nos primeiros anos de vida quase não
se verifica consciência alguma, apesar de que já muito cedo seja evidente a existência de processos
psíquicos. Mas esses processos não estão relacionados a nenhum "eu", não têm um centro e por isso
carecem de continuidade, sem a qual é impossível a consciência. Provém daí o fato de a criança
também não ter memória no sentido usual, apesar da plasticidade e receptividade para as impressões
de que está dotado seu órgão psíquico. Somente quando a criança começa a dizer "eu" é que tem
começo a continuidade da consciência, já perceptível, mas por enquanto ainda muitas vezes
interrompida. Nesses intervalos se intercalam numerosos períodos de inconsciência. Durante os
primeiros anos de vida, percebe-se claramente na criança como a consciência se vai formando por
um agrupamento gradual de fragmentos. Esse processo propriamente nunca cessa no decurso da vida
inteira. A partir, porém, da pós-puberdade torna-se cada vez mais lento, e desde então é sempre
mais raro que novas partes da esfera inconsciente venham juntar-se à consciência. É importante o
período que vai do nascimento até o término da puberdade psíquica, (...) justamente nesse período
ocorre o maior e mais intenso desenvolvimento da consciência. Esse desenvolvimento estabelece
vínculos fortes entre o "eu" e os processos psíquicos até então inconscientes, e também os separa
nitidamente do inconsciente. Desse modo emerge a consciência a partir do inconsciente, como uma
nova ilha aflora sobre a superfície do mar. Pela educação e formação das crianças procuramos auxiliar
esse processo. A escola é apenas um meio que procura apoiar de modo apropriado o processo de
formação da consciência. Sob esse aspecto, cultura é a consciência no grau mais alto possível (JUNG,
1995, pp.76-77, grifo meu).
Mesmo que a escola tenha seu papel no processo educacional, Jung reconhece que a educação acontece através
da relação com o professor, principalmente por ser ele o personagem responsável por mostrar o mundo ao jovem e auxiliálo na construção de uma consciência voltada para o mundo e separada da consciência da família:
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Nessa luta pela independência a escola desempenha papel muito importante por ser o primeiro
ambiente que a criança encontra fora da família. Os companheiros substituem os irmãos, o professor
o pai, e a professora a mãe. É muito importante que o professor esteja consciente desse seu papel.
Sua tarefa não consiste apenas em meter na cabeça das crianças certa quantidade de ensinamentos,
mas também em influir sobre as crianças, em favor de sua personalidade total. Essa atuação sobre a
personalidade, no mínimo, é tão importante como a atividade docente, se não até mais importante,
pelo menos em certos casos. (...) Como personalidade, tem pois o professor tarefa difícil, porque se
não deve exercer a autoridade de modo que subjugue, também precisa apresentar justamente aquela
dose de autoridade que compete à pessoa adulta e entendida perante a criança. Tal atitude não pode
ser obtida artificialmente, mesmo com toda a boa vontade, mas somente se realiza de modo natural,
à medida que o professor procura simplesmente cumprir seu dever como homem e cidadão. É preciso
que ele mesmo seja uma pessoa correta e sadia; o bom exemplo é o melhor método de ensino. Por
mais perfeito que seja o método, de nada adiantará, se a pessoa que o executa não se encontrar
acima dele em virtude do valor de sua personalidade. O caso seria diferente se o importante fosse
apenas meter as matérias de ensino metodicamente na cabeça das crianças. Isso representaria, no
máximo, a metade da importância da escola. A outra metade é a verdadeira educação psíquica, que
só pode ser transmitida pela personalidade do professor. A finalidade dessa educação é conduzir a
criança para o mundo mais amplo e dessa forma completar a educação dada pelos pais. (...) Por isso
o professor precisa abrir sua personalidade à criança ou, ao menos, dar a oportunidade de que ela
mesma encontre esse acesso. Desde que o relacionamento pessoal entre a criança e o professor seja
bom, pouca importância terá se o método didático corresponde ou não às exigências mais modernas.
O êxito do ensino não depende do método. De acordo com a verdadeira finalidade da escola, o mais
importante não é abarrotar de conhecimentos a cabeça das crianças, mas sim contribuir para que
elas possam tornar-se adultos de verdade. O que importa não é o grau de saber com que a criança
termina a escola, mas se a escola conseguiu ou não libertar o jovem ser humano de sua identidade
com a família e torná-lo consciente de si próprio. Sem a consciência de si mesmo, a pessoa jamais
saberá o que deseja de verdade, mas continuará sempre na dependência da família e apenas
procurará imitar os outros, experimentando o sentimento de estar sendo desconhecida e oprimida
pelos outros. (JUNG, 1995, p. 81-82)
A visão junguiana sobre a educação não é voltada nem para a aquisição de conhecimento ou a construção do
mesmo, mas sim para a formação da personalidade da criança através de uma saudável relação com a personalidade do
adulto. Ao dizer que “desde que o relacionamento pessoal entre a criança e o professor seja bom, pouca importância
terá se o método didático corresponde ou não às exigências mais modernas”, Jung nos lembra que a função da escola
não é necessariamente construir conhecimentos – e nem papel exclusivo do aluno o simplesmente aprender e apreender
os conteúdos escolares até mesmo porque boa parte do conhecimento ensinado na escola já estará desatualizado quando
o jovem entrar no mercado de trabalho –, mas sim formar cidadãos para o mundo, não através de perspectivas didáticas,
mas muito mais através do exemplo.
É importante notar que constantemente precisamos nos referir à figura do professor para pensarmos também a
aprendizagem, pois
O ato de aprender sempre pressupõe uma relação com outra pessoa, a que ensina. Não há ensino sem
professor. Até mesmo o autodidatismo … supõe a figura imaginada de alguém que está transmitindo,
através de um livro, por exemplo, aquele saber. E, no caso de não haver sequer um livro ensinando,
o aprender como descoberta aparentemente espontânea supõe um diálogo interior entre o aprendiz
e alguma outra figura qualquer, imaginada por ele, que possa servir de suporte para esse diálogo
(KUPFER apud SAIANI, 2003, p.9).
Dessa forma, ao pensarmos a aprendizagem do aluno - e consequentemente, ao concebermos uma
“aprendizagem significativa - é importante compreender que essa aprendizagem se dá necessariamente em uma relação.
Assim, a aprendizagem deixa de ser vista como um processo isolado e íntimo do aluno - ou até mesmo a educação como
sendo um processo puramente centrado no aluno - e passa a ser compreendido como um processo dialógico e relacional,
junto com um (ou vários) professor(es).
Diferente das demais propostas, a visão junguiana compreende no desenvolvimento da personalidade o objetivo
da educação e por isso, nesta proposta, a relação professor-aluno ganha uma perspectiva muito peculiar. Se o objetivo
da educação é formar a personalidade do aluno, o psicólogo suíço reconhece que é na relação entre professor e aluno,
na relação entre suas personalidades, que isso acontece. Inicialmente, podemos compreender como a personalidade do
adulto ajuda a formar a personalidade do jovem, porém, ao aprofundarmos essa análise - principalmente ao levarmos em
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conta os pressupostos da teoria psicológica de Jung - poderemos compreender que a personalidade do professor também
está em formação junto com a do aluno.
Isso porque Jung compreende que essa relação de troca e transformação acontece não somente de forma
consciente, mas também de forma inconsciente. Como ele diz, "O encontro de duas personalidades é como a mistura de
duas substâncias químicas: no caso de se dar uma reação, ambas se transformam" (JUNG, 2002, p. 68). A transformação
acontece não apenas de forma individual, mas principalmente relacional e coletiva. Seu modelo psicológico considera
não só as questões pessoais e individuais da personalidade na formação da consciência e do inconsciente, como também
os aspectos coletivos e universais, os chamados “arquétipos” e o “inconsciente coletivo”. Para Jung, esses padrões
coletivos correspondem a padrões vividos pela espécie humana de forma geral, análoga aos padrões de comportamento
dos animais que se repetem através da espécie (JUNG, 2013, p. par. 149). Assim sendo, não só “aprender” como “ensinar”
e a relação necessária que elas formam podem ser vistas como experiências humanas típicas, ou simplesmente como
“arquétipos”.
Não cabe no escopo deste trabalho descrever as definições mais complexas do conceito de arquétipo e de seu
correlato, as “imagens arquetípicas”. Cabe apenas descrever brevemente que por arquétipo compreendemos o padrão
universal dos comportamentos típicos e por Imagem Arquetípica - ou apenas como Imagem - às manifestações pessoais
ou culturais desses mesmos padrões (JUNG, 1999, p.36). Assim sendo, podemos pensar a relação professor-aluno como
sendo arquetípica pois é um padrão universal e humano que aparece de várias formas diferentes, através de várias
imagens que compartilham padrões semelhantes. Através das figuras ou imagens do professor e do aluno conseguimos
compreender como o comportamento universal de aprender e ensinar acontece. Não só isso, mas também podemos ver
a importância da figura do professor para o aprendizado do aluno.
Considerações finais
Ao falarmos sobre aprendizagem significativa, precisamos também focar sobre o ensino que oferece significado
a essa aprendizagem. Ao olhar exclusiva ou primariamente sobre o aprendizado significativo, vemos como o aprendiz
passa de um momento de não conhecimento, para receber um conteúdo de forma desconexa, para enfim conseguir formar
relações e construir significado. Só que essa descrição não leva em consideração o papel da personalidade do professor,
ou coloca-o apenas como facilitador do processo de aprendizagem.
Porém, o papel de ensinar vai além de promover aprendizagem. Dentro de modelos clássicos de ensino, onde o
professor se coloca diante da sala e detém a ordem escolar, podemos pensar que esse é o objetivo do professor, pois
temos a “tradicional crença deque a racionalidade, por si só, poderia resolver todas as dificuldades deaprendizagem na
instituição de ensino” (SOUZA, LOPES e SILVA, 2013, p.414), mesmo que tal crença devesse “ser substituída por umaescola
em que o fator humano fosse considerado prioritário” (ibid, ibidem). Contudo, ao se buscar uma relação significativa que
promova uma aprendizagem significativa, olhar para a personalidade do professor confere um insight a mais para o
processo. Se formos seguir a proposta de Jung, não importa a metodologia utilizada se ignorarmos a personalidade do
professor. Apenas assim poderemos compreender uma educação mais completa e significativa.
Ninguém negará nem subestimará a importância da educação infantil; são sobejamente manifestos
os danos graves, que muitas vezes perduram a vida inteira, causados por uma educação tola, tanto
em casa como na escola. É, pois, absolutamente necessário que se empreguem métodos pedagógicos
mais razoáveis. Se é para atacar o mal verdadeiramente pela raiz, então será preciso perguntar com
toda a seriedade: como aconteceu e como acontece ainda que se empreguem na educação métodos
tolos e estultos? Com certeza, pela razão única e exclusiva de existirem educadores tolos, que não
são seres humanos, mas autômatos de métodos sob a forma de gente. Se alguém quer educar, que
primeiro seja educado. O que ainda hoje se pratica em relação ao método de decorar e ao emprego
mecânico de outros métodos, não é educação de forma alguma, nem para a criança nem para o
próprio educador. Fala-se continuamente que a criança deve ser educada para adquirir uma
personalidade. Admiro naturalmente esse elevado ideal da educação. (...) Todo o nosso problema
educacional tem orientação falha: vê apenas a criança que deve ser educada, e deixa de considerar
a carência de educação no educador adulto (JUNG, 1995, pp. 238-239, grifos meus).
A proposta da "Educação para personalidade", como Jung apresenta, é algo que não possui uma resposta clara,
principalmente porque existem várias abordagens e teorias psicológicas "de pontos de vista desta ou daquela orientação
— em geral completamente opostos" (JUNG, 1995, p.239) a respeito do que seria "personalidade". Mesmo assim, é
necessário saber que sem esse fator – apersonalidade do professor – oprocesso de aprendizagem do aluno não ocorre de
forma clara, podendo, inclusive, ser atrapalhada pela personalidade docente. Isso nos leva a refletir também sobre a
importância não só do ensino ao se pensar a aprendizagem, como também o cuidado com a saúde emocional do professor.
Em outras palavras, se nosso interesse é cuidar de quem aprende, precisamos também e com tanto ou mais afinco, cuidar
de quem ensina.
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PAINEL046 - UMA UEPS PARA O ENSINO DE ELETROMAGNETISMO A PARTIR DE UM SISTEMA DE SOM AUTOMOTIVO
TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA EM SONORA: INDENTIFICANDO EVIDÊNCIAS DE APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA
CARLA BEATRIZ SPOHR
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) e Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde –
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)/e-mail: carlaspohr@gmail.com
Resumo: Neste trabalho apresentamos uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) para o ensino de Física,
particularmente de eletromagnetismo. Para isso, utilizamos um circuito elétrico transformador de energia sonora em elétrica, para
apresentar as relações entre os conceitos através de uma organização sequencial dos conteúdos a serem desenvolvidos, de maneira
coerente com as relações de dependência que existem naturalmente entre eles. Foram analisados mapas conceituais (MCs), questionários
inicial e final, cujos dados apontam evidências de aprendizagem significativa do campo conceitual apresentado. Enfatizamos que os
frutos desta pesquisa estão em conformidade com os preceitos da teoria ausubeliana, de que para facilitar a aprendizagem significativa
devemos levar em consideração o conhecimento prévio do aluno, sua predisposição para aprender e o material didático apresentado
deve ser potencialmente significativo.
Palavras-chave: aprendizagem significativa, ensino de física, material potencialmente significativo
Abstract: On this research we show a Potentially Meaningful Teaching Units (PMTU) to teach physics, particularly electromagnetism. For
that, we used an electric circuit that turns sound energy into electrical energy to show the relations between the concepts through a
sequential organization of contents that is going to be developed, from a coherent way with the relations of dependency that naturally
exists between them. Conceptual maps (CMs) were analyzed, initial and final questionnaires, whose data points to evidences of
meaningful learning of conceptual field presented. We emphasize that the results of this research are in conformity with the precepts
of ausubelian theory, to facilitate the meaningful learning we need to considerate the previous knowledge of the student, their
predisposition to learn and the teaching material presented must be potentially meaningful.
Keywords: meaningful learning, physics teaching, potentially meaningful material

1 – Introdução
Sabemos pela nossa experiência e através das vozes de outros autores que a escola tem encarado obstáculos
para transmitir os conteúdos de maneira interessante. Entendemos que para isso é necessário considerar o contexto
escolar, ou seja, os fenômenos vivenciados pelos estudantes. As Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN’s (Brasil, 2013)
orientam as escolas a propiciar ao aluno condições para que ele desenvolva a capacidade de aprender com prazer e gosto,
tornando suas atividades desafiadoras, atraentes e divertidas. Neste sentido, as orientações complementares aos PCNs,
os PCN+ afirmam que para levar o aluno à uma aprendizagem com significado, é imprescindível considerar o mundo
vivencial dos alunos, sua realidade próxima ou distante, os objetos e fenômenos com que efetivamente lidam, os
problemas e indagações que movem sua curiosidade (Brasil, 2002). Feitas as investigações, abstrações e generalizações
potencializadas pelo saber da Física, o conhecimento volta-se para os fenômenos significativos e o aluno passa a utilizar
o novo saber para diferentes investigações.
Na mesma direção, Moreira (2009) explica que existem duas condições para que a aprendizagem significativa
ocorra: o material utilizado pelo docente necessariamente deverá ser potencialmente significativo para o aprendiz e
este, deverá estar pré-disposto a aprender significativamente. A primeira condição, a de que o material seja
potencialmente significativo envolve dois fatores principais: a natureza do material e a natureza da estrutura cognitiva
do aprendiz. Em relação à natureza do material, este deverá ter significado lógico de maneira que possa ser relacionado
às ideias relevantes. Quanto à natureza da estrutura cognitiva do aluno, é necessário que nela sejam encontrados
subsunçores específicos para que o material possa se relacionar (MOREIRA, 1999b).
Justificamos a presente pesquisa, com respaldo na legislação vigente e pelas orientações de Moreira (2009;
1999b), pela relevância em disseminar propostas de êxito, planejadas e avaliadas visando aprendizagem significativa dos
alunos de física do ensino médio. Temos como objetivos para este trabalho: apresentar a UEPS intitulada “O uso de um
sistema de som automotivo gerador de energia como material potencialmente significativo” como uma sequência didática
capaz de indicar mudanças na estrutura cognitiva de estudantes de ensino médio, no ensino de eletromagnetismo e,
indicar evidências de aprendizagem significativa, bem como as rupturas e estagnações encontradas a partir da análise de
questionários inicial e final e MCs verificadas em trabalhos anteriores.
Para isso apresentamos inicialmente uma breve descrição da Teoria da Aprendizagem Significativa de David
Ausubel, Novak e Hanesian (1978; 1980), seguida da parte metodológica deste trabalho, na qual apresentamos a UEPS
para ensino de eletromagnetismo, que foi elaborada e implementada por graduandos do curso LCN por orientação da
autora deste artigo. Posteriormente apresentamos a discussão dos dados, com base nos resultados obtidos a partir de
outros trabalhos, mostrando evidências de que a sequência didática apresentada foi importante para que os alunos de
ensino médio mostrassem indícios de avanços cognitivos acerca do conteúdo trabalhado. Finalmente encerramos este
artigo com nossas considerações finais acerca da temática proposta.
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2 – Teoria da Aprendizagem Significativa como aporte teórico
David Ausubel (1968) indica que aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova
informação relaciona-se com um conceito relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, este processo
envolve a interação da nova informação com uma estrutura de conhecimento específica, chamada de subsunçor, existente
na estrutura cognitiva do indivíduo. Segundo o autor, a principal característica da aprendizagem significativa é a interação
entre os conhecimentos novos e prévios. Ela ocorre quando a nova informação é ancorada em conceitos ou proposições
relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Trata-se de um processo pelo qual o novo conhecimento se
relaciona de maneira não-arbitrária e não literal à estrutura cognitiva do sujeito (AUSUBEL, 1968).
De acordo com Moreira (1999a, p. 152), a atenção de Ausubel está voltada para a aprendizagem tal como
ocorre na sala de aula, no cotidiano da grande maioria das escolas. Para ele, o fator isolado que mais influencia a
aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe e cabe ao professor identificar isso e ensinar de acordo.
Segundo Moreira (2009), existem duas condições para que a aprendizagem significativa ocorra: o material
utilizado pelo docente necessariamente deverá ser potencialmente significativo para o aprendiz e este, deverá estar prédisposto a aprender significativamente. A primeira condição, a de que o material seja potencialmente significativo
envolve dois fatores principais: a natureza do material e a natureza da estrutura cognitiva do aprendiz. Em relação à
natureza do material, este deverá ter significado lógico de maneira que possa ser relacionado às ideias relevantes. Quanto
à natureza da estrutura cognitiva do aluno, é necessário que nela sejam encontrados subsunçores específicos para que o
material possa se relacionar (MOREIRA, 1999b).
Em contraste à aprendizagem significativa temos a aprendizagem mecânica, também chamada de
aprendizagem automática, cuja aprendizagem de novas informações ocorre com pouca ou nenhuma interação com
conceitos significativos preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz (MOREIRA, 2009).
De acordo com Ausubel (2003), a principal estratégia instrucional para aguçar a estrutura cognitiva do aprendiz
consiste no uso de organizadores prévios. A principal função dos organizadores prévios de acordo com Moreira (2012a) é
servir de ligação entre conhecimentos novos e prévios. São considerados organizadores prévios: mapas conceituais (Novak
e Gowin, 1984; Moreira e Buchweitz, 1993) e o Vê epistemológico (Gowin, 1981).
Ausubel, Novak e Hanesian (1978) indica a existência de quatro (04) princípios que podem ser utilizados para
facilitar a aprendizagem significativa: diferenciação progressiva, reconciliação integrativa, organização sequencial e
consolidação.
- Diferenciação progressiva: consiste em programar os conteúdos a serem ensinados a partir de proposições gerais e
inclusiva para progressivamente ir diferenciando-as de acordo com suas especificidades (Moreira, 1999a);
- Reconciliação integrativa: é o princípio que aponta a necessidade de relacionar ideias, refletir similaridades e reconciliar
as diferenças reais ou aparentes (Moreira, 1999b);
- Organização sequencial: trata-se de uma sequência natural programada para o conteúdo ser ensinado, e para tal, é
indicada como relevante a utilização de ideias-âncoras para que seja facilitada a aprendizagem significativa e esta seja
retida na estrutura cognitiva (Ausubel, Novak e Hanesian, 1978);
- Consolidação: segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1978), é de extrema relevância a consolidação daquilo que está
sendo estudado antes que novos conceitos sejam introduzidos.
Moreira (2011a), Moreira (2012b) indica uma maneira de organizar sequencialmente os conteúdos a serem
introduzidos, ou seja, através de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas – UEPS. Trata-se de uma sequência
didática fundamentada teoricamente nas teorias cognitivas de vários autores, especialmente na Teoria da Aprendizagem
Significativa (Ausubel, Novak e Hanesian, 1978) e na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (Moreira, 2010). Para
construção de UEPS Moreira (2011a; 2012a) indica a importância de levar em consideração o conhecimento prévio dos
alunos e utilizar adequadamente os organizadores prévios, para que através dos princípios facilitadores seja possível
identificar evidências de aprendizagem significativa.
3 – Metodologia
No primeiro semestre do ano de 2015, um grupo de quatro (04) graduandos do curso de Ciências da Natureza –
Licenciatura (LCN) da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, motivou-se para aprofundar os estudos sobre
a teoria da aprendizagem significativa, na pretensão de aprofundar seus conhecimentos para elaboração e implementação
de uma UEPS para o ensino de eletromagnetismo. A participação dos graduandos não esteve vinculada diretamente ao
curso LCN, mas contou com a participação voluntária dos licenciandos, sob orientação da autora deste trabalho. Para
elaboração da sequência didática, foi utilizado um circuito elétrico transformador de energia sonora em elétrica, cuja
proposta de sua utilização mostrou ser potencialmente significativa. O circuito elétrico consiste em um sistema de som
automotivo, desenvolvido por Schacht (2010), e adaptado para fins didáticos para aulas de física em nível médio por
Spohr (2015) e Rodrigues (2016). A UEPS foi implementada através de um curso de extensão, no segundo semestre de
2015, ofertado em contra turno inverso para estudantes do 3º ano do ensino médio de uma escola pública do município
de Uruguaiana, RS.
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Classificamos esta investigação como pesquisa qualitativa interpretativa, cujo interesse central, de acordo
com Moreira (2011b, p. 76), “está em uma interpretação dos significados atribuídos pelos sujeitos às suas ações em uma
realidade socialmente construída, através de observação participativa, isto é, o pesquisador fica imerso no fenômeno de
interesse”. Segundo o mesmo autor, os dados obtidos por meio dessa observação ativa são obtidos e analisados de forma
qualitativa. Os dados foram coletados por meio de filmagens, mapas conceituais e questionários inicial e final. Para esta
pesquisa, recorte de um trabalho maior, vamos utilizar apenas os resultados da análise dos mapas conceituais e
questionários, visando buscar possíveis indícios de aprendizagem significativa por parte dos alunos de ensino médio, no
que diz respeito à aquisição de conhecimento relacionado ao campo conceitual do eletromagnetismo.
3.1 – A UEPS para ensino de eletromagnetismo
A seguir apresentamos a UEPS intitulada “O uso de um sistema de som automotivo gerador de energia como
material potencialmente significativo” (SPOHR, GARCIA E SANTAROSA, 2017). Para sua implementação foram necessários
quatro (04) encontros com duração de duas (02) horas cada.
1º Passo: Definição de conceitos. Em posse de informações dadas pela professora de física dos alunos, os graduandos
identificaram os conteúdos de eletromagnetismo já trabalhados nas aulas regulares de física. A partir disso, foram
definidos os conceitos necessários para que ao final dos encontros, os alunos tivessem condições de compreender o
funcionamento do circuito elétrico transformador de energia sonora em elétrica em um sistema de som automotivo.
Conteúdos selecionados: corrente elétrica, tensão, resistência elétrica, associação de resistores simples, circuitos
gerador-resistor, medidores de corrente e tensão, campo elétrico e campo magnético, indução eletromagnética, leis de
Faraday e Lenz, aplicações das leis de Faraday e Lenz.
2º Passo (1h do 1º encontro): Situação inicial: Identificar o conhecimento prévio dos estudantes. Para que os
conhecimentos prévios fossem externalizados, os alunos construíram MCs individualmente e apresentaram aos colegas e
em seguida, responderam ao questionário inicial apresentado no Quadro 01. Na sequência os graduandos organizaram
uma roda de conversa, fazendo perguntas envolvendo situações problema relacionadas às aplicações dos conceitos de
eletromagnetismo. Através dos MCs, respostas ao questionário e anotações referentes às respostas dadas ao
questionamento feito na roda de conversa, os graduandos puderam identificar o conhecimento prévio e subsunçores
externalizados pelos alunos.
3º Passo (1h do 1º encontro): Situações-problema iniciais. Foram discutidas as questões do pré-teste e apresentadas
situações cotidianas, textos e situações problema (por exemplo analisar o funcionamento de microfones e alto-falantes)
que permitiram motivar os alunos participantes a compreender o funcionamento do circuito gerador de energia. Foi
apresentado um vídeo “Entre o mais e o menos45” com objetivo de aguçar a curiosidade, suscitar novos debates, revisar
conceitos e esclarecer dúvidas sobre eletromagnetismo.
4º Passo (2h do 2º encontro): Diferenciação progressiva. Através dos resultados obtidos no pré-teste, os graduandos
fizeram uma revisão dos conceitos já trabalhados durante as aulas de física (corrente elétrica, tensão e resistência
elétrica), utilizando projetor de slides, simulações e atividades práticas. As atividades práticas deram ênfase aos circuitos
elétricos e seus elementos (gerador, resistor), medidores de corrente elétrica e tensão, circuitos elétricos simples (em
série e paralelo). Para finalizar o encontro foram construídos novos MCs pelos estudantes, o que possibilitou identificar
novas relações construídas pelos alunos em sua estrutura cognitiva para facilitar a continuidade do planejamento e
implementação da UEPS.
5º Passo (1h do 3º encontro): Diferenciação progressiva. Foram disponibilizados alguns microfones de indução e alto
falantes, sendo permitido desmontá-los para que pudessem perceber os componentes de cada equipamento, elaborar
hipóteses e tirar conclusões. Posteriormente os alunos construíram um circuito elétrico composto por microfone e alto
falante com material alternativo.
6º Passo (1h do 3º encontro): Reconciliação Integrativa. Depois que os alunos identificaram os componentes do microfone
de indução e alto falante através de seu manuseio, foi possível introduzir os conceitos de campo magnético, indução
magnética, leis de Faraday e Lenz, partindo de ideias mais gerais, tais como as aplicações dos conceitos,
progressivamente diferenciados em detalhes e especificidades. Os alunos foram motivados a debater sobre os conceitos
físicos, relações entre o funcionamento do microfone e alto falante. Ao final do encontro, os alunos construíram novos
MCs.
7º Passo (2h do 4º encontro): Avaliação somativa individual. Neste encontro os alunos puderam manusear o sistema de
som automotivo, identificar suas partes, fazer medições de corrente elétrica e tensão gerada pelo circuito e enviada para
a bateria, percebendo as relações entre os conceitos específicos trabalhados nos passos anteriores e o funcionamento de

45

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IUgS7Uw-qBI Acesso em 10 de julho de 2018.
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cada componente do circuito. A seguir foram construídos novos mapas conceituais pelos alunos e foi solicitado que os
mesmos respondessem ao questionário final, objetivando fazer com que algumas evidências de aprendizagem significativa
pudessem ser percebidas e assim analisar a efetividade da sequência didática.
8º Passo: Efetividade da UEPS. Para avaliar a efetividade da UEPS, é importante a atitude reflexiva dos responsáveis pela
elaboração e aplicação da sequência didática. A autora deste trabalho participa como coordenadora de um projeto maior,
no qual o uso do circuito elétrico transformador de energia sonora em elétrica é utilizado para ensino de
eletromagnetismo a partir de uma proposta construtivista. Os resultados da análise dos MCs, bem como questionários
inicial e final foram feitos pela autora deste artigo em participação com outros autores, e assim publicados por Rocha e
Spohr (2016); Spohr, Garcia e Santarosa (2017). O resultado das análises será apresentado a seguir.
4 – Apresentação e Discussão dos Dados
Inicialmente apresentamos no Quadro 01 as perguntas respondidas pelos alunos participantes da UEPS, no
primeiro e último encontros, através do questionário inicial e final.
Quadro 1. Questionário inicial e final.
QUESTÃO
PERGUNTA
1
Qual a função da bateria em um circuito elétrico?
2
Como você faria para descobrir qual a corrente elétrica que passa por um circuito? E a voltagem?
3

Qual a relação da corrente elétrica com a voltagem?

4

Como o som sai do seu celular (ou rádio, TV, som automotivo, etc.) e chega até os ouvidos?

5
6
7

Você acha que um ímã é capaz de gerar uma corrente elétrica?
Será possível gerar campo magnético a partir de uma corrente elétrica?
Como você imagina o funcionamento de um microfone?

A análise qualitativa detalhada das questões pode ser verificada em Spohr, Garcia e Santarosa (2017). O gráfico
que indicamos na Figura 1 relaciona os avanços, retrocessos e estagnações apresentadas pelos alunos participantes, em
relação aos indícios de aprendizagem significativa indicadas através das respostas aos questionários inicial e final.

Figura 1. Evidências de aprendizagem significativa a partir da análise dos questionários inicial e final. Fonte: Spohr,
Garcia e Santarosa (2017)
Rocha e Spohr (2016) fizeram uma análise detalhada dos MCs produzidos nos encontros inicial e final, visando
obter evidências de avanços, retrocessos e estagnações apresentadas pelos alunos participantes.
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Para análise dos MCs foram utilizados critérios indicados por Calheiro (2014), tendo como referência e
ancoragem a Teoria da Aprendizagem Significativa. Detalhes da categorização poderão ser encontrados em Rocha e Spohr
(2016).
As categorias elaboradas para análise dos MCs foram:
Categoria A: evidencia que o aluno não possui subsunçores relevantes sobre o tema de estudo (quando utilizado como
instrumento para averiguar o conhecimento prévio, no caso dos mapas iniciais) ou mapas que não apresentam relações
corretas entre os conceitos (quando o mapa foi elaborado pelo aluno após atividades de ensino);
Categoria B: mapas com poucos subsunçores relevantes (mapas iniciais) ou com poucos indícios de aprendizagem
significativa (mapas finais);
Categoria C: mapas com subsunçores relevantes (mapas iniciais) ou com indícios satisfatórios de aprendizagem
significativa (mapas finais).
Tabela 1. Relação de MCs classificados de acordo com as categorias de aprendizagem. Fonte: adaptado de Rocha e
Spohr (2016).
CATEGORIAS/MAPAS
MAPA 01
MAPA 02
Categoria A
66,67%
0
Categoria B
22,22%
33,33%
Categoria C
11,11%
66,67%
Os MCs produzidos no primeiro encontro, indicados na Tabela 01 como Mapa 01, foram solicitados para identificar
o conhecimento prévio, bem como os subsunçores disponíveis na estrutura cognitiva dos estudantes participantes do
curso, assim como o questionário inicial. O Mapa 01 serviu como balizador para análise do Mapa 02, construído no último
encontro da efetivação da UEPS. Rocha e Spohr (2016) indicam em suas análises uma evolução significativa apresentada
pelos estudantes, conforme percebemos nos percentuais indicados na Tabela 01.
São notáveis os índices de avanço cognitivo em relação ao conteúdo de eletromagnetismo abordado na UEPS,
indicados na Figura 1, obtidos através das análises dos questionários inicial e final, bem como os resultados indicados na
Tabela 1, obtidos por meio da análise dos MCs 01 e 02.
As estagnações e retrocesso apresentados pelos alunos (Figura 1) se tornam importantes para o processo
reflexivo docente, para que o mesmo procure estratégias diferenciadas, apresentando novas situações com material
potencialmente significativo para o aluno, para que este possa fazer novas ancoragens em sua estrutura cognitiva para
que consiga assimilar o novo campo conceitual. O processo de estagnação pode ocorrer devido à dificuldade do conceito
físico em si, que é de difícil compreensão, bem como o tempo de aplicação da UEPS que foi relativamente curto para
trabalhar as dificuldades conceituais envolvidas nos fenômenos físicos apresentados. O índice de retrocesso observado
na Questão 1 (Figura 1) é igualmente importante, pois entendemos que apesar de o aluno apresentar subsunçor para
ancoragem dos novos conhecimentos, o mesmo retrocedeu em relação ao processo de aquisição de conhecimento. De
acordo com Moreira (2012a), um subsunçor com muitos significados estáveis pode se obliterar ao longo do tempo, no
sentido de que seus significados não são mais tão claros e diferenciáveis uns dos outros. Segundo o mesmo autor, na
medida em que o subsunçor não é utilizado com tanta frequência, é inevitável essa perda de discriminação entre
significados. Trata-se de um processo normal do funcionamento cognitivo, um esquecimento, porém em se tratando de
aprendizagem significativa, a reaprendizagem é possível e relativamente rápida (MOREIRA, 2012a, p. 4).
Ressaltamos a importância da sequência didática, na qual os graduandos tiveram preocupação constante no
decorrer dos encontros, no sentido de avaliar aquilo que o aluno já sabe e a partir desses dados, elaborar situações que
vão ao encontro desse conhecimento prévio. Em todos os encontros necessários para implementação da UEPS foram
produzidos MCs pelos alunos, os quais foram imprescindíveis para que o planejamento sequencial fosse organizado
prevendo as mudanças na estrutura cognitiva dos alunos a partir do encontro anterior.
5 – Considerações Finais
A UEPS para o ensino de eletromagnetismo em nível médio apresentada neste trabalho, proposta a partir do
funcionamento de um circuito elétrico capaz de transformar energia sonora em elétrica, se mostrou uma situação
problema significativa, na qual os alunos participantes puderam compreender os conceitos físicos relacionados ao
eletromagnetismo para explicar os fenômenos envolvidos no funcionamento do circuito elétrico. A sequência didática
elaborada a partir dos fundamentos da Teoria da Aprendizagem Significativa, entre outras teorias construtivistas,
considera níveis crescentes de complexidade em cada um de seus passos, identificando o domínio conceitual dos alunos
para poder avançar à níveis crescentes de complexidade dos conceitos de eletromagnetismo.
A partir da análise dos questionários inicial e final respondidos pelos alunos de ensino médio, participantes da
implementação da UEPS, bem como dos MCs produzidos por eles no primeiro e último encontros, percebemos evidências
de aprendizagem significativa dos conceitos de corrente elétrica, tensão, transformação de energia, ondas sonoras e
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eletromagnéticas e indução eletromagnética. É perceptível o avanço cognitivo destes sujeitos em relação ao conteúdo
de eletromagnetismo abordado na sequência didática. Neste sentido, através do planejamento, implementação e
avaliação da sequência didática, entendemos que os graduandos participantes conceberam a importância da utilização
de referenciais teórico-metodológico adequados para orientar seu planejamento-ação-reflexão.
A UEPS para o ensino de eletromagnetismo no ensino médio, intitulada por “O uso de um sistema de som
automotivo gerador de energia como material potencialmente significativo” apresenta potencial para implementação no
contexto real de sala de aula, espaço de atuação efetiva dos licenciandos participantes da execução dessa proposta.
Consideramos que o tempo necessário para sua aplicação poderá ser facilmente adaptado para a realidade do currículo
do Ensino Médio, já que os conteúdos trabalhados na sequência didática estão contemplados na disciplina de Física do
terceiro ano.
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Resumo: O presente artigo é fruto do que foi vivenciado durante a aplicação de um Projeto de Pesquisa no curso de Mestrado Profissional
em Ensino de Ciências e Matemática do PPGECIMAT da Universidade Franciscana de Santa Maria, RS. Teve por objetivo investigar as
contribuições da utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Atividades Experimentais (AEx) no processo de
significação do tema Condutividade Térmica, pautada em uma perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel,
nos estudantes de um Curso Normal de uma escola pública de Santa Rosa - RS, no ano de 2018. Entende-se que as egressas dos cursos
dessa natureza são aquelas que despertarão nos estudantes o gosto pela ciência e pelo conhecimento científico. Para a obtenção do
objetivo, os estudantes foram organizados em três equipes de trabalho e fizeram uso de recursos tecnológicos e experimentais. Durante
os nove encontros de dezoito aulas propostas em uma Unidade de Aprendizagem (UA) foram realizadas experimentações e atividades
envolvendo a tecnologia como: pesquisa na web, vídeos, relatórios, simuladores, infográficos, etc., sempre com o objetivo de contribuir
para o desenvolvimento da aprendizagem significativa dos conceitos que envolvem a Calorimetria. Durante o trabalho houve uma
participação e um interesse significativo dos alunos e com a análise do pré-teste e pós-teste ficou evidente a apropriação dos conceitos
sobre calor, temperatura, equilíbrio térmico e as formas de transferência de calor pelos estudantes.
Palavras-chave: Ensino de Física, Formação de Professores, Unidade de Aprendizagem
Abstract:This article is the result of what was experienced during the application of a Research Project in the Professional Master 's
Degree in Science and Mathematics Teaching at PPGECIMAT, Franciscan University of Santa Maria, RS. The purpose of this study was to
investigate the contributions of the use of Information and Communication Technology (TIC) and Experimental Activities (AEx) in the
process of meaning of the topic Thermal Conductivity, based on a perspective of Ausubel's Theory of Meaningful Learning (TAS) in
students of a Normal Course of a public school in Santa Rosa, RS, in the year 2018. It is understood that the graduates of the courses of
this nature are those that will awaken in the students the taste for science and scientific knowledge. To achieve the goal, the students
were organized into three work teams and made use of technological and experimental resources. During the nine meetings of eighteen
classes proposed in a Learning Unit (UA), there were experiments and activities involving technology such as web research, videos,
reports, simulators, infographics, etc., always with the objective of contributing to the development meaningful learning of concepts
involving Calorimetry. During the work there was a participation and a significant interest of the students and with the analysis of the
pre-test and post-test became evident the appropriation of the concepts about heat, temperature, thermal equilibrium and the forms
of heat transfer by the students.
Keywords:Physics Teaching, Teacher Training, Learning Unit

1- INTRODUÇÃO
Vive-se na era do desenvolvimento de tecnologias da informação e da comunicação (TIC), em que todas as
áreas da sociedade se beneficiam de aparatos tecnológicos, surgidos para melhorar e facilitar o desempenho de
atividades. No processo de educação não é diferente - eles vieram para modificar, melhorar e modernizar as formas de
ensino e de aprendizagem dos estudantes em todos os níveis de ensino.
Então, ingressou-se em um curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática e propôs-se uma
pesquisa com o seguinte objetivo geral: Investigar como o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) e
de Atividades Experimentais (AEx) podem contribuir para a formação de conceitos de Condutividade Térmica em
estudantes do Curso Normal.
A opção pelo uso de TIC decorre do momento atual em que elas emergem no contexto social e são recursos
utilizados pelos estudantes. Entende-se que as AEx, usadas para gerar atividades lúdicas e contribuir para desenvolver
tantas habilidades motoras nas crianças (público alvo de estudantes normalistas), podem contribuir com o conhecimento
de conceitos básicos de Física como Condutividade Térmica, por exemplo. O tema foi escolhido por ser um assunto que
faz parte das Ciências da Natureza, é um conteúdo abordado nos currículos dos anos iniciais e está presente em muitas
atividades da vida diária dos estudantes. Os conceitos de calorimetria fazem parte da vida de todos, porém, na maioria
das vezes, explicados sem qualquer base científica e reforçando as concepções alternativas (senso comum, crendices,
etc.). Entre outras coisas, o intuito é mostrar que a Condutividade Térmica pode ser abordada de uma maneira atrativa,
explicando situações cotidianas. Acredita-se que aliando TIC com AEx no processo de ensino os estudantes terão a
aprendizagem sobre esse conceito potencializada.
Para atingir o objetivo e resolver o problema de pesquisa elaborou-se uma unidade de aprendizagem (UA), sobre
Condutividade Térmica, como o uso das TIC e das AEx, descrita mais adiante.
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2 - REFERENCIAL TEORICO
2.1 - Tecnologias de informação e comunicação na formação de professores
Segundo Amaral (1998), os modelos clássicos do ensino de Ciências, hoje obsoletos historicamente (AUGUSTO,
AMARAL, 2015), vêm sendo colocados em questão já há algumas décadas. Hoje há o predomínio das TIC; os aparelhos
eletrônicos estão sempre à mão das pessoas. A sociedade está inserida em um século que requer da educação uma nova
postura frente às Ciências. Passa-se por um processo de transição do modelo de ensino tradicional para modelos ativos e
com a inserção das TIC nas atividades de ensino.
2.2 - Atividades Experimentais no ensino
As atividades Experimentais (AEx) são muito utilizadas pelos professores como recurso metodológico no Ensino
de Física. É possível desenvolver boas experimentações utilizando materiais de baixo custo e por vezes com materiais
recicláveis que os estudantes podem selecionar em suas casas e trazer para a escola para desenvolver as atividades. É
um recurso importante para contribuir no desenvolvimento de conceitos e fenômenos físicos.
Segundo os PCN para o ensino de Ciências (BRASIL, 1998), ao se indicar AEx como estratégia fundamental para o
ensino de Física, tem-se por objetivo estimular a investigação, a comunicação e o debate de fatos e ideias observados na
experimentação, na comparação e na possibilidade de poder estabelecer relações entre conceito e prática. As atividades
práticas possibilitam aos estudantes formas de se expressar, de debater o assunto e de formular hipóteses, valorizando
as atitudes relacionadas à descoberta científica.
2.3 - Ensino de Física
Segundo Moreira (2000), ensinar Física de uma só maneira ou sob uma única perspectiva é um erro, porque, para
construir o conhecimento, o ser humano necessita de mais de uma metodologia (o ser humano é único): interação pessoal,
troca de conhecimentos, negociações de significados, fundamental para um bom Ensino de Física, para o autor.
Bulegon (2011), em sua Tese de Doutorado "Contribuições dos Objetos de Aprendizagem, no ensino de Física,
para o desenvolvimento do Pensamento Crítico e da Aprendizagem Significativa", relatou que:
A fim de verificar o que se deve fazer para que o pensamento crítico e a aprendizagem
significativa sejam desenvolvidos, os PCN para o EM sugerem que no Ensino de Física sejam
abordadas questões próximas do mundo vivido pelos estudantes e que estes aprendam 'Uma
Física cujo significado o aluno possa perceber no momento em que aprende, e não em um
momento posterior ao aprendizado'. (BRASIL, 2000).
Segundo a autora, não se trata de que ao estudante seja apresentada uma Física para que ele simplesmente a
tenha conhecido, mas para que ele possa se utilizar desse conhecimento para pensar e agir, interferindo em situações de
seu cotidiano.
2.4 - Teoria de Aprendizagem Significativa
A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), de Ausubel (1973), possibilita entender que a aprendizagem
significa organização e integração do material na estrutura cognitiva. Os significados são pontos de partida para a
atribuição de outros significados, onde se constroem os pontos básicos de conhecimento, e destes se origina a estrutura
cognitiva. Essa estrutura é capaz de organizar as informações de qualquer modalidade de conhecimento, de posse do
aluno, levando-o a uma aprendizagem cognitiva. O conteúdo que o aluno tem previamente apropriado é um fator que
influencia o processo de aprendizagem, eis que, na proporção qualitativa dessa estrutura cognitiva do aluno é que novas
informações serão entendidas e armazenadas, construindo então uma aprendizagem significativa (MOREIRA e MASINI,
2006).
Para Ausubel (1973) a aprendizagem significativa é o processo em que um conhecimento novo se integra de
maneira não arbitrária e não literal à estrutura cognitiva prévia daquele estudante, sendo que o conhecimento anterior
do aluno interage de forma significativa com o novo conhecimento que está sendo apresentado e por ele é adquirido,
com isso provocando mudanças na estrutura cognitiva do aprendiz. É um círculo virtuoso, sem fim.
Essa estruturação cognitiva do aluno é importante para a aprendizagem de conceitos científicos, já que tais
conceitos são, por sua vez, constituídos de uma organização de conceitos e proposições que formam um conjunto de
novas relações, que acabam interagindo como uma estrutura de conhecimento específica, chamada por Ausubel (1973)
de subsunçor; seria, então, o subsunçor, uma estrutura específica onde nova informação pode se integrar ao cérebro
humano, que é sobremaneira organizado e detentor de uma hierarquia conceitual, que armazena experiências anteriores
da pessoa.
Ainda, seguindo o mesmo raciocínio, Ausubel (1973) defende que a aprendizagem seria uma organização e uma
integração do material na estrutura cognitiva, através de uma estrutura hierárquica de conceitos e dividida em três fases.
Na primeira fase Ausubel, Novak e Hanesian (1980) propõem o uso dos organizadores prévios. Na segunda faseda TAS,
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Ausubel (1973) sugere que o material a ser utilizado como ferramenta de aprendizagem seja realmente significativo. E
na terceira fase da TAS, Moreira (1999, p. 22) esclarece a aprendizagem será significativa se o estudante conseguir
estabelecer a relação entre os conhecimentos existentes e o conhecimento científico, promovendo a ressignificação de
saberes na estrutura cognitiva do aprendiz.
As utilizações de recursos tecnológicos funcionam nesse caso como organizadores prévios, isto é, podem auxiliar
na promoção desta relação de aprendizagem. Para isso, o recurso tecnológico utilizado deve ser potencialmente
significativo para que o aluno possa atribuir o significado esperado, e assim, produzir seu próprio conhecimento a partir
deles.
3 - METODOLOGIA
A presente pesquisa foi realizada na cidade de Santa Rosa, localizada na região Noroeste do RS, em uma escola
da Rede Estadual de Ensino. Participaram dessa pesquisa 34 estudantes do 2º ano do Curso Normal (Ensino Médio), no
período matutino, sendo quatro meninos e 30 meninas, organizados em três equipes de trabalho o quais fizeram uso de
recursos tecnológico e experimentais, apresentados em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), conforme a UA do
quadro 1. Esta turma foi escolhida por ser a única do 2º Ano do Curso Normal e por apresentarem o perfil aberto à
pesquisa.
Com o objetivo de levantar as concepções prévias dos alunos sobre os conceitos de calor, temperatura, equilíbrio
térmico e as formas de transferência de calor, aplicou-se um questionário com cinco questões discursivas. Partindo do
levantamento das concepções prévias dos alunos, procurou-se elaborar um material que fosse potencialmente
significativo, dando novo sentido ao conhecimento que eles têm sobre calorimetria.
Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se o modelo metodológico dos autores Demétrio Delizoicov e
José Angotti (1991), que sugerem em suas redações um modelo estruturado em três etapas chamado de Três Momentos
Pedagógicos (TMP): problematização inicial (PI), onde se aplicou o pré-teste; organização do conhecimento (OC), quando
então se aplicou a metodologia envolvendo Aex e TIC; e aplicação do conhecimento (AC), no qual se aplicou o pós-teste.
Os momentos pedagógicos foram distribuídos em uma Unidade de Aprendizagem (UA) composta por nove encontros de
dezoito aulas, de acordo com o quadro abaixo:
Quadro 1: Proposta de Unidade de Aprendizagem sobre Condutividade Térmica
AULAS

(1) = 2
aulas

TMP

TEMA

ATIVIDADE

OBJETIVO

Cond. Térmica

- Café Térmico - Atividade
Experimental (AEx) -com diversos
materiais (alumínio,vidro e
plástico);

- Integrar o grupo

PI
Pré-teste

- Verificar os conhecimentos
prévios dos estudantes.

- Questionário on- line (TIC)
(2) = 2
aulas
(3) = 2
aulas

(4) = 2
aulas

(5) = 2
aulas

- Atividade Experimental 1 e 2
(AEx).

OC

OC

OC

OC

Energia
Cinética.
Temperatura e
Calor.

-Verificar o ponto de ebulição da
água.

-Relacionar pressão atmosférica,
- Pesquisa Científica; diferentes
altitude e ponto de ebulição da
altitudes;
água;
Tabelas e gráficos se possível (TIC.)
-Conceituar temperatura
-Conceituar Calor;
- Pesquisa Científica; site
-Verificar a transferência de
meteorologia(TIC);
energia;
-Tabela com os dados e Mapa Mental
- Relacionar temperatura com
(TIC).
fatos diários.

Trocas de
-Pesquisa Científica; composição dos - Conceituar Equilíbrio Térmico.
calor:
materiais;
- Identificar o material mais
condução,
- elaborar texto (TIC);
adequado para manter a
convecção e
- elaborar infográfico(TIC);
temperatura
irradiação.
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(6) = 2
aulas

OC

(7) = 2
aulas

OC

(8) = 2
aulas

AC

(9) = 2
aulas

AC

Condução,
convecção e
irradiação.

- Simuladores para as formas de
propagação de calor (TIC);
- Vídeo (TIC).

Transmissão de
Calor e suas
- Relatório das três equipes (TIC);
formas de
- Publicar no AVA (TIC);
propagação.
Revisão de
conceitos

Pós- teste

- Observar o estado vibratório
das moléculas

- Caracterizar as formas de
propagação do calor

- Infográfico (TIC)

- Revisar os conceitos
trabalhados.

Questionário on-line (TIC)

- Verificar as contribuições do
material didático na
compreensão dos tópicos de
Condutividade Térmica
trabalhados(UA)

Fonte: elaborado pela autora
4 - DISCUSSÕES E RESULTADOS
Para análise dos dados dividiu-se o trabalho em duas partes, sendo que na primeira analisou-se o pré-teste e na
segunda o pós-teste.
De acordo com o padrão de respostas os dados foram categorizados dentro do mesmo grupo. Classificaram-se os
grupos como respostas incoerentes, aquelas que estão fora do conceito científico, coerentes que contemplam o
conhecimento científico e as respostas parcialmente coerentes, que possuem características do conceito científico, mas
pertencentes ao senso comum. Os quadros 3 e 4 a seguir referem-se às respostas analisadas no pré-teste e no pós-teste.
Quadro 2: Análise das respostas do Pré-teste

Respostas Coerentes recebidas no pré-teste

Número de
estudantes com
respostas
coerentes

Percentagem de
respostas
coerentes em
relação ao total

Condutividade
Térmica

Condução de Energia Térmica

2

5,88%

Calor

Transferência de energia térmica de um
corpo para o outro.

1

2,94%

Temperatura

É uma medida de calor e o estado em que
há energia cinética das moléculas.

8

23,53%

Equilíbrio
térmico

Mesma temperatura entre dois corpos e
Temperatura equilibrada.

14

41,19%

Ponto de
Ebulição da
água ao nível
do mar é de
100ºC.

Sim, porque depende de onde a pessoa está
e ao nível do mar.

32

94,11%

7

21,88%

Tema das
Questões

Relação entre
Ponto de
Ebulição,
pressão
atmosférica e
altitude

Varia com a altitude e Pressão Atm.

Fonte: a autora (2018)
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Quadro 3: Análise das Respostas do Pós-teste
Tema das
Questões

Condutividade
Térmica

Calor

Respostas Coerentes recebidas no pós-teste

É a habilidade dos materiais de conduzir
energia térmica. Materiais com alta
condutividade térmica conduzem energia de
forma mais rápida do que materiais com
baixa condutividade térmica.
Calor é a troca de energia entre corpos, e
temperatura caracteriza-se como a agitação
das moléculas de um corpo.

Número de
estudantes com
respostas
coerentes

Percentagem de
respostas
coerentes em
relação ao total

26

76,47%

32

94,11%

Temperatura

Temperatura é o grau em que as moléculas
se agitam, quanto mais as moléculas se
agitam maior será a temperatura.

32

94,11%

Equilíbrio
térmico

É o estado em que se igualam as
temperaturas de dois corpos, as quais, em
suas condições iniciais, apresentavam
diferentes temperaturas.

30

88,23%

Ponto de
Ebulição da
água ao nível
do mar é de
100ºC.

O ponto de ebulição da água pode sofrer
alterações de acordo com a pressão
atmosférica e a sua altitude. Porém, em
condições normais, é a 100ºC que a água
passa do estado líquido para gasoso.

32

94,11%

32

94,11%

Quanto maior a altitude, menor será o ponto
de ebulição, e vice-versa. Quanto maior for
Relação entre
à pressão, o ponto de ebulição será maior
Ponto de
devido a dificuldade das moléculas
Ebulição,
superarem essa pressão para passarem para
pressão
o estado gasoso. Os dois fatores (pressão
atmosférica e
atmosférica e altitude) são interligados, pois
altitude
quanto maior a altitude em relação ao nível
do mar, menor será a pressão atmosférica, e
vice-versa.
Fonte: a autora (2018)

Após as atividades que envolveram o uso das TIC, como pesquisa científica, vídeos, simulações, mapas mentais
e infográficos, percebe-se evidente superação, por parte dos alunos, das dificuldades antes existentes sobre o Tema
Condutividade Térmica. Houve um aumento de 70,59 pontos percentuais das respostas coerentes sobre o conceito de
Condutividade térmica, em relação ao conhecimento prévio; de 91,17 no conceito de calor; de 70,58 no conceito de
temperatura; e de 47,04 no conceito de equilíbrio térmico. Quanto às respostas classificadas sobre a afirmação "O ponto
de ebulição da água ao nível do mar é de 100ºC?" já no pré-teste 94,11% das respostas classificadas concordaram que sim,
porém somente dois estudantes souberam explicar o motivo da afirmação. Após a aplicação das aulas envolvendo AEx e
TIC, os mesmos 94,11% dos estudantes souberam explicar que o ponto de ebulição sofre alterações de acordo com a
relação existente entre pressão atmosférica, altitude. Ao relacionar os conceitos pressão atmosférica, altitude e ponto
de ebulição da água, no pós-teste, 94,11% dos estudantes conceituaram de forma coesa a relação existente entre eles.
Isso representou um aumento de 72,23 pontos percentuais nas respostas coerentes com o conhecimento científico. Podese perceber uma melhora significativa nos conceitos publicados no AVA pelos estudantes em relação ao ensino e
aprendizagem sobre calorimetria.
Considerações finais
No pré-teste percebeu-se o grande número de concepções alternativas que os alunos possuíam. Saber qual era
o conhecimento prévio dos alunos se tornou uma importante fonte de informações para que o mediador pudesse direcionar
seu trabalho, conhecendo as dificuldades e os obstáculos a serem superados. O desenvolvimento do material
potencialmente significativo ficou mais claro.
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A maneira como se organizaram os conteúdos, partindo do mais simples para o mais abrangente, envolvendo
cada conceito com AEx e TIC, motivou os alunos a participarem de maneira crescente e efetiva nas aulas. Além disso,
acredita-se que as atividades experimentais, as discussões com o grande grupo, os questionamentos, a pesquisa científica,
as simulações, os mapas mentais e a elaboração dos infográficos e o tempo de exposição do conteúdo tenham contribuído
de maneira significativa para o interesse dos alunos.
Para a elaboração do material foi necessário que o professor pesquisasse vários recursos que pudessem servir
para alterar ou expandir os subsunçores dos alunos, mas também fortalecer o mediador (professor) o hábito do trabalho
envolvendo as Aex e a TIC e em superar os desafios impostos enquanto profissional da educação.
Por meio da análise dos dados percebeu-se uma evolução na concepção dos estudantes sobre os conceitos de
calor, de temperatura, de equilíbrio térmico e sobre as formas de propagação do calor. Eles tornaram-se mais críticos e
observadores dos fenômenos físicos. Quando eram questionados, observou-se que paravam para pensar em uma resposta
coerente, dentro dos conceitos científicos trabalhados e não mais as respostas aleatórias e faladas no dia a dia, o que
pode demonstrar uma ampliação dos subsunçores.
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Resumo:A Fundação Roberto Marinho desenvolveu o projeto Mundiar para as escolas estaduais visando minimizar a distorção "idade e
série", além de combater a evasão escolar. Buscando formas eficientes de ensinar temas de física, particularmente os conceitos de força
e de momento de uma força, o presente trabalho, desenvolvido com discentes do Projeto Mundiar da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Palmira Gabriel, buscou evidências de aprendizagem significativa por meio da implementação de uma Unidade de
Ensino Potencialmente Significativa (UEPS). Foram propostas atividades contextualizadas e experimentos com materiais alternativos
para estimular a participação ativa dos aprendizes. Foram utilizadas também simulações computacionais que serviram de auxílio para a
coleta de dados adquiridos. A assimilação do conteúdo e o rendimento nas atividades apresentadas foram analisados por meio do discurso
dos estudantes. A diferenciação progressiva do conceito de força, bem como a reconciliação integrativa de subsunçores foram avaliadas
de forma satisfatória.
Palavras-chave: ensino de física, aprendizagem significativa, unidades de ensino potencialmente significativas, sequência didática.
Abstract: The Roberto Marinho Foundation developed the Mundiar project for state schools aiming to minimize the "age and grade"
distortion, as well as to combat school evasion. Looking for efficient ways to teach physics subjects, particularly the concepts of strength
and momentum of a force, the present work, developed with students from the ProjetoMundiarof Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio Palmira Gabriel, sought evidence of meaningful learning through implementation of a Potentially Meaningful Teaching Unit
(PSTU). Contextualized activities and experiments with alternative materials were proposed to stimulate the active participation of
apprentices. Computational simulations were also used to aid in the collection of acquired data. The assimilation of content and
performance in the presented activities were analyzed through the students' discourse. The progressive differentiation of the concept
of force as well as the integrative reconciliation of subsumers have been evaluated satisfactorily.
Keywords: Physics teaching, Potentially Meaningful teaching units, meaningful learning, didactic sequence.

1–Introdução
O ensino de ciências, em especial o ensino de física, enfrenta alguns problemas metodológicos. O aprendizado
de forma fragmentada, muitas resoluções sistemáticas e tecnicistas de exercícios, pouca experimentação e relação com
o cotidiano, falta de conhecimento específico para entender e descrever os fenômenos, divulgação científica carente
para leigos, tudo isso contribui para a diminuição da inserção dos estudantes na cultura científica, expressando-se no
baixo índice de interesse por essa área do saber.
Para Robilotta (1998), a física está organizada em estruturas teóricas que, como quaisquer estruturas, tendem
a ser autocontidas e a se auto explicar. Esse aspecto faz com que a negociação de conhecimentos aconteça de maneira
complexa e por processos mecanicistas.
Partindo deste fato, buscou-se, neste trabalho, utilizar as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas
(UEPS) para trabalhar com conteúdos de física, mais especificamente os conceitos de força e momento de uma força,
como forma de facilitar o aprendizado dos referidos conceitos. As UEPS são sequências didáticas que ajudam a facilitar
o desempenho e a avaliação dos alunos e tudo isso se dá por meio de um organizado planejamento de tudo o que vai ser
desenvolvido nas atividades dentro de sala de aula e/ou outros espaços da escola ou fora dela.
As UEPS têm como objetivo auxiliar na facilitação da aprendizagem significativa de conteúdos específicos
conhecidos e seus procedimentos. A filosofia que existe por trás disso é a de que só existe ensino quando há aprendizagem,
sendo esta significativa, onde o ensino é o meio e a aprendizagem significativa é o fim, segundo (MOREIRA 2012, p. 2).
Essas unidades partem de alguns princípios que estão relacionados à Teoria da Aprendizagem Significativa de
Ausubel (1968, 2000). Alguns preceitos que são utilizados nas unidades de ensino são o conhecimento prévio (subsunçor),
as situações problema dando sentido aos novos conhecimentos, o fato da aprendizagem ser significativa e não mecânica,
entre outros.
Segundo Ranzani e Pessanha (2013), o trabalho deve ser planejado numa sequência que gire em torno da
discussão sobre o que se pretende construir, como será construído e avaliado, para assim decidir quais ações serão
aplicadas de forma eficaz para o reconhecimento e potencialização da aprendizagem dos estudantes.
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Essas sequências não são escolhidas de maneira aleatória, mas sim, numa ordem cronológica de acontecimentos:
1. Definição de conceitos: a partir do tema escolhido, desenvolver informações que serão tomadas como base
para a construção dos conhecimentos;
2. Conhecimento prévio: desenvolver situações que levem à discussão do problema em questão, explicitando a
estrutura cognitiva do aluno;
3. Situações problemas: propor situações que instiguem os discentes à curiosidade de determinado tópico
escolhido, fazendo uma breve introdução do que será abordado, podendo utilizar metodologias diferenciadas (vídeos,
exemplos do cotidiano, experimentos) que darão sentido aos novos conhecimentos;
4. Diferenciação progressiva: partir dos conhecimentos mais gerais, para os mais específicos;
5. Complexidade: organizar os novos conhecimentos por meio de novas situações problemas elevando o nível de
complexidade, diferenciação e abstração;
6. Reconciliação integrativa: retomada dos pontos principais junto às características mais relevantes sobre o
conteúdo abordado, por meio da apresentação de novos significados;
7. Avaliação: identificar ao longo do processo, as possíveis evoluções conceituais, e a aprendizagem significativa;
8. Efetividade: verificar se o objetivo foi alcançado na implementação das UEPS, avaliando continuamente o
desempenho dos alunos, numa crescente evolução de um tema, não apenas analisando os comportamentos finais.
Deste modo, as UEPS são construídas em etapas, esses passos irão atuar como guias e ajudarão na elaboração das
unidades didáticas de ensino, cabendo ao professor buscar segui-las ou adaptá-las de acordo com a sua realidade escolar
(HILGER; GRIEBELER, 2013).
Dessa maneira, propostas como esta, de um ensino construtivista, podem auxiliar na melhoria da aprendizagem
dos estudantes, diminuindo as dificuldades e a “aversão” em relação aos conteúdos de Física que apresentam um grau
de complexidade maior. É válido lembrar que as UEPS só serão consideradas relevantes, se a avaliação dos estudantes
for evidenciada em aprendizagem significativa.
2–Metodologia
O projeto Mundiar, da Secretaria Executiva de Educação (SEDUC) do Pará em parceria com a Fundação Roberto
Marinho, tem como objetivo a correção da disparidade idade/série, dando oportunidade para alunos do ensino
fundamental maior, a partir dos 13 anos, e do ensino médio, a partir dos 17 anos, para que concluam o ensino fundamental
em dois anos e o ensino médio em um ano e meio. Utiliza a metodologia telessala e é diferenciada do ensino regular.
A pesquisa em questão, desenvolvida na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Palmira Gabriel, no
município de Belém-Pará, visou o aprendizado com significados dos conceitos de força e momento de uma força. Foram
desenvolvidos os seguintes passos para aplicar os temas, dividindo-os em dois dias, em semanas consecutivas.
A partir dos dados coletados foi feito uma análise das falas dos alunos, a qual, foi realizada por meio do método
colocado por Minayo (2007), o qual baseia-se na categorização, que consiste num processo que restringe o texto dito
pelos alunos apenas à palavras e expressões significativas, tal mecanismo estabelecido pelo referido autor, é chamado
de Análise Temática Tradicional, que trata os dados como recortes das falas, as quais podem elaborar pontos relevantes
para a verificação dos aspectos coletados.
1ª etapa: vídeo do Novo Telecurso referente ao tema da aula, seguido de perguntas direcionadas com o intuito de
identificar, das falas dos aprendizes, subsunçores para ajudar na construção das etapas que viriam.
2ª etapa: foram propostas situações aos alunos que envolvessem os conceitos objetivados na aula (Situação
problema).
3ª etapa: iniciamos as explicações, sempre promovendo diálogos, utilizando o quadro, partindo dos pontos mais
simples em conjunto com experimentos demonstrativos.
4ª etapa: Apresentaram-se tópicos ainda não conhecidos pelos alunos, voltados tanto aos significados físicos
quanto aos modelos matemáticos.
5ª etapa: Nesse ponto foi feitouma reconciliação integrativa por meio de novos experimentos, redefinindo
conceitos e ampliando os conhecimentos prévios dos aprendizes.
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6ª etapa: Por fim, foi proposto um desafio aos alunos com o intuito de avaliar a efetividade das atividades
propostas e se de fato houve algum tipo de aprendizagem.
Primeiro dia
No primeiro dia de atividades, a aula foi iniciada com perguntas sobre a aula do Novo Telecurso intitulada
“Empurra e puxa”, que trata do conceito de força, para verificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre esse assunto.
Em seguida, foi apresentada a vídeo aula, referente ao texto, com explicações iniciais sobre o tema conforme a
metodologia adotada no projeto Mundiar. Após o vídeo, explicações um pouco mais detalhadas passaram a acontecer,
utilizando o quadro magnético. Alguns instrumentos de medida de força (dinamômetro e massas de diferentes pesos)
foram utilizados para que os alunos pudessem conhecê-los e entender um pouco seus funcionamentos.
Além disso, foram utilizados ainda materiais alternativos do dia-a-dia dos alunos, buscando promover a
participação ativa. O primeiro experimento utilizado foi simplesmente amarrar duas cordas em uma mesa e observar o
que acontecia quando os alunos puxavam as cordas na mesma direção e sentido, mantendo-as paralelas. Em seguida,
estimulou-se aos alunos que formassem algum ângulo entre 90º e 180º para perceberem o deslocamento da mesa e
relacionar com o conceito prévio de “vetor resultante”.
Depois de diversas variações das situações com as cordas, até mesmo prendendo-as de forma que levasse à
mesa a rotacionar, o primeiro dia foi finalizado com perguntas semelhantes para novamente verificar o aprendizado da
aula.
Segundo dia
No segundo dia foram utilizados o texto “Um Momento, por favor” e sua respectiva vídeo aula. Estes tratam,
principalmente, de conceitos de equilíbrio, momento de uma força e do funcionamento de alavancas.
De forma similar ao primeiro dia, a aula iniciou com questões (serão apresentadas e discutidas em seções a
seguir)referentes à aula anterior. A apresentação do conteúdo se deu de forma similar, utilizando exemplos do dia-a-dia,
como alavancas. Foram exibidos alguns modelos de exemplospara demonstrar e ainda questionar os alunos acerca dos
seus conhecimentos sobre o assunto. A principal diferença em relação ao primeiro dia foi a utilização da simulação
computacional. Os alunos eram desafiados a formular hipóteses sobre onde deveriam colocar os pesos para equilibrar o
sistema, como mostra a figura.

Figura 1: simulação "balançando" do site PHET
Para finalizar as atividades, proporcionamos um novo desafio aos alunos, onde eles deveriam ser divididos em
dois grupos, calcular onde colocar os pesos para equilibrar um cabide milimetrado, dispondo apenas do quadro e dos
conhecimentos adquiridos em sala.
3–Resultados e Discussão
Os resultados foram agrupados de acordo com os encontros que ocorreram na escola, nos quais, colocaram-se as
respostas dos aprendizes, diante das perguntas feitas nos devidos momentos durante a pesquisa.
1º Dia
1º momento: antes da exibição do vídeo, perguntas foram feitas para checar os conhecimentos prévios dos alunos.
Pergunta 1: O que vocês entendem pela palavra “força”?
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Aluno 1: carregou uma cadeira para mostrar que aquilo que ele fez é o que ele entende por “força”.
Aluno 2: Quando um corpo atua como uma resistência sobre outro corpo.
Situação problema: Se temos uma geladeira e duas pessoas empurram-na para um mesmo “lado”...
Pergunta 2: O que ocorrerá com a geladeira, se movimentará ou não?
Aluno 3: Sim, se movimentará.
Pergunta 3: Nesta mesma situação, o que acontecerá se apenas uma das pessoas empurrar a geladeira, a pessoa
precisará aplicar uma força maior, menor ou a mesma força que estava aplicando na situação da pergunta acima?
Aluno 4: Maior força.
Pergunta 4: Considerando a situação problema, mas ao invés de termos duas pessoas empurrando a geladeira para
mesmo lado, agora temos as mesmas pessoas empurrando o corpo para lados contrários, o que ocorrerá com a geladeira,
se deslocará ou não?
Não houve resposta, pois, os alunos não souberam dizer o que ocorreria na situação.
2º Momento: Exibição da vídeo aula.
3º Momento: Após o vídeo...
Pergunta 3: Qual é o conceito de força? O que é força? Ou demonstrem o que entenderam sobre força?
Aluno 2: Força é uma grandeza vetorial que tem um módulo e como exemplo, tem a força gravitacional e a força
entre os imãs.
4º Momento: Aula expositiva com os seguintes tópicos:
- Definição de força e suas principais características;
- Tipos de força;
- Força resultante e exercícios
5º Momento: experimentação.
Neste momento, fez-se a dinâmica de “cabo de guerra” para que os alunos pudessem testar suas ideias acerca do
conceito de força e força resultante. Outro experimento utilizado foi amarrar cordas numa mesa e, aí, foram colocadas
em prática algumas situações que se assemelham com as perguntas feitas no início da aula. Nestas atividades de
experimentação os alunos foram participantes ativos, visto que as realizavam sob a orientação dos ministrantes.
2º Dia
1º Momento: antes da exibição do vídeo, perguntas foram feitas para checar subsunçores e conhecimentos
adquiridos da aula anterior.
Pergunta 1: Vocês têm alguma ideia do que significa a palavra torque?
Aluno 1: É a pressão que se faz no parafuso para deixar ele preso, ou se for para tirar o parafuso, a pressão vai
diminuir naquele ponto.
Pergunta 2: Vocês sabem o que é uma alavanca? Ou algum exemplo de onde ela esteja presente?
Aluno 1: Tem o freio de mão do carro.
Aluno 2: Tem também quando queremos alavancar algum objeto.
2º Momento: Exibição da tele aula
3º Momento: Perguntas novamente:
Pergunta 3: após assistirem a vídeo aula, o que podem dizer do conceito de momento de uma força ou torque?
Nenhum dos alunos soube responder o que de fato era torque.
4º Momento: Aula expositiva com os seguintes tópicos:
- Definição de torque ou momento de uma força;
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- Tipos de alavancas;
- Momento resultante.
Nesta aula houve a apresentação e demonstração dos tipos de alavancas, por meio de objetos do cotidiano e das
formas de alavancas existentes no corpo humano. Mais uma vez, foi promovida a participação ativa dos aprendizes. Além
disso, nessa atividade, os estudantes interagiram também respondendo quais eram os tipos de alavancas presentes em
cada objeto apresentado.
5º Momento: experimentação.
Neste momento houve a realização de uma atividade com o cabide milimetrado e algumas massas nele penduradas.
Com isso, realizou-se um jogo com os alunos, dividindo-os em dois grupos, para que estes buscassem com que as massas
fizessem o cabide ficar equilibrado, colocando o conceito de torque em prática. Ao final da atividade nenhum dos dois
grupos conseguiu acertar as distâncias que as massas deveriam ficar para alcançar o equilíbrio do cabide.
Como forma de reforçar os conceitos apresentados durante o desenvolvimento da UEPS, foi utilizada uma
simulação computacional na forma de jogo/desafio para os aprendizes. O campo de opções ampliou-se, pois, havia uma
variabilidade de massas e de distâncias maior do que da atividade experimental anterior, além do estímulo que uma
atividade utilizando recursos audiovisuais pode oferecer.
Ao analisar as falas dos discentes, nota-se que a participação durante as atividades merece destaque, apesar de
alguns alunos não possuírem bom rendimento no desempenho das dinâmicas realizadas. A utilização da UEPS foi bem
sucedida ao promover a diferenciação progressiva do conceito de força, onde os ministrantes puderam falar de vetores,
mostrar alguns tipos de força (peso, força normal, atrito e outras) e reforçar com propostas experimentais até, enfim,
proporcionar conhecimentos do conceito de momento de uma força e aprimorar as ideias com a exibição de tipos de
alavancas. A reconciliação integradora, onde conhecimentos já estabelecidos na estrutura cognitiva podem ser
reconhecidos, relacionados, reorganizados e adquirir novos significados (MOREIRA 2011, pag. 11), foi evidenciada diversas
vezes nas falas mostradas acima.
4–Considerações Finais
Baseando-se nas falas exibidas, é fácil perceber que evidências de aprendizagem significativa como: a captação
de significados, a compreensão, a capacidade de explicar e a aplicação de conhecimento para resolver situaçõesproblema enfatizam o sucesso da UEPS realizada.
Os aprendizes buscavam, na maioria de suas participações, responder algo que condizia com o exibido, mesmo
depois de terem assistido às vídeo aulas.Porém, a dificuldade maior era a aplicação do conteúdo, verificada nos momentos
de experimentação e nos jogos/desafios; alguns deles não conseguiam tornar tangível aquilo que lhes era explicado e
muitas vezes demonstrado.
Com relação ao tempo de realização da pesquisa, embora, os procedimentos realizados tenham ocorrido em dois
dias de diferentes semanas, os objetivos foram atingidos com evidências de aprendizagem já mencionadas. Apesar dos
esforços, pôde-se notar que alguns aprendizes ainda demonstraram aprender mecanicamente. Para outros, percebeu-se
uma melhora significativa nas falas com o decorrer da realização das atividades.
O processo de ensino-aprendizagem para alguns discentes, no turno noturno, em que a maioria sai do trabalho
para assistir às aulas, torna tal processo mais dificultoso. Propostas como a exibida neste trabalho podem, ao buscar de
forma organizada aproveitar os conhecimentos prévios dos estudantes, realizando atividades diversas efacilitando o
aprendizado, além de promovê-lo de forma significativa.
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Resumo: O presente trabalho objetivou a aprendizagem significativa de um conteúdo de química, modelos atômicos, realizado em um
Projeto denominado QUIDELICIA que ocorreu através de uma abordagem que favorecesse a aprendizagem significativa. A motivação do
trabalho ocorreu pela longa história como profissional do ensino de química, da necessidade de ligar os conteúdos trabalhados aos
conhecimentos prévios dos alunos. Foi realizado em duas turmas de 1º s anos de uma escola da educação básica, da rede particular de
ensino, da cidade de Maceió. O percurso metodológico consistiu inicialmente numa pesquisa bibliográfica sobre o conteúdo, produção
de banners e reprodução dos modelos atômicos na forma de alimentos. Ao término, foi realizada a Culminância do Projeto, marcada por
apresentações e relatos conscientes dos alunos sobre o trabalho. Por fim, o projeto foi avaliado por meio de um questionário. Espera-se
que o desenvolvimento deste trabalhopossa contribuir, de forma significativa, para o repensar do fazer pedagógico. Assim, o presente
trabalho utiliza muitas concepções da teoria da aprendizagem significativa, ao compreender que o conhecimento é construído na
interação do aluno com o seu meio social.
Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem Significativa; Modelos Atômicos.
Abstract: This paper aims a meaningful learning of a chemical content, atomic models, managed in a project called QUIDELICIA that
occurred through an approach that favored the meaningful learning. The motivation of the work was due to the long history as a
professional in the teaching of Chemistry, the need to link the contents worked to the students&#39; previous knowledge. It was carried
out in two groups of first years of a school of basic education, of the private school, in the city of Maceió. The methodological course
initially consisted of a bibliographical research on the content, the production of banners and the reproduction of the atomic models in
the form of food. At the end, it was carried out the Culmination of the Project, marked by presentations and conscious reports of the
students about the work. Finally, the project was evaluated through a questionnaire. It is expected that the development of this paper
can contribute, in a meaningful way, to the rethinking of the pedagogical doing. Thus, the present work uses many conceptions of the
theory of meaningful learning, by understanding that knowledge is built in the students interaction with his/her social environment.
Keywords: Teaching; Meaningful Learning; Atomic Models.

1 – Introdução
A motivação deste trabalho ocorreu pela longa história como profissional do ensino de química, da necessidade
de ligar os conteúdos trabalhados aos conhecimentos prévios dos alunos. Ausubel (2003) propõe que os conhecimentos
prévios dos alunos sejam valorizados, para que possam construir estruturas mentais que permitem descobrir e redescobrir
outros conhecimentos, caracterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa e eficaz.
Este trabalho, portanto, se inseriu na busca de alternativa para o ensino de um conteúdo de química, modelos
atômicos. Participaram do projeto, 70 alunos pertencentes a duas turmas de 1ºs anos, e foi considerado o desenvolvimento
cognitivo individual e coletivo dos alunos. O objetivo principal foi promover a aprendizagem significativa, superando um
ensino meramente de reprodução do conteúdo, melhorando, assim, a motivação e a possibilidade de trabalhar o conteúdo
de modo mais criativo e humanizado.
Diante do exposto, esse artigo tratará da compreensão sobre a Teoria da Aprendizagem significativa, a partir
dos estudos de Valadares (2011), Pelizzari et al. (2002) e Moreira (1999, 2006). Abordará, dessa forma, a compreensão
sobre modelos atômicos e fará uma apresentação do projeto que foi desenvolvido sobre modelos atômicos em uma escola
da educação básica, da rede particular de ensino, da cidade de Maceió, Alagoas.
Espera-se que o desenvolvimento deste trabalho, na seara da Aprendizagem Significativa, contribua para uma
nova reflexão do fazer pedagógico, que acredita e defende um ensino pautado na articulação entre os conteúdos formais
e o cotidiano dos alunos, aproveitando seus conhecimentos anteriores e, assim, auxiliando para o avanço e a construção
de novos conhecimentos.
2 – Referencial Teórico e Revisão da Literatura
A Teoria da Aprendizagem Significativa – TAS é uma teoria construtivista. Os argumentos para essa defesa se
dão a partir da contribuição de Ausubel sobre o que é aprendizagem significativa, isto é, não somos tábulas rasas, nossa
mente acumula subsunçores, que são os conhecimentos prévios obtidos durante nossos estudos anteriores e no nosso
cotidiano (FREIRE, 2002). No que se refere aos conteúdos da Química, é possível uma relação direta com o nosso cotidiano
trazendo, assim, à tona esses conhecimentos que presentes no dia a dia, necessários a nossa existência.
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Para Moreira e Masini (1982) a ideia central da teoria ausubeliana é que o fator mais importante influenciando
a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Nesse sentido, todo ser humano tem em sua estrutura cognitiva um
acúmulo de conhecimentos adquiridos anteriormente que, somados a um novo conhecimento, constrói outros
conhecimentos se dando, dessa forma, uma aprendizagem significativa. São necessárias algumas condições básicaspara
que se dê a aprendizagem significativa: O material a ser aprendido deve ser potencialmente significativo para o aprendiz
e o aprendiz deve manifestar uma disposição de relacionar o novo material de não arbitrária a sua estrutura cognitiva
(AUSUBEL, 2003). Desse modo, as ideias desenvolvidas em sala de aula não devem existir ao arbítrio, mas sim dialogar
com as condições previamente estruturadas pelos alunos.
Moreira (2006) faz algumas considerações interessantes a esse respeito. Ele argumenta que para um material
ser potencialmente significativo devem existir estas duas premissas básicas (uma de ordem material e outra psicológica).
O conteúdo a ser aprendido deve ser apresentado de forma lógica, não arbitrária e não aleatória para ser significativo
(ordem material) e tem que ser relacionado substantivamente - experiência idiossincrática - e não arbitrariamente à
estrutura cognitiva do aprendiz (ordem psicológica). Portanto, a incorporação de um conhecimento que o sujeito está
buscando apropriar- se é possível a partir de conhecimentos prévios que o ajudam a compreender o novo conhecimento,
a fazer inferências sobre ele e incorporá-los como novos a sua estrutura cognitiva (VALADARES, 2011). Ao relacionar os
conhecimentos, prévios e novos, o sujeito não fica na superficialidade de um conteúdo. O sujeito realmente se apropria
desse conhecimento, substancialmente.
Miras (1999) define conhecimentos prévios como esquemas de conhecimento, ou seja, a representação da
realidade que cada pessoa possui. Esses esquemas dependem das experiências de cada pessoa, pois são visões parciais e
particulares da realidade vividas por cada um.
A construção de um novo conhecimento decorre da relação do que o sujeito já tem acumulado em sua estrutura
cognitiva, com o conhecimento que esse sujeito está entrando em contato, no sentido de compreendê-lo. Tal processo
se dá de forma crescente em complexidade e profundidade de compreensão. Esse conhecimento, novo, construído pode
está no nível do senso comum. Assim, além do processo de aprendizagem apresentar-se significativo, é necessário atentarse que o sujeito que aprende precisa ter conhecimentos prévios, ou como na linguagem de Ausubel (VALADARES, 2011)
subsunçores, que potencializarão a construção de um novo conhecimento ou informação, desde que o sujeito aprendente
esteja interessado.
Dessa forma, a apresentação de conteúdos, especificamente de química, deve estar direcionada no sentido
dessa aprendizagem específica, partindo assim, de conhecimentos prévios demonstrados pelos alunos e crescendo em
grau de complexidade e generalidade.
Uma perspectiva tradicional de ensino, baseada na memorização dos conteúdos de química não resultará em
processo significativo de aprendizagem. Na medida em que o professor percebe, observa as relações elaboradas pelos
alunos com seus conhecimentos prévios, ele consegue reformular continuamente sua atividade para tornar tal relação
mais fluida.
3 – Metodologia
Embora se reconheça que a escolha do conteúdo para desenvolvimento do trabalho possa levar a um inevitável
reducionismo, em função das condições reais para se trabalhar com o assunto na dinâmica da sala de aula e no pouco
tempo disponível, este projeto de ensino denominado QUIDELÍCIA, também assume uma proposta relativa à questão da
necessidade de se relacionar os conteúdos trabalhados em sala. Ao realizar tal tarefa, aproxima-os das situações
concretas e dos contextos dos alunos, uma vez que as discussões abordadas em um ensino tradicional fazem parte de
situações idealizadas e não apresentam muita utilidade para a vida. O projeto teve início com uma apresentação aos
alunos de uma proposta de trabalho sobre modelos atômicos. A mesma foi bem aceita pelos alunos, já que propunha uma
aprendizagem diferente do ensino tradicional. A ideia de sair da rotina para realização do projeto agradou a todos e
percebeu-se interesse e motivação na participação dos alunos.
Pautados em Valadares (2011), no primeiro momento do projeto foi realizado o levantamento inicial dos
conhecimentos já existentes pelos alunos sobre o conteúdo, através do uso de um pré-teste, realizado através de questões
discursivas sobre Modelos Atômicos: O que vocês entendem por modelos atômicos? Como se pode teorizar sobre o átomo
sem nunca tê-lo visto? Quais relações são possíveis serem estabelecidas entre o conteúdo “modelo atômico” e o nosso
cotidiano? Dessa forma, foi possível identificar e analisar as dificuldades e os conhecimentos dos alunos, para favorecer,
posteriormente, uma interação entre os conhecimentos prévios dos aprendizes e os conhecimentos novos passados pelo
professor sobre o conteúdo, atingindo, assim, a aprendizagem significativa.
O conteúdo de Modelo Atômico é de extrema importância para a compreensão de vários outros conteúdos químicos,
porém geralmente a forma em que o mesmo vem sendo trabalhado, não propicia uma aprendizagem significativa por
parte dos alunos.
Para Rocha e Cavicchioli (2005), o problema se deve à dificuldade, por parte dos alunos, de visualizar de
maneira correta o mundo microscópico/submicroscópico e à falta de referenciais adequados que os ajudem a enxergar
esse nível de abstração. Diante do exposto é necessário buscar estratégias para melhorar a compreensão dos alunos
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devido ao fato de não haver imagens que mostrem como o átomo é, de fato, ou seja, até hoje, os cientistas não
conseguiram desenvolver uma forma de tornar visíveis os componentes do átomo. Devemos contar com o bom senso dos
nossos alunos e, principalmente, com sua capacidade de abstração para tentar imaginar algo que não pode ser visualizado.
A partir dessa realidade foi direcionada aos alunos uma atividade que possibilitou revisitar alguns conceitos
apresentados durante o processo de problematização citado acima. Essa atividade consistiu na apresentação aos alunos
de uma caixa, vedada por fita adesiva, previamente confeccionada pelo professor, contendo um objeto desconhecido em
seu interior. A caixa produzida (Figura 1) serviu para dinamizar a aula tendo como proposta a tentativa de idealizar um
modelo do objeto, bem como uma discussão em sala de aula, entre os alunos, sobre os modelos idealizados, relacionando–
os com os modelos atômicos. Cada aluno observou, comentou brevemente, imaginando o que tinha dentro da caixa a
partir de percepções sensoriais.

Figura1. Caixa apresentada aos alunos. Fonte: o autor.
A próxima etapa consistiu em estudo e pesquisa bibliográfica sobre o assunto, através do livro didático “Ser
protagonista”, usado em sala para produzir os modelos atômicos.
A última etapa do projeto consistiu na realização de um questionário com o intuito de perceber e confrontar
os conhecimentos prévios sobre o conteúdo “modelos atômicos”, identificados através do pré-teste e após a realização
do estudo em pauta, bem como analisar o projeto e suas contribuições para uma aprendizagem significativa (Quadro 1).
Nº
da
pergunta
P1

P2
P3
P4
P5
P6

PERGUNTAS
Após a dinâmica realizada em sala de aula com a caixa
confeccionada, a ideia sobre modelo atômico ficou bem
esclarecida?
O projeto respeitou seus conhecimentos existentes sobre o
conteúdo proposto?
O projeto realizado contribuiu de forma significativa para a troca
de saberes, bem como para a sua socialização?
A realização do projeto potencializou seu conhecimento sobre
modelos atômicos?
A aprendizagem de química, através do projeto, tornou-se atrativa
e prazerosa?
Você participaria novamente de outro projeto, abordando um novo
conteúdo de química?

Quadro 1. Questionário após culminância do projeto QUIDELICIA.
Fonte: o autor.
4 –Resultados e Discussão
Os resultados do pré-teste realizado com os alunos estão descritos na (tabela 1) e serviram para identificar e
analisar as dificuldades e os conhecimentos dos alunos, o que favoreceu para a interação entre os conhecimentos prévios
dos aprendizes e os conhecimentos novos passados pelo professor sobre o conteúdo, atingindo, assim, a aprendizagem
significativa.
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Tabela 1. Frequência das respostas dos alunos entrevistados sobre as perguntas realizadas no pré-teste
Perguntas
Respostas
Número
%
Não responderam ou não

10

14,3

Faz alguma relação com
nosso contexto social
Ajudam
no
entendimento dos conteúdos
Tornam o ensino mais
interessante

17

24,3

28

40,0

10

14,3

São falhos! Não servem
por serem modelos inventados
Não responderam ou não
sabiam
Relacionando com os
materiais existentes no cotidiano
Não há possibilidade por
não enxergá-lo
Não responderam ou não
sabiam

5

7,1

18

25,7

42

60,0

10

14,3

24

34,3

Por tudo ao nosso redor
ser matéria
Pelas reações químicas
existentes
Não há possibilidades de
relacionar

32

45,7

10

14,3

4

5,7

sabiam
O que vocês entendem
por modelos atômicos?

Como se pode teorizar
sobre o átomo sem nunca tê-lo
visto?

Quais
relações
são
possíveis serem estabelecidas entre
o conteúdo “modelo atômico” e o
nosso cotidiano?

Fonte: O autor
A pesquisa foi socializada através de apresentações com banners (Figuras 2A e 3A) e de reproduções de
modelos atômicos pesquisados e idealizados pelos próprios alunos, através do uso de alimentos, com formas de pizza,
gelatina, torta, pudim e bolo (Figuras 2B, 2C, 3B e 3C), referentes ao modelo que cada cientista apresentou em sua
proposta de acordo com a época.

A

B

C

Figura2. Socialização através de: A. banner; B. pizza e gelatina; C. torta.
Fonte: o autor.
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Os resultados deste trabalho e análise dos dados, após a culminância do projeto, estão expostos no Gráfico 1.

Gráfico 1. Resultado do questionário após culminância do projeto QUIDELÍCIA
Fonte: o autor.
De acordo com o Gráfico 1, os resultados apontaram uma evolução na aprendizagem dos alunos quanto ao
conteúdo proposto. Dos 70 alunos participantes do projeto, 80% consideraram a dinâmica do uso da caixa efetiva para
esclarecer a ideia de modelo atômico. Quando perguntados sobre se o projeto respeitou os seus conhecimentos prévios
existentes sobre o conteúdo “modelo atômico” houve unanimidade da turma em responder que sim. Para Ausubel, Novak
e Hanesian (1980) a ocorrência da aprendizagem significativa pressupõe: disposição por parte do aluno em relacionar o
material a ser aprendido de modo substantivo e não arbitrário à sua estrutura cognitiva; presença de ideias relevantes
na estrutura cognitiva do aluno (subsunçores ou conhecimentos prévios); e material potencialmente significativo. Nesse
ponto, o material utilizado na pesquisa contribuiu para um melhor entendimento com os temas abordados na Química,
ao unir elementos da teoria química com disposições vistas no cotidiano dos alunos. Indagados acerca da contribuição do
projeto sobre a socialização dos saberes, 70% dos alunos concluíram que o projeto contribuiu de forma significativa para
a troca de saberes entre os participantes envolvidos.
O ensino de química quando realizado tendo uma proposta numa metodologia pautada por meio da fixação e
memorização, tem sua essência vinculada a uma relação sobre o domínio do conteúdo pelo professor e como importância
a necessidade de se preocupar com o ensinar do que propriamente dito, com o aprender. A Aprendizagem Mecânica
ocorre com a incorporação de um conhecimento novo de forma arbitrária, ou seja, o aluno precisa aprender sem fazer
uma relação direta entre o conteúdo visto e a prática da vida. Essa aprendizagem também acontece de maneira literal,
o aluno aprende exatamente como foi falado ou escrito, sem margem para uma interpretação própria.
De acordo com Mizukami (1986), a importância desse ensino em termos gerais se preocupa mais com a
variedade e a quantidade de noções, conceitos e informações do que com a formação do pensamento reflexivo. Esse
ensino, sem levar em consideração o contexto dos alunos, vem sofrendo diversas críticas e se tornando desestimulante e
desinteressante, sem causar nenhuma atração dos seus conteúdos abordados, devido à falta de conexão e relação dos
mesmos. Por essa razão, a prática docente necessita de uma reflexão para alcançar o êxito satisfatório no que se refere
à aprendizagem e ressignificando esses conteúdos relacionando–os com os conhecimentos prévios de seus alunos.
Nesse sentido podemos afirmar que a aprendizagem é significativa quando usamos as ideias guardadas em
nossas estruturas mentais, isto é, não somos tábuas rasas, nossa mente acumula conhecimentos. Esses conhecimentos
acumulados são para Ausubel (2003) subsunçores ou ideia âncora. Diante do exposto, 90% dos alunos, ao participarem do
projeto, responderam que o mesmo potencializou seu conhecimento sobre o estudo feito, tornando-o prazeroso, e
satisfatório, e que participariam novamente de outro projeto, abordando um novo conteúdo de química (Gráfico 1). Esse
foco de interesse dos alunos pode desencadear, segundo Selbach (2010), uma ação significativa ao processo de ensino
aprendizagem uma vez que pela vida inteira o sujeito pode utilizá-los, ainda que, a priori, as informações sobre o tema
possam a vir a ser dispensadas. Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1978), ao conclamar os professores a considerarem
o conhecimento prévio do estudante, sugerem que ensinem de acordo com esse conhecimento. Percebe-se que as
dificuldades e necessidades de se conhecer as concepções dos alunos e modificações destas são fundamentais para a
construção de novos conhecimentos, a partir daqueles já existentes e, dessa forma, acredita-se na possibilidade de
reinvenções de práticas docentes que busquem novas perspectivas de aprendizagem que atendam as demandas da
sociedade e desses sujeitos.
Acredita-se que a Teoria da Aprendizagem significativa traz outra perspectiva ao Ensino de Química que supera
aspectos tradicionais, havendo aprendizagem e construção de conhecimentos que só é possível a partir de relações e
interações com conhecimentos que o aluno já tem. Contudo, a atividade realizada na atual pesquisa permite somente
compreender que a curiosidade dos alunos foi desperta pela interação entre prática e conteúdo. Nesse sentido, mais
atividades precisam ser formuladas para que os alunos possam efetivamente compreender a relação que existe entre a
teoria e os dilemas da vida cotidiana.
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5 – Considerações Finais
Com a realização deste trabalho, foi possível perceber a necessidade de conhecer e valorizar as concepções
dos estudantes e seus conhecimentos prévios como fundamental e importante para a construção de novos conhecimentos.
Essa reflexão é possível ao restabelecer relações de um conteúdo abordado em sala e o cotidiano dos alunos de forma
prazerosa e significativa. Espera-se que este trabalhopossa contribuir, de forma significativa, para o repensar do fazer
pedagógico. Ainda que seja somente parte de uma pesquisa mais complexa sobre a dinâmica da aprendizagem, o presente
trabalho procurou recompor o debate sobre a relação que existe entre aprendizagem e a vida social. Desse modo,
podemos compreender que educação e sociedade são inseparáveis.
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar uma experiência pedagógica interdisciplinar sobre o conteúdo Sustentabilidade
e Coleta Seletiva à luz de fundamentos da aprendizagem significativa. Foi desenvolvido um projeto interdisciplinar no Instituto Federal
de Alagoas – Campus Maceió, envolvendo as disciplinas Biologia, Química, Artes e Geografia com alunos do primeiro ano do Ensino Médio.
O percurso metodológico consistiu, inicialmente, numa escuta atenciosa dos docentes em relação às sugestões e expectativas dos alunos,
acerca da temática do Projeto. Os alunos realizaram uma pesquisa minuciosa sobre a temática, criaram e confeccionaram cartazes,
peças criativas e jogos, utilizando material reciclável, que foram divulgados em diferentes espaços escolares. No decorrer do trabalho,
os alunos entrevistaram familiares e docentes da Instituição, visitaram a Cooperativa de Catadores da Vila Emater e visitaram o Parque
Municipal de Maceió. Ao término, foi realizada a Culminância do Projeto, marcada por apresentações e relatos conscientes dos alunos
sobre a questão ambiental. Assim, pôde-se concluir que o Projeto interdisciplinar consistiu numa estratégia bem-sucedida na promoção
de uma aprendizagem significativa de conceitos relacionados à temática ambiental.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Coleta Seletiva; Interdisciplinaridade; Sustentabilidade.
Abstract: This paper aims to analyze an interdisciplinary pedagogical experience about the Sustainability and Selective Waste Collection
content according to the elements of the meaningful learning. An interdisciplinary project was developed in the Federal Institute of
Alagoas – Maceió Campus, involving the subjects Biology, Chemistry, Arts and Geography with the students of the first year of the high
school from Brazil. The methodological course consisted, initially, in an attentive listening of the teachers in relation to the suggestions
and expectations of the students, on the theme of the Project. The students carried out a detailed research on the theme, created and
made posters, creative plays and games using recyclable material, which were disclosed in different places of the
school. In the course of the work, the students interviewed relatives and professors of the Institution, visited the Cooperative of Waste
Collectors of the Emater Village and visited the Municipal Park of Maceió. At the end, the project culmination was carried out with
presentations and conscious reports of the students on the environmental issue.
Keywords: Meaningful Learning; Selective Waste Collection; Interdisciplinarity; Sustainability.

1–Introdução
A Constituição Brasileira determina, em seu artigo 225, o direito de todos os cidadãos a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Este artigo, em seu parágrafo primeiro, inciso sexto, descreve o seguinte: “para assegurar
a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL,1988, p. 88).
Apesar de já conhecer o significado do termo “desenvolvimento sustentável”, o ser humano, muitas vezes
motivado por fatores externos, apresenta um comportamento de consumo desenfreado, gerando, assim, um aumento
excessivo de resíduos e da extração de recursos naturais.
Portanto, é clara e urgente a necessidade de discutir a temática ambiental na escola e bem como em outros
espaços. Já se tem conhecimento de que muitas escolas, inclusive no Estado de Alagoas, desenvolvem experiências,
consideradas exitosas, em Educação Ambiental. Algumas destas apresentam uma pluralidade de professores envolvidos,
assumindo a discussão e a realização de atividades de educação ambiental (SILVA, 2011).
Neste contexto, deve-se ainda considerar quão é importante a participação dos estudantes no desenvolvimento
de projetos de Educação Ambiental, visto que, quando resultante da participação ativa dos alunos em ações por eles
sugeridas e, ainda, considerando seus conhecimentos prévios, o ambiente torna-se viável para a ocorrência da
aprendizagem significativa, uma vez que esta, segundo Moreira (2011, p. 13) “é aquela em que ideias expressas
simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe”.
Diante do exposto, o presente trabalho foi desenvolvido de forma interdisciplinar, envolvendo a discussão da
temática da Educação Ambiental e Sustentabilidade entre profissionais das disciplinas de Artes, Biologia, Geografia e
Química do Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió, onde cada uma destas contribuiu em seu diálogo com a outra
e, todas, em conjunto, alcançaram um resultado mais efetivo junto aos alunos de sete Cursos Integrados.
Delinearemos nosso diálogo em quatro momentos. No primeiro, apontaremos os referenciais teóricos que
fundamentaram a experiência pedagógica que ora descrevemos. No segundo, traremos à baila o percurso metodológico
que trilhamos no contexto do projeto interdisciplinar. No terceiro, discutiremos os resultados das ações vivenciadas no
projeto e por fim teceremos algumas considerações que suscitarão novos olhares sobre a aprendizagem significativa e o
Ensino de Biologia.
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2–Referencial Teórico e Revisão da Literatura
A vivência do projeto interdisciplinar enquanto experiência pedagógica revelou-nos a conexão entre a
aprendizagem de Biologia com fundamentos da teoria da aprendizagem significativa. Segundo Moreira e Masini (2001), o
conceito mais importante na teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa, entendida como processo pelo qual
uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. Nesse sentido,
a temática da Sustentabilidade aponta para um conjunto de conhecimentos que os alunos constroem em suas experiências
sociais nos espaços extraescolares e que, no contexto do projeto, se articulam aos conhecimentos científicos explorados
nas ações executadas.
Diante do exposto, consideramos que as etapas planejadas ao longo da execução do projeto buscam irromper
com a prática mecânica de memorizar conceitos científicos que ao final da formação escolar, pouco significarão para os
alunos. Acreditamos que a busca pelo protagonismo dos alunos em seu processo de aprendizagem deixa marcas profundas
em suas histórias de vida, uma vez que os colocamos como “o centro do processo de ensino-aprendizagem, deixando que
o gosto pela descoberta seja provado” (FIREMAN, 2007, p.141).
Outrossim, é fundamental que os componentes curriculares da disciplina Biologia, a serem abordados pelo
professor, estejam de alguma forma presentes no cotidiano dos alunos e constituam seu meio sociocultural.Segundo o
documento que estabelece os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1998)
a mobilização de conhecimentos adquiridos pela vivência e pela cultura relacionados a muitos
conteúdos em situações de aprendizagem na escola é um pressuposto básico para a
aprendizagem significativa (BRASIL, 1998, p.26).
Nessa perspectiva, justificamos a escolha pela discussão da temática ambiental como um conjunto de
conteúdos pertinentes ao cotidiano dos alunos. Sendo a maioria residente na capital alagoana, Maceió, convivem
diariamente com diversos impactos ambientais provocados por ações antrópicas, a saber: destinação inadequada dos
resíduos sólidos, poluição das águas pelo lançamento de esgotos domésticos, entre outros.
3–Metodologia
Considerando a necessidade do desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar que tratasse da temática
ambiental, docentes das disciplinas de Artes, de Biologia, de Geografia e de Química reuniram-se, discutiram e
elaboraram o Projeto Interdisciplinar intitulado “Sustentabilidade e Coleta Seletiva”.
A etapa seguinte consistiu na apresentação do Projeto Interdisciplinar aos alunos dos 1ºs anos, pertencentes a
treze turmas de sete cursos integrados do Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió, a saber: Edificações, Eletrônica,
Eletrotécnica, Estradas, Mecânica, Química e Informática. Este momento foi caracterizado por uma escuta atenciosa dos
docentes em relação às sugestões e expectativas dos alunos, de forma a garantir uma participação discente mais efetiva
e uma aprendizagem mais significativa.Krasilchik (2008, p.147) corrobora este posicionamento dos professores ao afirmar
que para o sucesso de um projeto “é imprescindível que os alunos tenham interagido e colaborado num empreendimento
para o qual estavam motivados”.
A seguir, procedeu-se a coleta de dados acerca da temática “Sustentabilidade e Coleta Seletiva”, que consistiu
numa pesquisa minuciosa, por parte dos alunos, acerca da temática do Projeto Interdisciplinar, servindo como
embasamento necessário para acontinuidade das ações, permitindo, sobretudo, uma reflexão sobre o uso sustentável dos
recursos naturais.
Dando continuidade às etapas do Projeto, os alunos realizaram a criação e confecção de cartazes educativos,
peças criativas com material reciclável(Figura 1 A-D) e jogos e instrumento musical (Figura 2 A-C)e divulgaram em
diferentes espaços do Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió. Esta etapa permitiu que os alunos desenvolvessem
suas habilidades e socializassem suas ideias sustentáveis no ambiente escolar. Além disso, os alunos dos 1º s anos,
diretamente envolvidos no Projeto, realizaram visitas em 37 turmas de 2ºs, 3ºs e 4ºs anos da Instituição, com o intuito de
propagar a temática do Projeto, bem como de provocar uma reflexão acerca do tema com os demais alunos.
C

A

D

B
Figura 1.Produção de cartazes e peças criativas com material reciclável: A. Cartaz; B. Boneco de neve; C. Flores; D.
Bolsa.
Fonte: o autor.
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B

A

C

Figura 2.Produção de jogos e instrumento musical: A. e B. Jogos; C. Xilofone.
Fonte: o autor.
A próxima etapa vivenciada foi a realização de entrevistas pelos alunos. Ao executar esta ação, os alunos
entrevistaram familiares e docentes da Instituição, com o objetivo de traçar um breve perfil de suas famílias e de seus
docentes em relação à temática do Projeto.
Dando prosseguimento às atividades do Projeto, alunos representantes de todas as turmas dos 1ºs anos dos
Cursos Integrados do Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió e professores envolvidos no Projeto realizaram uma
Visita à COOPVILA (Cooperativa dos Catadores da Vila Emater). Trata-se de um empreendimento voltado para a economia
solidária que busca melhorar as condições de trabalho dos catadores de resíduos sólidos do antigo “lixão” de Maceió.
Com a visita e escuta das histórias de vida dos cooperados, os alunos sentiram de perto a importância das Cooperativas
que trabalham com material reciclável, tanto do ponto de vista ambiental, como econômico e social (Figura 3 A-B).

A

B

Figura 3.Visita à Cooperativa de Catadores da Vila Emater: A. Discussão com os Catadores; B. Encerramento da visita.
Fonte: o autor
Os alunos representantes de cada uma das treze turmas de 1º s anos, em número detrês, ficaram incumbidos de
socializar a experiência vivenciada com os demais alunos da turma.
Dando continuidade às ações do Projeto, foi realizada uma visita ao Parque Municipal de Maceió, com o intuito
de conhecer, in loco, uma importante Unidade de Conservação em ambiente urbano, e de sensibilizar os discentes sobre
a importância de conservar o ambiente natural e sua biodiversidade (Figura 4 A-B).
B

A

Figura 4.Visita ao Parque Municipal de Maceió: A.Momento inicial de explicação; B.Trilha.
Fonte: o autor
Ao término das ações anteriores, procedeu-se um importante momento de Culminância das Atividades, consistindo
da realização de apresentações artísticas relacionadas à caracterização de Biomas Brasileiros e relatos dos alunos
envolvidos no Projeto. As atividades da Culminância foram orientadas pelos docentes das disciplinas de Artes, Biologia,
Geografia e Química.
4–Resultados e Discussão
No desenvolvimento do presente Projeto partiu-se do que Moreira (2007) considera como condições para a
aprendizagem significativa: a potencialidade significativa dos materiais educativos e a predisposição do sujeito para
aprender, tendo, portanto, como fio condutor as ações desenvolvidas, as experiências anteriores do aprendiz, ou seja,
aquilo que ele efetivamente já sabe.
Neste contexto, Pelizzari et al. (2002) corroboram, quando afirmam que a aprendizagem é muito mais
significativa quando o novo conteúdo se incorpora às estruturas de conhecimento do aluno, adquirindo significado para
ele a partir da relação com seu conhecimento anterior.
Desde o momento da apresentação do Projeto aos alunos, percebeu-se que a riqueza de informações e
experiências que os mesmos já traziam em relação à temática “Sustentabilidade e Coleta Seletiva”, seria um importante
fator estimulante, a ponto de conduzir as ações com uma participação mais efetiva e de uma forma significativa.
No decorrer das ações foi possível notar que os alunos já apresentavam a consciência do direito que todos os
cidadãos apresentam a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que é determinado pela Constituição Brasileira,
em seu artigo 225 (BRASIL, 1988). Mesmo diante dessa consciência, o cenário apresentado cotidianamente é repleto de
lixo com descarte inadequado e de hábitos pouco sustentáveis, caracterizando uma sociedade de consumo, muitas vezes,
desenfreado.
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Assim, a educação ambiental torna-se uma ferramenta importante na tentativa de construir uma consciência
de consumo que respeite os recursos naturais e, aqui, considera-se a escola como um dos espaços propícios para o
desenvolvimento da consciência crítica do aluno.
Após a coleta de dados acerca da temática “Sustentabilidade e Coleta Seletiva” e a reflexão sobre a
necessidade do uso sustentável dos recursos naturais, percebeu-se uma maior segurança e um maior entusiasmo na
continuidade das ações (Figura 5 A-B).
Muitas escolas, inclusive no Estado de Alagoas, desenvolvem experiências, consideradas exitosas, em educação
ambiental. Algumas destas apresentam uma pluralidade de professores envolvidos, assumindo a discussão e a realização
de atividades de educação ambiental (SILVA, 2011).
O fato dos alunos perceberem o diálogo entre diferentes disciplinas (Artes, Biologia, Geografia e Química), e
não uma fragmentação no tratamento da temática “Sustentabilidade e Coleta Seletiva” foi um fator, considerado pelos
alunos, que contribuiu com o entendimento dos conteúdos envolvidos. Portanto, a interdisciplinaridade, torna-se um
caminho que possibilita responder alguns dos problemas vivenciados na atualidade.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em seu artigo 36, já indicavam que o Currículo do Ensino Médio deve
adotar metodologias de ensino que estimulem a iniciativa dos estudantes (BRASIL, 2002).
B

A

Figura 5.Demonstração da capacidade de criação dos alunos: A. Separação de materiais recicláveis; B. Criação e
construção de jogos.
Fonte: o autor
Após a criação, confecção e divulgação de cartazes educativos, peças criativas com material reciclável e jogos
em diferentes espaços do Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió, percebeu-se que o ambiente escolar tornou-se
ainda mais oportuno para a reflexão acerca da temática ambiental. Além disso, os alunos desenvolveram suas habilidades
e socializaram suas ideias sustentáveis, sentindo-se, assim, valorizados.
Interessante considerar que como a aprendizagem significativa é um processo interativo, segundo Moreira
(2011)
nele ambos os conhecimentos, novos e prévios se modificam: os novos conhecimentos
adquirem significados e os prévios ficam mais elaborados, mais ricos em significados, mais
estáveis cognitivamente e mais capazes de facilitar a aprendizagem significativa de outros
conhecimentos (MOREIRA, 2011, p. 89).
Nas entrevistas realizadas pelos alunos aos familiares e aos docentes, percebeu-se que ambos consideram o
tema Coleta seletiva importante, bem como que o mesmo deve ser debatido em todos os espaços (Quadros 1e 2).
Entretanto, 63,3% dos docentes ainda não abordaram o tema em sua prática docente (Quadro 2).O envolvimento das
famílias com os alunos, refletindo a temática ambiental, favorece, ainda mais, seu aprendizado, visto que permite que
o mesmo perceba a dimensão do tema abordado e sua relação com seu contexto social.
Quadro 1. Entrevista com as famílias dos alunos envolvidos no Projeto Interdisciplinar.
ENTREVISTA COM AS FAMÍLIAS
GÊNERO

%

MASCULINO

25,9

FEMININO

74,1

20-30 ANOS

17,6

31-40 ANOS

37,7

41-50 ANOS

31,9

ACIMA DE 50 ANOS

12,8

QUESTÃO 1
Dentre as opções apresentadas, qual você acredita
que explica o termo Coleta Seletiva?

Reaproveitamento de resíduos

11,8

Separação de resíduos

66,3

Reciclagem de resíduos

21,9

QUESTÃO 2
Em sua opinião, numa escala de 0 a 10, qual a
importância da coleta seletiva?

0 -5
6-10

2,1
97,9

FAIXA ETÁRIA
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QUESTÃO 3
Em sua opinião, o tema “Coleta seletiva” deve ser
debatido em quais espaços?

Apenas na escola

1,6

Apenas em casa

0,5

Apenas nos veículos de
comunicação
Em todos os espaços

0,0
97,9

Sim

32,8

Não

67,2

Sim

54,5

Não

45,5

Sim

36,5

Não

63,5

QUESTÃO 4
Em sua residência é realizada a separação dos
resíduos sólidos?
QUESTÃO 5
Em seu bairro há pessoas que realizam o
recolhimento de material reciclável?
QUESTÃO 6
Você conhece alguma Cooperativa que trabalha
com reciclagem?

Quadro 2. Entrevista com docentes do Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió.
ENTREVISTA COM DOCENTES
GÊNERO
MASCULINO
FEMININO
20-30 ANOS
FAIXA ETÁRIA
31-40 ANOS
41-50 ANOS
ACIMA DE 50 ANOS
Linguagens e Códigos
Matemática
ÁREA
Ciências da Natureza
Ciências Humanas
Outra
QUESTÃO 1
Reaproveitamento de resíduos
Dentre as opções apresentadas, qual você acredita
Separação de resíduos
que explica o termo Coleta Seletiva?
Reciclagem de resíduos
QUESTÃO 2
0–5
Em sua opinião, numa escala de 0 a 10, qual a
6-10
importância da coleta seletiva?
QUESTÃO 3
Apenas na escola
Em sua opinião, o tema “Coleta seletiva” deve ser
Apenas em casa
debatido em quais espaços?
Apenas nos veículos de comunicação
Em todos os espaços
QUESTÃO 4
Sim
Em sua prática docente, o tema “Coleta Seletiva”
já foi abordado?
Não
QUESTÃO 5
0-5
Em sua opinião, numa escala de 0 a 10, qual a
6-10
importância do tema “Coleta Seletiva” ser
abordado em sala de aula?
QUESTÃO 6
Sim
Você conhece alguma Cooperativa que trabalha
Não
com reciclagem?

%
86,7
13,3
16,7
13,3
43,3
26,7
16,7
10,0
23,3
26,7
23,3
13,3
66,7
20,0
10,0
90,0
0,0
0,0
0,0
100,0
36,7
63,3
3,3
96,7

46,7
53,3

A Visita à COOPVILA (Cooperativa dos Catadores da Vila Emater) permitiu que os alunos sentissem de perto a
realidade e a importância social e ambiental dos catadores. Nela, dialogaram com os catadores, conheceram relatos de
vida surpreendentes e, a partir da visita, tornaram-se disseminadores das informações obtidas, levando-as, num primeiro
momento, aos demais colegas de classe.
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Dando continuidade às ações do Projeto, foi realizada uma visita ao Parque Municipal de Maceió, com o intuito
de conhecer, in loco, uma importante área ambiental, e de sensibilizar os discentes sobre a importância de conservar o
ambiente natural e sua biodiversidade.
Em seguida, procedeu-se um importante momento de Culminância das Atividades, consistindo da realização
de apresentaçõesartísticasrelacionadas à caracterização dos Biomas Brasileiros (Figura 6 A-C). As atividades da
Culminância foram orientadas pelos docentes das disciplinas de Artes, Biologia, Geografia e Química.

A

C

B

Figura 6.Culminância do Projeto Interdisciplinar: A.Conscientização da importância dos biomas brasileiros; B e C.
Encenações de diferentes biomas brasileiros.
Fonte: o autor
A Culminância foi marcada por apresentações, relatos conscientes dos alunos acerca da temática do Projeto e
confraternização entre todos os participantes.
O cuidado com o ambiente é imprescindível para garantir que as futuras gerações possam usufruir dos recursos
disponíveis na natureza. A biodiversidade do planeta só será mantida e melhor conhecida se construirmos uma consciência
ecológica coletiva e respeitarmos os limites do meio ambiente!
5–Considerações Finais
Afirmamos neste trabalho que a criação e a execução de um projeto interdisciplinar consistem numa estratégia
bem-sucedida de promover a aprendizagem significativa de conceitos relacionados à temática ambiental. Consideramos
que ações como esta estimulam os alunos a compreenderem o conhecimento como parte de seu cotidiano, e
nãofragmentado em diferentes disciplinas.
Os alunos foram estimulados a ampliar sua visão de mundo, conhecendo espaços e pessoas envolvidas com a
Educação Ambiental. Vivenciando outras realidades, os alunos pensaram sobre suas próprias atitudes ao tempo em que
foram estimulados a refletir sobre sua postura perante os problemas ambientais que afetam toda a população. Nesse
sentido, consideramos que o Ensino de Biologia cumpriu seu propósito de estimular a formação de sujeitos
ambientalmente conscientes, respeitando seus conhecimentos prévios, e cientes de seu papel no meio ambiente.
Além disso, cabe acrescentar que o projeto estimulou a reflexão da questão ambiental, por parte dos docentes
da Instituição e de familiares dos discentes, sujeitos diretamente relacionados com os alunos participantes efetivos do
projeto, o que permitiu agregar, ainda mais, significado ao processo de relação entre os conhecimentos prévios e os
novos conhecimentos dos alunos envolvidos.
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Resumo:Nesta pesquisa do tipo estudo exploratório objetivamos investigar os elementos da teoria de Ausubel, especificamente os
subsunçores e a existência de aprendizagem significativa em atividades com alunos de Licenciatura em Matemática em uma universidade
pública. Com base nas ideias desta teoria, focamos no sentido que na resolução de problemas o aluno recorre aos conhecimentos prévios
existentes na sua estrutura cognitiva. Convidamos 6 (seis) alunos para participarem da pesquisa empírica, que foram selecionados a
partir das respostas a um problema proposto por escrito, que deveria ser respondido em três áreas diferentes com as perspectivas de
aplicação pedagógica futura. Os respondentes devolveram a atividade, que nos serviram de indicadores para fundamentar a nossa
análise. Como resultados, identificamos o uso de subsunçores pelos licenciandos, presentes na sua estrutura cognitiva, expressos nos
conteúdos vistos no ensino básico e nas disciplinas do ensino superior. A resolução de problemas associada com a teoria de Ausubel
também oportuniza ao aluno essa mobilização dos conteúdos ancorados em sua estrutura cognitiva na busca de enfrentar a nova situação
advinda com um problema; também captamos aspectos positivos na associação dessa teoria no ensino-aprendizagem da resolução de
problemas, tanto no ensino básico, quanto no ensino superior, especificamente na licenciatura em matemática.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Resolução de problemas. Teoria-prática. Ensino de matemática. Licenciandos.
Abstract: In this exploratory study, we aimed to investigate the elements of the Ausubel theory, specifically the subsumes and the
existence of meaningful learning in activities with undergraduate students in mathematics at a public university. Based on the ideas of
this theory, we focus in the sense that in solving problems the student uses previous knowledge in his cognitive structure. We invited
six (6) students to participate in the empirical research, which were selected from the answers to a problem proposed in writing, which
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should be answered in three different areas with future pedagogical application perspectives. The respondents returned the activity,
which served as indicators to support our analysis. As results, we identified the use of subscores by the licenciandos, present in their
cognitive structure, expressed in the contents seen in ensino básico and in the disciplines of higher education. The problem solving
associated with the Ausubel theory also allows the student to mobilize the anchored contents in their cognitive structure in the search
to face the new situation coming with a problem; we also captured positive aspects in the association of this theory in teaching-learning
of problem solving, both in basic education and in higher education, specifically in undergraduate mathematics.
Keywords: Ausubel´s Meaningful learning. Problem solving. Theory-practice. Mathematics teaching. Graduating.

1 – Introdução
O ensino de matemática por resolução de problemas vem sendo estudado como uma proposta metodológica
desde as últimas décadas. Autores como Polya (1977) consideram a resolução de problemas uma arte; um pouco depois
Dante (1995) traz essa proposta especificamente para a sala de aula, com características específicas, e algumas sugestões
de como proceder.
Documentos oficiais voltados para o ensino de matemática, como os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN
(BRASIL, 1997, 2005) orientam o ensino da resolução de problemas como parte da formação do indivíduo futuro cidadão,
como integrante da sociedade onde se insere, desempenhando seu papel de tomar decisões e resolver os rumos de seu
contexto, atuando criticamente para transformar o seu ambiente, de acordo com as necessidades emergentes,
correspondendo a situações problemas a serem pensadas e solucionadas pelo grupo humano do qual ele faz parte. Assim
segundo esses documentos, é parte do trabalho do professor familiarizar o indivíduo enquanto aluno com novas situaçõesproblema que lhe permitam desenvolver e mobilizar habilidades mentais conhecimentos anteriores e, associando com
situações semelhantes vivenciadas anteriormente, seja capaz de encontrar soluções para esses problemas.
Neste aspecto, podemos recorrer à teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, Novak e Hanesian (1980).
Um dos mais fortes aspectos desta teoria remete a levar o indivíduo, a partir do enfrentamento e solução de situações
anteriores, portanto já conhecidas no presente, a trazer elementos presentes na sua estrutura cognitiva. Para Ausubel
(2003), uma nova aprendizagem deve ser adquirida.
Dentre as críticas do cotidiano do ensino de matemática, temos que, apesar das orientações oficiais, e das
pesquisas e recomendações para o ensino de resoluções de problemas de matemática com significado, no ensino básico,
a resolução de problemas de matemática ainda é ensinada, em geral, de forma repetitiva, padronizada, mecânica, sem
significado para o aluno, que repete a resolução de um problema como um algoritmo, mostrando dificuldade em encarar
uma nova situação.
Essa tendência também é vista no ensino superior. Para os alunos da licenciatura, que vão atuar no ensino
básico, deveria fazer parte de sua formação estarem aptos para aprender, aprender a ensinar e ensinar matemática em
geral. No caso da resolução de problemas de matemática em particular, o trabalho docente deve ser feito de tal modo
que permita que a aprendizagem ocorra de forma significativa para o aluno do ensino básico, permitindo-lhe desenvolver
habilidades que o levem a ocupar um lugar de cidadão onde se insere e, ao deparar-se com situações novas, esteja
habilitado a encontrar soluções a partir de sua formação, sua estrutura cognitiva. Consideramos que os processos
indicados para resolução de problemas pelos estudiosos já citados, como Polya (1977) e Dante (1995) podem ter na teoria
de Ausubel, um poderoso auxiliar.
Daí, indagamos: como os elementos da teoria de Ausubel se fazem presentes em situações envolvendo a
resolução de problemas matemáticos por licenciandos? Como isto se reflete em suas perspectivas de atuação como
docentes? Assim, realizamos uma pesquisa onde colocamos o aluno em situação de resolver problemas de matemática, e
procuramos identificar elementos da teoria da de Ausubel, bem como refletir quais as perspectivas para o ensinoaprendizagem quando docentes, a partir desses processos. Nosso objetivo geral foi investigar a ocorrência de elementos
dessa teoria presentes em situações de resolução de problemas matemáticos em Licenciandos e as implicações nas
perspectivas para o ensino-aprendizagem. Passamos à descrição das ideias que fundamentaram a pesquisa.
2 – Fundamentação Teórica
Neste tópico vamos abordar os conceitos básicos da teoria da aprendizagem significativa e algumas implicações
no ensino de matemática; relacionaremos resolução de problemas aos requisitos cognitivos e o ensino de resolução de
problemas em matemática.
2.1 – A aprendizagem Significativa e o ensino de matemática
A teoria de Ausubel (1918-2008) nasceu a partir de sua revolta com a própria educação recebida, que
considerava repetitiva, mecânica, sem sentido. Passando a dedicar-se ao estudo da psicologia da educação, enveredouse pelo cognitivismo e desenvolveu a Teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980).
Centrada na relação entre o conhecimento prévio do aprendiz com o que ele já sabe, com o que é ministrado pelo
professor, tem como conceito mais importante a denominada aprendizagem significativa, que para ele é um processo no
qual novas informações interagem com uma estrutura de conhecimentos específicos por ele chamados de subsunçores,
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correspondendo estes a um conceito/ideia já existente na estrutura cognitiva, que serve de “ancoradouro” a uma nova
informação, de modo que esta adquira, assim, significado para o sujeito.
Em contraponto ao conceito de aprendizagem significativa, o autor traz o conceito de aprendizagem mecânica,
onde se recebe novas informações com pouca ou nenhuma associação com conceitos relevantes existentes na estrutura
cognitiva. Mas para ele, a distinção entre os dois tipos de aprendizagem não é uma dicotomia mas um ‘continuum’.
Assim, para Ausubel, a aprendizagem pode ser obtida por recepção, dada pelo professor ou por outrem, ou por
descoberta, experiência pessoal do aprendiz. Em ambos os casos, pode ainda ser mecânica ou automática, onde o
conhecimento é simplesmente repetido, sem sentido, ou significativa, associada à estrutura cognitiva do aprendiz, tem
significado para a mesma. Autores como Moreira (1999) têm estudado esta teoria e reforçado a importância da
aprendizagem com significado. Em algumas situações, ele admite a aprendizagem mecânica, (por exemplo, em
matemática, a aprendizagem de classificações de objetos, como classificação de polígonos, a partir do número de lados).
Mas, no final, o conhecimento deve ter significado para o aprendiz.
De modo geral, a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel se preocupa com a aprendizagem DO aluno,
com o aluno e para o aluno.
2.2 A resolução de problemas em matemática e a aprendizagem significativa
No caso da resolução de problemas em matemática, o aluno ou aprendiz se depara com uma situação nova,
diferente das situações que viveu anteriormente. Nesse caso, ele precisa buscar na sua estrutura cognitiva os
conhecimentos que acumulou anteriormente, para enfrentar essa nova situação. Resolvendo-a, a solução encontrada
pode ser acrescida à sua estrutura cognitiva, para enfrentar novas e diferentes situações.
Autores como Dante (1995) e Polya (1970) destacam a importância desse aspecto no ensino de matemática.
Para o primeiro, o problema proposto deve ter sentido para o aluno e deve permitir a ele lançar mão dos conhecimentos
anteriores para resolvê-lo. Nesse sentido, essa teoria e a resolução de problemas podem se combinar de forma positiva.

2.3 A Aprendizagem Significativa e o ensino de matemática
Levando essa teoria para a sala de aula, é importante o educador explorar a maneira como o aluno pensa:
visitar seu contexto mental. Ter um diálogo prévio a fim de alinhar percepções e possibilitar que a aula seja bem
aproveitada pelo receptor. Seguidores do estudo de Ausubel associam sua Teoria com o pensamento de que o professor
deve “descobrir o que ele (o aluno) sabe e basear nisso os seus ensinamentos. ”
É importante pensar como o professor deve trabalhar o conhecimento, estudar como ampliar e reconfigurar a
aprendizagem. Por exemplo, normalmente o professor já chega em sala de aula contextualizando ou elucidando algum
conteúdo. Tal comportamento tira da criança o direito de tentar, ao modo dela, com aquilo que ela passou, fazer
descobertas e, portanto, ter dúvidas. Seguindo a Teoria da Aprendizagem, o professor pode começar a aula com uma
pergunta para a criança chegar a uma tese com o que já sabe. Ao final da aula, retoma-se a mesma pergunta dando-lhe
uma nova chance de tentar responder, usando agora o que ela sabia de início e o que recebeu.
Pode-se trazer a Teoria da Aprendizagem de Ausubel para a sala de aula por meio de músicas, mapas
conceituais, histórias/contos, arte, fotografias, filmes, e principalmente, jogos.
No ensino da resolução de problemas, a teoria de Ausubel tem possibilidades de associação, no que se refere
à mobilização de conteúdos matemáticos aprendidos anteriormente e de habilidades mentais no empenho da resolução.
O aluno vai buscar, na sua estrutura cognitiva, os subsunçores dos quais vai lançar mão para resolver essa nova situação.
Como já mencionado antes, isso pode ser acrescido à sua estrutura cognitiva e trazer significado à sua aprendizagem.
Assim, no caso da matemática, por exemplo, sair do modelo tradicional de ensinar, não significa que é só dar
um jogo e deixar com que se divirtam, sem significado. Há um foco determinado: orientações pré-definidas, com objetivos
claros e específicos, com acompanhamento de professores e utilizando o jogo, por exemplo, como metodologia de ensino.

3 – Metodologia
Para realizar a pesquisa empírica, optamos por fazer um estudo exploratório, como pesquisa não participante
e sem intervenção. Participaram da mesma dez licenciandos de matemática em diversos períodos, seis do sexo masculino
e quatro do sexo feminino, e pertencentes a uma mesma universidade pública brasileira. Aplicamos uma atividade
contendo uma questão na qual foi-lhes solicitado resolver um problema de pelo menos três maneiras diferentes, se
possível em áreas diferentes da matemática, descrevendo o raciocínio, incluindo os conteúdos e os procedimentos usados
na resolução. Na sequência, havia algumas questões cujas respostas poderiam sinalizar para a identificação de elementos
da teoria de Ausubel e mais algumas sobre as perspectivas de aplicação do mesmo com significado para a aprendizagem
quando professores. A referida atividade foi proposta no laboratório de ensino de matemática, onde os alunos costumam
se reunir para estudar e assistir aulas.
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Para analisar os dados, fizemos as tabulações e inferências possíveis com base nas ideias de Chizzotti (1991)
para os dados quantitativos e, para os dados qualitativos, optamos por fazer análise de conteúdo, com base nas
orientações de Bardin (1977), categorizando os fragmentos das respostas para as conclusões.
4 – Apresentação e Discussão dos Dados
Para melhor compreensão dos resultados, enunciaremos aqui a atividade proposta:
“Atividade: Quanto vale a soma
½ + ¼ + 1/8 + 1/16 + ...?”
Basicamente, as resoluções do problema que foram apresentadas e descritas tiveram três abordagens. Uma
abordagem foi a Geométrica, onde fizeram uma representação gráfica do inteiro representado por um quadrado, e cada
parcela da soma representada no inteiro, conforme a figura mais adiante.
Solução: se formos retirando do inteiro cada fração apresentada e sombreando esta parte, verificamos que
tendemos a sombrear todo o inteiro representado, teremos:
½ + ¼ + 1/8 + 1/16 + ...→1

1/16

000 n hj

...
1/32

1/4
1/8

1/2

Figura 1. Solução geométrica do problema apresentado.

A abordagem geométrica remonta aos anos iniciais do ensino fundamental. Outra abordagem apresentada foi
a abordagem das Séries Geométricas Infinitas, que pode remontar no ensino médio ao segundo ano, no estudo das séries
e progressões, ou ao ensino superior, na Análise ou no Cálculo Diferencial e Integral. Os alunos identificaram a soma
com a série 2-1 + 2-2 + 2-3 - ..., e, a partir dai, informavam o resultado 1.
A segunda abordagem apresentada pelos licenciandos foi a Aritmética, onde identificaram a soma pedida com
a soma infinita dos termos uma progressão geométrica (p. g.), cujo primeiro termo é ½, a razão q é também igual a ½.
Assim, observemos que a expressão “½ + ¼ + 1/8 + 1/16 + ...” corresponde a uma soma infinita dos termos de
uma PG, onde: a1 = ½, q = ½ < 1. A p.g. é (½, ¼, ... ).
Aplicando a fórmula conhecida para a soma infinita dos termos de uma p.g. onde q < 1, temos:
½ + ¼ + 1/8 + 1/16 + ... = ½ /(1 – ½) = ½ / ½
 ½ + ¼ + 1/8 + 1/16 + ... = 1
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A terceira abordagem apresentada é a de série geométrica infinita, relacionada ao cálculo ou análise no ensino
superior, mas definida e caracterizada no ensino médio, onde se estuda critérios de convergência para saber se a soma
infinita tende para algum valor.
Salientamos que existe uma abordagem Algébrica, onde podemos associar a série a uma expansão de produto
notável conhecido, que mais adiante, no ensino médio, é generalizado no estudo de produtos de polinômios de uma
variável:
Solução: Sabemos que
(1 – x) (1 + x2 + x3 + x4 + ... + xn ) = 1 - xn+1
Ou seja,
Fazendo x = ½; n →∞, temos que

(1 + x2 + x3 + x4 + ... + xn ) = (1 - xn+1 ) / (1 – x)
0, e
(x2 + x3 + x4 + ... + xn ) = (1 - xn+1 ) / (1 – x) – 1

xn+1 →

Assim,
½ + ¼ + 1/8 + 1/16 + ... = 1/(1 – ½) – 1
 ½ + ¼ + 1/8 + 1/16 + ... = 1/ ½ – 1
 ½ + ¼ + 1/8 + 1/16 + ... = 2 – 1
 ½ + ¼ + 1/8 + 1/16 + ... = 1
Essa solução corresponde a um caso particular de multiplicação de polinômios, assunto potencialmente visto no
terceiro ano do ensino médio, e no ensino superior, no cálculo diferencial ou na introdução à álgebra. Também pode ser
vista como uma generalização dos produtos notáveis, para um caso particular. Nenhum dos licenciandos apresentou essa
abordagem para solução.
Três destaques que damos aqui à solução do problema são: primeiro, o aluno 1 declarou resolver por Lógica,
explicando a soma numa situação contexto cujo total tendia para 1. Transcrevemos a explicação:
‘’Você tá lá na hora do intervalo comendo seu lanche, bem tranquilo, aí vem aquele amigo esfomeado e pede um pouco.
Aí você, generoso (a) que é, dá metade pra ele e fica com metade pra você. Só que você tá bem de amigo esfomeado, e
vem mais um pedir um "teco"... Então você resolve dar metade do que você tinha e ficar com a outra metade, de novo,
e assim por diante. Supondo que você tenha n amigos esfomeados, com quanto você vai ficar do salgado?’’Quando somar
tudo o que você dividiu, a soma tenderá a 1.
Aqui podemos ver que a solução se assemelha à ideia da resolução geométrica. O segundo destaque, do aluno 5,
que usou o que chamou umalógica: à soma a partir do segundo termo associou o número ½ sem explicação; portanto,
essa soma, mais o primeiro termo ½, vale 1, que é o resultado. Finalmente, o aluno 6, utilizou o que denominou “tentativa
e erro”: i) somou os dois primeiros termos, ii) ao resultado somou o termo seguinte, repetindo esse passo ii). Após algumas
somas, concluiu que o resultado tendia a chegar a 1.
Conforme se vê, há uma única resposta para o problema, qualquer que seja a abordagem, mas as abordagens
para resolução estão relacionadas a três áreas distintas da matemática.
Adiante, apresentamos o quadro das abordagens utilizadas pelos participantes, para a resolução do problema
proposto na atividade.

ABORDAGEM/
LICENCIANDO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
TOTAL

Quadro 2. Soluções apresentadas pelos licenciandos à atividade proposta.
GEOMÉTRICA
ARITMÉTICA
SÉRIE INFINITA
OUTRA
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

CONTEXTUAL
X

TENTATIVA E
ERRO

X
X
X
X
9

X
X
X
X
5

X
X
9
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TOTAL
3
2
3
2
2
3
2
2
3
3
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O quadro nos aponta que a maioria dos alunos solucionou o problema usando abordagem geométrica e
aritmética (nove deles em cada abordagem), e metade deles trouxe a abordagem da série infinita. O que inferimos aqui,
é que a representação de frações, estudada desde os anos iniciais do ensino fundamental, perpetuando-se ao longo de
todo o ensino básico e, estando no terceiro período em média, os conteúdos de matemática são frequentemente
aplicados, o das frações está fortemente ancorado na estrutura cognitiva desses alunos; daí a resolução do problema
nessa abordagem.
Progressões geométricas-PG é um conteúdo estudado no ensino médio, requerido no Exame Nacional de Ensino
Médio-ENEM e concursos, ao qual se recorre frequentemente no ensino superior, o que permite inferir a expectativa da
abordagem aritmética pelo maior número de licenciandos participantes da pesquisa. Em outras palavras, PG pode ser
considerado um subsunçor ancorado na estrutura cognitiva dos alunos. A abordagem da série infinita também é vista no
ensino médio, em termos conceituais e de representação. No período que estudam, não é de se esperar terem estudado
o conteúdo referente a convergência de séries, o que não os possibilita inferir um valor por essa via. No caso da abordagem
contextual, observa-se que o licenciando usou a lógica, pois o resultado é deduzido intuitivamente. Essa atividade, que
não costuma estar presente em livros de matemática superior, permite confirmar a ideia de Ausubel no tocante aos
subsunçores, os quais constatamos na resolução da atividade pelos alunos.
Estas constatações reforçam tanto as ideias daqueles estudiosos da resolução de problemas, como Dante (1995)
e Polya (1978), quanto aos elementos relativos à teoria de Ausubel como os subsunçores e mostram a existência de
conteúdos nos quais temos evidências de ter ocorrido uma aprendizagem significativa (MOREIRA, 1999). A referida
aprendizagem não foi mecânica, uma vez que, presente e requerida da estrutura cognitiva do aluno, foi possível constatar
a aprendizagem significativa, quando aplicada em uma nova situação problema. Passamos a analisar as questões
propostas:
Na segunda questão, quanto aos conhecimentos que utilizaram para realizar a atividade, remeteram àqueles
descritos no início da análise: frações, p.g. séries. Passamos à terceira questão, quando indagamos se haviam usado
alguma resolução anterior de atividade semelhante à pedida, buscando verificar se havia subsunçores relativos à mesma.
Apenas a aluna 1 relacionou com o problema mostrado na página oito.
Na quarta questão, perguntamos em que turmas proporiam essa atividade. Todos eles citaram turmas relativas
aos conteúdos que serviram de subsunçores: os que apresentaram abordagem geométrica, citaram os anos iniciais e os
anos finais do ensino fundamental; os que abordaram a aritmética, sugeriram o ensino médio, e os da abordagem de
séries infinitas, remeteram ao cálculo diferencial. Talvez pelo período que cursam, ninguém citou Análise Real. Como os
participantes eram licenciandos, trouxemos uma pergunta para auxiliar nas reflexões sobre sua atividade futura: “Em
que turmas de estudantes você proporia essa atividade?”
Buscando saber ainda se houve aprendizagem significativa dos conteúdos mobilizados por eles na resolução,
indagamos sobre a utilidade do problema e, eventualmente, qual. Todos consideraram útil como problema tipo desafio,
ou para buscar associação entre conteúdos aprendidos antes e o problema atual, o que remonta de novo aos subsunçores.
Finalmente, perguntamos se alterariam o enunciado da atividade para dar significado ou utilidade na
aprendizagem do conteúdo a ela subjacente. Os que responderam sim, sugeriram questões contextualizadas, coadunando
com a teoria de Ausubel, quanto a partir de elementos existentes no contexto do aluno, portanto, ligados na sua estrutura
cognitiva. Destacamos a resposta do aluno 3:

Figura 3: Resposta da aluna 3 à ultima questão.
Essas respostas evidenciam o aspecto positivo da relação entre a teoria de Ausubel e a resolução de problemas.
5 – Conclusões
Os resultados apontaram que, de fato, uma aprendizagem significativa torna os estudantes mais aptos a,
quando diante de novas situações problema, fazendo o recurso a conhecimentos anteriores, recorrem aos subsunçores
para, aplicando a essa nova situação, serem exitosos na busca de sua resolução. Essas habilidades tendem a se refletirem
em sua futura vida profissional. Diante disso, concluímos pelo aspecto positivo do uso da teoria da aprendizagem
significativa em situações de ensino-aprendizagem de resolução de problemas.
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Resumo: Considerando a importância da ancoragem seletiva entre ideias já existentes e as ideias novas no processo de aquisição de
conhecimentos presente na teoria da aprendizagem significativa, que enfatiza que a eficiência desse processo depende, entre outros
fatores, da presença de subsunçores.
E que na falta deles, pode-se incluir organizadores prévios, mecanismos didáticos que auxiliam a preparação para a aquisição de ideias
novas. Estetrabalho objetiva apresentar o relato de experiência da implementação da trilha Introdução à Ciência da Computação da
plataforma Hour of Codecomo organizador prévio para o processo de ensino/aprendizagem de programação de computadores. Desse
modo, observou-se que o uso da plataforma como organizador prévio pode contribuir no processo de ensino/aprendizagem de
programação no sentindo de preparar a estrutura cognitiva dos estudantes para assimilar os conteúdos relacionados a programação de
computadores e também diminuir o grau de abstração dos conceitos envolvidos. Além disso, observou-se que a plataforma bem como
atividades práticas podem motivar e/ou estimular o engajamento dos estudantes ao mesmo tempo em que contribuiu para uma
construção significativa dos conhecimentos em programação de computadores.
Palavras-chave: Organizadores prévios; Ensino/aprendizagem; Programação de Computadores, Hour of Code.
Abstract:
Considering the importance of selective anchorage between existing ideas and new ideas in the process of acquiring knowledge present
in the theory of meaningful learning, it emphasizes that the efficiency of this process depends, among other factors, on the presence of
subsumers. And that in the absence of them, one can include previous organizers, didactic mechanisms that help the preparation for
the acquisition of new ideas.This work aims to present the experience account of the implementation of the track introduction to the
computer science of the platform Hour of Code as previous organizer for the process of teaching/learning computer programming.Thus,
it was observed that the use of the platform as a prior organizer can contribute in the process of teaching/learning programming in the
sense of preparing the cognitive structure of the students to assimilate the contents related to the programming of computers and also
decrease the degree of abstraction of the concepts involved.Moreover, it was observed that the platform as well as practical activities
can motivate and/or stimulate the engagement of students while contributing to a significant construction of knowledge in computer
programming.
Keywords: Previous organizers; Teaching / learning; Computer Programming, Hour of Code.

1– Introdução
Aprendizagem significativa é o conceito central da teoria da aprendizagem proposta por David Ausubel na
década de 60 (AUSUBEL, 1963; AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1968), o autor destaca que a aprendizagem significativa é
o mecanismo humano para adquirir e armazenar a vasta quantidade de informações e ideias representadas em qualquer
campo de conhecimento.
A teoria da aprendizagem significativa preconiza que o conhecimento se organiza em estruturas cognitivas,
que são conjuntos de conhecimentos que cada indivíduo possui sobre um determinado assunto. Dessa forma, a
aprendizagem torna-se significativa quando os conhecimentos anteriores são inter-relacionados ao novo conteúdo a ser
estudado, o qual passa a ser incorporado às estruturas de conhecimento adquirindo um novo significado.
Cabe destacar que este conceito não consiste numa simples associação e sim uma interação relevante entre os
conhecimentos que se possui e os que serão conhecidos(MOREIRA, 2011).Dessa forma, a aprendizagem significativa é um
processo no qual a configuração da estrutura cognitiva passa de um estado a outro, alterando a estrutura cognitiva do
aprendiz, modificando os conceitos pré-existentes e criando novas conexões.
Nessa perspectiva, novos conhecimentos são construídos à medida que o aprendiz busca articular novos saberes
aos que já possui, assim, aprendizagem precisa ser ancorada a uma outra já existente na estrutura cognitiva do sujeito
para que possa ser então assimilada.
A uma ideia ou conhecimento já presente na estrutura cognitiva do aprendiz, dentro da teoria da aprendizagem
significativa, se denomina “subsunçor”, este é o responsável por fazer a interação ou ponte cognitiva daquilo que já sabe
com a nova informação. Sendo por meio do subsunçor preexistente que o aprendiz poderá fazer uma âncora com a nova
informação, promovendo, desta forma, uma aprendizagem significativa, menos mecânica e com mais sentido.
Portanto, um dos pontos fundamentais dessa teoria consiste em determinar aquilo que o aprendiz já sabe ou
conhece (MOREIRA; MASINI, 2001), ou seja, o estado atual da sua estrutura, para que a proposta de ensino seja baseada
nesses conhecimentos.

453

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

No caso de o aprendiz não possuir os subsunçores necessários sobre o novo conceito, a aprendizagem não
ocorrerá de maneira significativa, pois não resulta na aquisição de significados para o sujeito. Quando isso ocorre dá-se
o nome de aprendizagem mecânica ou automática.
A aprendizagem mecânica, ou automática é o contrário da aprendizagem significativa, pois a aprendizagem de
novas informações ocorre com pouca ou nenhuma associação com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva,
o que fará com que estes conhecimentos sejam esquecidos com maior facilidade (MOREIRA; MASINI, 2001) .
Para evitar isso, Ausubel sugere deliberadamente manipular a estrutura cognitiva usando organizadores prévios
(MOREIRA; SOUSA, 1996). Os organizadores prévios têm a função de preencher o espaço entre aquilo que o aprendiz
conhece e o que precisa conhecer. Eles visam estabelecer relações entre ideias, proposições e conceitos já existentes na
estrutura cognitiva, a fim de que a aprendizagem possa ser significativa. Além disso, também podem ser usados para
“reativar” significados obliterados, para “buscar” na estrutura cognitiva do estudante significados que já existiam, mas
que não eram usados há algum tempo.
No caso do ensino de programação de computadores, existe uma dificuldade com conceitosmuito abstratos ou
pouco intuitivos, e além disso, muitos conteúdos envolvem processos dinâmicos que não são facilmente ilustrados e
discutidos por meio de representações estáticas como digramas em livros e no quadro. Essas representações podem trazer
problemas aos estudantes, pois exigem um esforço de abstração e a capacidade de manter o foco de atenção em algo
não palpável.
Aprender a programar computadores não é uma tarefa simples, tampouco trivial (JENKINS, 2002; ROBINS;
ROUNTREE; ROUNTREE, 2003). O grande volume de literatura referente a programação introdutória é reflexo das
dificuldades relacionadas ao tema (SHEARD et al., 2009) que faz com que o ensino de programação de computadores seja
considerado um dos sete grandes desafios na educação em informática (SLEEMAN, 1986).
Visando atenuar estas dificuldades, muitos professores buscam enriquecer suas aulas usando Tecnologias
Digitais – TD quando possível, na forma de ferramentas que ilustram situações concretas, o quepode favorecer a atenção
dos estudantes, e pode ser um motivador em potencial.
Nessa perspectiva, estabeleceu-se a hipótese de que a trilha Introdução à Ciência da Computação - ICCda
plataformaHour of Code, teria função de organizador prévio para o processo de ensino/aprendizagem de programação
de computadores.Assim, o presente trabalhotem como objetivo apresentar o relato de experiência da implementação da
trilha ICCda plataformaHour of Codecomo organizador prévio para o processo de ensino/aprendizagem de programação
de computadores, realizado na disciplina de Lógica de Programação do curso Técnico em Informática para Internet
integrado ao Ensino Médio.

2– Aporte Teórico
2.1 – Ensino de programação de computadores
O processo inicial de ensino/aprendizagem de programação computadores, geralmente ocorre por meio de um
conjunto de disciplinas introdutórias que são identificadas por diversos nomes como: Algoritmos, Lógica de programação,
Linguagem de programação, Técnicas de programação entre outras.
Estas disciplinas têm como objetivo fornecer aos estudantes os fundamentos de programação de computadores,
isto representa um pequeno conjunto de comandos e conceitos, dos quais o estudante deve utilizar para implementar
soluções para um determinado problema e representá-lo num ambiente computacional.
A programação de computadores é possivelmente uma das únicas matérias que tenta ensinar métodos de
resolução de problemas gerais, visto que em cursos como matemática e física, o estudante lê e aprende conceitos para
se resolver problemas específicos não sendo possível generalizá-los(GRIES, 1974).
De modo geral, nestas disciplinas introdutórias, o conteúdo tratado inclui principalmente a descrição dos passos
necessários para se solucionar um problema, entradas e saídas, constantes e variáveis, tipos primitivos de dados,
instrução de atribuição, operadores aritméticos, relacionais e lógicos, estruturas simples de controle de fluxo, decisão e
repetição (COUTINHO; LIMA; SANTOS, 2017; QIAN; LEHMAN, 2017).
2.2 – Organizadores prévios
O processo de assimilação, presente na teoria da aprendizagem significativa, podeser sintetizadaem fases do
seguinte modo: (1) ancoragem seletiva do material de aprendizagem com as ideias na estrutura cognitiva; (2) construção
do produto interativo, resultante da combinação das ideias recém-introduzidas com as ideias relevantes existentes; (3)
assimilação obliterante, em que a ideia nova e as inicialmenteexistentes tornam-se progressivamente indissociáveis; (4)
surgimento de novos significados, subsunçores modificados passíveis de retenção ou esquecimento(AUSUBEL, 2003).
No caso de ausência de subsunçores, Ausubel sugere o uso de organizadores prévios, ou seja, mecanismos
pedagógicos auxiliadores na ligação entre aquilo que o aprendiz já sabe e aquilo que irá adquirir. Isso se justifica pelo
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fato de que o uso dos organizadores prévios se origina nas ideias existentes na estrutura cognitiva do aprendiz e podem
não ter a relevância e o conteúdo adequados para estabelecerem ligações com as novas ideias a serem introduzidas.
Nesse caso, o organizador prévio faz o papel de mediador e também faz a alteração das ideias preexistentes,
preparando-as para o estudo do material posterior e auxiliando o estudante a realizar sua própria codificação da nova
informação na memória.
O uso deorganizadores prévios pode facilitar a incorporação e longevidade do conteúdo aprendido, pois se
apoiam em conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, assim não apenas o novo material se torna familiar
e significativo para o aprendiz, mas os conceitos já existentes são utilizados de forma integrada. Além disso, os
organizadores, quando elaborados em um nível adequado torna possível a subordinação sob condições especificamente
relevantes.
Desta forma, um organizador prévio prepara o terreno para a chegada de novas informações, ativando
memórias, destacando conceitos e conhecimentos prévios que o aluno tenha e que poderão ser usados para ancorar as
novas informações.
2.3 – Hour of code
A iniciativa Hour of Code ou Hora do Código em português, proposta e mantida pela Code.org é uma plataforma
que disponibiliza recursos para aprender e ensinarciência da computação, através de vídeos, animações interativas e
jogos educacionais digitais, de forma gratuita.
A plataforma Hour of Code mantém um website onde se podeaprender os primeiros passos na programação de
computadores por meio de trilhas de aprendizado, cada trilha aborda determinados conceitos e fundamentos de
programação de computadores e ciência da computação.
Natrilha para iniciantesICC, o aprendiz pode ter o primeiro contato com a programação de computadores
através da linguagem Blockly, que possibilita arrastar e soltar blocos para escrever os códigos,onde cada bloco de
comando corresponde a uma linha de código. Além disso, o usuário tem também a opção de ver as linhas de código por
meio de notas explicativas.
A trilha ICC é composta por diversas fases segmentadas que abordam assuntos relacionados à lógica de
programação como: comandos básicos, laço de repetição e estruturas condicionais(Figura 2). Dentre as fases desta trilha
aparece o Labirinto Clássico utilizando cenários do AngryBirds, Plantsvs Zombies e A Era do Gelo, entre outros.

Figura 2: Fase 2 - Labirinto - ICC do Hour of Code
Fonte: Tela capturada da trilha ICC do siteHour of Code -https://studio.code.org/
O principal desafio inicialmente é direcionar o personagem principal de um ponto para outro. A cada fase a
complexidade dos desafios aumenta,sendo incluídos novos comandos e conceitos relacionados a programação de
computadores.
Além do tutorial para iniciantes, é possível encontrar outros tutoriais paraaprendizagem de linguagens de
programação, como JavaScript, aplicativos para dispositivos móveis e até introdução à robótica(PARTOVI, 2014).
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3–Metodologia (ou Materiais e Métodos)
Esta pesquisa refere-se a um relato de experiênciautilizando à implementaçãoda trilha ICC daplataforma Hour
of Codecomo organizador prévio para o processo de ensino/aprendizagem de programação de computadores, realizada
no ano de 2017.
A população (ou universo) da pesquisa foi constituída pelos estudantes do 2º anodo curso Técnico em
Informática para Internet integrado ao Ensino Médio, do Instituto Federal do Paraná – Campus Telêmaco Borba.
O procedimento metodológico de abordagem de dados é predominantemente qualitativo, porque considerou
haver uma dinâmica que não pode ser transformada em números. O foco da análise são as observações registradas pelo
pesquisador na sala de auladurante a implementação da experiência.
Com a posse destes dados buscou-se investigar as possíveis contribuições do uso da plataforma da trilha ICC da
plataforma Hour of Codecomo organizador prévio para o processo de ensino/aprendizagem de programação de
computadores, bem como verificar as dificuldades desta aplicação.
3.1 – Descrição da implementação do experimento
Para estruturar a implementação do experimento que empregue a trilha ICC da plataforma Hour of Code como
organizador prévio para o processo de ensino/aprendizagem, tomou-se como referênciao Método Organizador Prévio
sugerido por Joyce e Weil (1996). Esse modelo é composto por quatro fases, sumarizadas noQuadro 1.
Quadro 1: fases do método Organizador prévio de Joyce e Weil (1996)
FASE
I
II
III
IV

AÇÕES
apresentar o organizador prévio
apresentar o material principal de aprendizagem
fazer a ligação das ideias presentes no organizador prévio com as ideias do material de aprendizagem
aplicar a nova aprendizagem em uma tarefa

No presente trabalho, a implementação do experimento pode ser descrita da seguinte forma: na Fase I o
professor aplica um pré-teste de conhecimentos e apresenta a trilha ICC da plataforma Hour of Code, solicitando aos
estudantes que realizem as atividades presentes na trilha. Em seguida, promove a participação dos estudantes, com
comentários e indagações sobre o que perceberam dosconteúdos, visando identificar subsunçores no diálogo com os
estudantes; Em seguida na Fase II, o material principal de aprendizagem é apresentado de maneira habitual aos
estudantes; na Fase III o professor intervém para ajudar os estudantes a construir significados. Para isso, foram
trabalhados problemas e exercícios buscando a ancoragem dos conceitos apresentado na fase II,associando aos
apresentada na fase I; Por fim, na Fase IV é realizado um teste de verificação de aprendizagem.
4–Resultados e Discussão
A partir das observações realizadas pelo professor pesquisador durante a implementação da experiência coma
trilha ICC da plataforma Hour of Codecomo organizador prévio para o processo de ensino/aprendizagem de programação
de computadores, foi possível verificar por exemplo que a ideia de “repetição” é conhecida pelosaprendizes em seu
cotidiano, mas não no contexto da programação de computadores. Assim, ao realizarem as atividades propostas no
experimento foi oportunizadoaos aprendizesa contextualizaçãoda ideia de repetição já conhecida com o seu
funcionamento no contexto da programação.
Durante a realização das atividades propostas pelo experimento, os aprendizespuderam verificar na prática o
sistemaexecutando uma repetiçãoao se realizar um comando de programação, não se exigindo assim de oaprendizapenas
imaginar como seria o funcionamento de um comando como FOR.Neste sentido, a execução de uma repetição pela
máquina adquire um caráter mais concreto.
Durante oteste de verificação de aprendizagem, ao solicitar amudanças dos valores limites do laço em seu
computador quando questionado pelo professor (por exemplo, em lugar de 10 iterações realizar 20), o estudante pode
ainda experimentar hipóteses e sedimentar mais os conceitos. Já o estudante na aula teórica só poderá confirmar mais
tarde o que foi lhe apresentado, ou outro dia em laboratório.
Neste sentido, o professor pesquisador pode observar indícios de que a plataforma Hour of Code, bem como
aulas práticas dos conteúdos introdutórios de programação de computadores podem produzir um engajamento maior por
parte dos estudantes e, além disso, percebeu-se também que as atividades propostas pela trilha ICC, como na
apresentação de estruturas de decisão, quando o estudante pode ver e analisar a resposta do computador mediante as
suas entradas de comandos, pode contribuir para diminuir o grau de abstração presente na matéria de programação,
favorecendo entre outros aspectos a motivação dos estudantes (PELIZZARI et al., 2002; PIVA JR; FREITAS, 2010).
No processo de ensino/aprendizagem dos fundamentos de programação de computadores, ao se trabalhar com
linguagens de programação no lugar de blocos, geralmente se percebe que os estudantes concentram seus esforços nas
características específicas de sintaxe e semântica da linguagem, e não em como realmente acontece a programação (a
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resolução do problema e sua formalização numa linguagem de programação), sendo assim, a utilização de linguagens de
programação com sintaxe mais simples e clara, pode favorecer esse processo (REBOUÇAS et al. 2010; MANSO; OLIVEIRA;
MARQUES, 2009).
A exposição dos estudantes mais cedo ao uso prático do computador e a assuntos que normalmente são vistos
de maneira conceitual não interferiram negativamente no desempenho dos estudantes.Neste sentido, recorremos a
Ausubel, o qual indica que cada disciplina tem uma estrutura articulada e hierarquicamente organizada de conceitos. No
entanto, a ordem em que os principais conceitos e ideias da matéria de ensino são apresentadas muitas vezes não é a
mais adequada para facilitar a interação com o conhecimento prévio do estudante.
Cabe destacar que o uso do Hour of Codecomo organizador prévio para o processo de ensino/aprendizagem de
programação de computadores, oportuniza aos estudantes verem os conteúdos mais vezes de maneira inter-relacionados
e de maneira cíclica onde os estudantes podem ganhar maturidade para assimilar estes conteúdos.
Alguns estudantes demonstraram dificuldadesna realização das atividades propostas pelo experimento, este
processo pode distanciar ainda mais o aprendiz dos objetivos, por isso, a motivação é outro fator essencial para que os
estudantes aprendam, e por isso conseguir o engajamento dos estudantes e que estes estejam realmente envolvidos com
o processo pode ser outro fator de sucesso para retenção destes conhecimentos.
5–Considerações Finais (ou Conclusões)
A implementação do experimento possibilitou confirmar a hipótese inicial de que a trilha ICC da
plataformaHour of Codepode ter a função de organizador prévio para o processo de ensino/aprendizagem de
programação.
As observações registradas pelo pesquisador na sala de auladurante a implementação, bem como a análise das
ações desenvolvidas revelaram que a plataforma Hour of Code apresenta grande potencial como organizador prévio para
o processo de ensino/aprendizagem de programação de computadores, preparando a estrutura cognitiva dos estudantes
para assimilar os conteúdos relacionados a programação de computadores e também diminuir o grau de abstração dos
conceitos envolvidos.
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Resumo:Neste trabalho defende-se a ideia de que sequências didáticas com atividades diferenciadas e com potencial de facilitar a
aprendizagem podem ser alternativas para a construção do conhecimento do aprendiz. Nesse contexto, as Unidades de Ensino
Potencialmente Significativas (UEPS) são consideradas eficientes estratégias de ensino para o professor e, consequentemente, de
aprendizagem para o aluno. Diante disso, a proposta do presente trabalho é relatar o desenvolvimento de uma UEPS planejada para o
estudo da Eletrodinâmica, em nível médio, bem como os resultados obtidos a partir de sua aplicação em uma turma de 3º ano do Ensino
Médio de uma escola pública em Campos dos Goytacazes/RJ. A hipótese central é que o estudo da Eletrodinâmica através de UEPS não
leva o aluno a aprendizagens mecânicas e sim, a aprender e dar novos significados aos conceitos pré-existentes em sua cognição, de
forma significativa. Tal pesquisa compõe o Produto Educacional da dissertação do autor no Mestrado Nacional Profissional em Ensino de
Física. Os resultados da aplicação mostraram que os alunos avaliaram positivamente a UEPS.
Palavras-chave: UEPS, Aprendizagem Significativa, Eletrodinâmica.
Abstract: In this work, the defended idea is that didactic sequences with differentiated activities and with the potential to facilitate
the learning can be alternatives for the construction of apprentice’s knowledge. In this context, the Potentially Meaningful Teaching
Units (PMTU) are considered efficient teaching strategies for the professor and, consequently, of learning for the student. Hence, the
purpose of the current work is to relate the development of one PMTU, designed for the Electrodynamics' study, at a medium level, as
well as its results achieved in its application in a Senior high school class of a public school in Campos dos Goytacazes/RJ. The main
hypothesis is that Electrodynamics' study through PTMU does not lead the student to mechanical learning, but to learn and give new
meaning to the pre-existing concepts in their cognition, in a significant way. Such research composes the Educational Product of the
author's dissertation, on National Professional Master in Physics Teaching. The results of the application showed that the students
positively evaluated PMTU.
Keywords: PMTU, Meaningful Learning, Electrodynamics.

1 – Introdução
Alcançar a aprendizagem do aluno certamente tem sido um dos enfoques destacados na área do Ensino de
Física. No entanto, tornar o ensino agradável também tem sido um dos grandes desafios da educação atualmente. Muitos
alunos consideram a Física uma disciplina de difícil compreensão, fórmulas e cálculos. Outros muitos a percebe como
algo distante de sua realidade, acreditando que para compreendê-la seja necessário possuir certa genialidade. Como
conseqüência, desenvolve-se a falsa percepção de se ver incapaz de aprendê-la.
Talvez uma das causas desse problema esteja na maneira pela qual a Física é apresentada. A realidade das
escolas continua dominada por uma concepção pedagógica tradicional. O ensino acaba sendo puramente voltado às aulas
expositivas, listas de exercícios, provas, sendo o aluno, muitas vezes, treinado para destreza na resolução de problemas,
sem refletir com profundidade no que se pretende aprender. A realidade recorrente nas escolas se explicita em casos de
alunos que finalizam seus estudos, sem compreender a aplicabilidade dos fenômenos físicos, bem como o significado
físico das equações estudadas. Parece ocorrer a divisão de duas físicas nesse contexto: a Física da sala de aula e a Física
do mundo real.
Diante disso, é necessário entender o motivo pelo qual a Física é ensinada da maneira que é. Acredita-se que
isso se deve a vários fatores, sendo um deles, a falta de uma carga horária que se adeque ao programa a ser ensinado.
Com a falta de tempo, a pressa por cumprir os conteúdos, acaba levando o professor a apresentá-los da maneira
supracitada. Com tão pouco tempo dedicado ao ensino da Física, questiona-se: que Física ensinar em sala de aula? Que
conhecimentos seriam relevantes para o aluno compreender os fenômenos físicos?
Sequências de ações teoricamente fundamentadas que visam contribuir para a construção de um ensino
potencialmente significativo surgem na tentativa de minimizar esses problemas e despertar o interesse dos alunos e
também mudar essa visão distorcida que os mesmos possuem acerca da Física (MOREIRA, 2011, p. 43). Muitas tentam
aproximar os conteúdos ao dia a dia dos alunos e também fazer o uso da contextualização, dentre elas, destacam-se as
Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS).
Dentro desse contexto, a ideia do presente trabalho é relatar a elaboração de UEPS para o estudo da
Eletrodinâmica, bem como sua aplicação em sala de aula, na tentativa de aferir sua relevância do ponto de vista da
aprendizagem. Esta UEPS compõe o Produto Educacional da Dissertação no Mestrado Nacional Profissional em Ensino de
Física.
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2 – Unidades de Ensino Potencialmente Significativas
Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) são sequências didáticas embasadas pela Teoria da
Aprendizagem Significativa (TAS). A aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova informação
relaciona-se de forma substantiva e não arbitrária a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento prévio do
indivíduo de maneira não-arbitrária e não-literal (MOREIRA, 2012, p. 14).
Para que uma aprendizagem possa ser significativa, duas condições devem ser atendidas. A primeira é que o
aluno deve apresentar pré-disposição para aprender e a segunda, que o material de ensino seja potencialmente
significativo. Para Nunes (2015, p. 33), materiais potencialmente significativos são aqueles que carregam em si estrutura
e desencadeamento lógico e que façam sentido ao grupo o qual se pretende apresentar.
Diante disso, acredita-se que a construção de UEPS possa ser uma alternativa de material potencialmente
significativo. Uma premissa da TAS é que exista uma relação de significado entre o material de ensino e o aluno. Gowin
(1981) prevê em sua teoria uma relação triádica entre aluno, professor e material didático para que ocorra a
aprendizagem significativa. O papel do ensino nesse aspecto, é levar o aluno a captar e compartilhar significados que são
aceitos no contexto da aula (MOREIRA, 2011, p. 3). Dois fatores fundamentais para esse compartilhamento são a
linguagem e a interação social (VYGOTSKY, 1987).
Em uma UEPS, como preconiza a TAS, a avaliação deve ocorrer de maneira formativa. O aluno deve ser avaliado
em todas as etapas da sequência, e em geral, por meio de atividades colaborativas, isto é, a resolução de tarefas em
pequenos grupos. No entanto, sugere Moreira (2011) que haja também uma avaliação somativa, buscando avaliar o
alcance de determinados objetivos ao final de uma fase de aprendizagem, e esta, em geral, deve ocorrer de forma
individual.
Ainda no contexto da TAS, os princípios da diferenciação progressiva e reconciliação integrativa devem ser
enfatizados na elaboração de uma UEPS (MOREIRA, 2011, p. 3). O primeiro, do ponto de vista instrucional, consiste em
apresentar conceitos mais gerais e abrangentes inicialmente, e especificar de maneira progressiva, aumentando os níveis
de complexidade. Já, no segundo, os conceitos devem ser relacionados de maneira recursiva, ao longo do processo
(MOREIRA, 2011, p. 9-11).
3 – Materiais e Métodos
A pesquisa realizada é de cunho qualitativo com ênfase na observação participativa, na qual o pesquisador fica
imerso no fenômeno de interesse, fazendo registros, anotações e buscando interpretações ao longo do processo de
investigação (MOREIRA; ROSA, 2016, p. 7-8). O público-alvo, alunos de uma turma do 3º ano do Ensino Médio do Instituto
Federal Fluminense, é dividido em grupos de três e quatro alunos para a realização das atividades propostas na UEPS.
Dentre os instrumentos utilizados para a coleta de dados destaca-se no presente artigo, a escolha dos mapas
conceituais, diagramas que relacionam conceitos hierarquicamente, partindo do mais abrangente para o mais específico
(MOREIRA, 2011, p. 9). Como proposta mais viável de análise qualitativa desse instrumento, pois leva em conta o caráter
individual da representação conceitual, são considerados “[...] quatro critérios principais que o professor pode estar
utilizando quando for analisar e classificar um mapa conceitual: proposições, hierarquia, ligações cruzadas e exemplos”
(NOVAK e GOWIN, 1996 apud CALDAS, 2009, p. 3401). A Tabela 1 mostra que para cada um dos critérios foi atribuído um
valor numérico.
Tabela 1. Pontuação dos mapas conceituais de acordo com Novak e Gowin (1996).
Critérios Classificatórios
Proposições: cada ligação entre os conceitos, se for válida e significativa
Hierarquia: cada nível válido
- válida e significativa
Ligações transversais:
- somente válida
- criativa ou peculiar
Exemplos: cada exemplo válido
Equações
Unidades de medida
Fonte: Adaptado de Caldas (2009).

Pontos
1
5
10
2
1
1
2
1

Nesta seção será descrita os passos da UEPS, resumidamente (por uma questão de limite de páginas deste
trabalho). A Figura 1 traz os passos gerais necessários para se construir uma UEPS, partindo daí o relato das estratégias
utilizadas em cada passo.

Figura 1. Passos para a construção de uma UEPS.
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3.1 – Situação inicial – encontro 1
Na oportunidade, os grupos de alunos são incentivados a elaborarem um mapa mental, a fim de explicitarem,
de forma livre, suas concepções sobre Eletrodinâmica. No mapa mental o sujeito tem total liberdade para fazer
associações entre seus conhecimentos, suas representações, suas cognições, a partir de uma palavra-chave ou uma
imagem central (MOREIRA, 2011, p. 10). Ao fim da atividade, os mapas mentais são apresentados por um integrante do
grupo a toda turma e por fim, entregues ao professor.
3.2 – Situações-problema/Revisão – encontro 2
Neste momento, é realizada a leitura e a discussão do Estudo de Caso elaborado pelos autores intitulado “Um
dia de altas tensões” (Anexo). O Caso relata a história de uma família que se muda para uma nova casa e se depara com
uma série de problemas relacionados de forma direta ou indireta com a Eletrodinâmica. Sua principal função é
estabelecer relação de aproximação da Física ao cotidiano dos alunos. Após a leitura, os alunos, em grupo deverão discutir
e responder as questões anexas ao caso.
Esta atividade funciona como um pseudo-organizador prévio. Para Ausubel (1980), organizadores prévios
verdadeiros são aqueles destinados a facilitar a aprendizagem significativa de tópicos específicos, ou de uma série de
ideias relacionadas. Já os pseudos-organizadores prévios, são definidos por Moreira (2008, p. 4) como materiais
introdutórios utilizados para facilitar a aprendizagem de vários tópicos, capítulos ou unidades de estudo. Esse autor
define os organizadores prévios como textos com um nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade do que
no material de aprendizagem.
A avaliação desta atividade se dará após a explanação dos conteúdos,na retomada do Caso. Aí os alunos terão
nova oportunidade de resolver as questões nele propostas.
3.3 – Processo de ensino – encontros 3 e 4
Esta etapa ocorre em expositivas e dialogadas. Devem ser trabalhados os conceitos de corrente elétrica,
diferença de potencial, resistência, potência e energia elétrica, juntamente com toda parte algébrica dos mesmos.
(MOTA, 2018)46
3.4 – Diferenciação progressiva – encontro 5
Nesta etapa é aplicada a atividade ‘Dimensionando Circuitos’ com a utilização de um software47 que permite
construir circuitos e realizar medidas elétricas. A atividade deve apresentar progressividade em sua sequência. Possibilita
a recursividade, uma vez que o software auxilia os alunos na resolução dos problemas. Cada problema tem um tempo
estabelecido para ser solucionado. As atividades foram divididas em duas modalidades:
a) Responda e comprove: os alunos deveriam responder às questões propostas; após a resolução analítica, os sujeitos
utilizam o software para verificar suas respostas e têm a possibilidade de refazê-las, se necessário ao final de cada tarefa.
b) Comprove e responda: os alunos executariam primeiramente a construção do circuito na simulação, e em seguida
deveriam responder a questões obtidas a partir de tal construção.

3.5 – Nova situação-problema – encontro 6
É utilizado um jogo desenvolvido pelos autores e intitulado ‘Mitos e Verdades na Eletricidade’. Consiste em
apresentar assertivas sobre situações cotidianas, que envolvem fenômenos elétricos, no intuito de desmistificar
supertições/ideias existentes, discutir e diferenciar o que é e o que não é conhecimento científico. A Figura 3 traz dois
exemplos de assertivas utilizadas no jogo.

Figura 3. Uma parte do jogo Mitos e Verdades na Eletricidade.

MOTA, N. da SILVA. Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) para aprendizagem de tópicos da
Eletrodinâmica. Dissertação de Mestrado. Disponível em: < http://www1.fisica.org.br/mnpef/?q=defesas>.
47
Disponível em: <https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/circuit-construction-kit-dc>. Acesso em: 27 de junho de
2017.
46
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Para esta atividade, recomenda-se que os alunos trabalhem individualmente, pois o coletivo se dará no
momento de discussão. Cada aluno deve receber uma placa, como ilustrada na Figura 4, contendo de um lado a palavra
Mito e do outro, a palavra Verdade.

Figura 4. À esquerda: placas do jogo; à direita: alunos durante o jogo.
3.6 – Avaliação da aprendizagem – encontro 7
Esta atividade, que ocupa uma aula, deve ter sido já anunciada para os alunos; não deverá ser de surpresa e
recomenda-se que seja aplicada de forma individual. A mesma consiste em questões voltadas para o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) na forma de simulado, ou seja, com tempo de resolução definido, cartão-resposta e questões
objetivas.
3.7 – Encontro final integrador – encontro 8
Neste momento, os alunos, em grupo, devem confeccionar um mapa, desta vez conceitual, isto é, conter
palavras de ligação bem como uma relação mais hierárquica dos conceitos.
É necessário que na aula anterior ou em um momento antes da aplicação desta etapa, o professor explique
para os alunos o que consiste um mapa conceitual, apresentando modelos para exemplificar.
3.8 – Avaliação da própria UEPS – encontro 8
Utilização de questionário que busque aferir a relevância da UEPS para, se necessário, reformular algumas
atividades. Neste momento, é solicitada a opinião dos alunos, bem como críticas, elogios, sugestões, para que em
possíveis reaplicações ajustes e melhorias possam ser feitos.

4 – Apresentação e Discussão dos Dados
Em respeito ao número de páginas deste artigo, apenas resultados parciais dos mapas mentais, da atividade
Dimensionando Circuitos e dos mapas conceituais serão explicitados. Os demais resultados podem ser obtidos em Mota
(2018).
No primeiro encontro, levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, foram elaborados mapas mentais
por cada grupo, conforme exemplifica a Figura 5.
Notam-se no mapa, organização dos conceitos e que alguns dos principais conceitos da Eletrodinâmica
(Corrente elétrica, Resistência e Tensão, por exemplo) foram abordados pelo G1. Além disso, tem-se uma relação de
conceitos, resistência-tensão, embora não evidenciando de forma clara a Primeira Lei de Ohm, a qual os relaciona.

Figura 5. Mapa Mental elaborado por um dos grupos.
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De forma geral, os alunos estiveram empenhados na execução da atividade,. Contudo, apresentaram grande
preocupação com o fator nota, uma vez que ainda não haviam tido o contato direto com os conteúdos.
Após a elaboração dos mapas, solicitou-se que os grupos elegessem um membro para realizar a apresentação
do mapa para turma. Os grupos deveriam trocar seus mapas para apresentação. Na hora de explicar o mapa do colega,
alguns alunos discordaram de certas relações. Outros, questionavam o porquê. Foi um momento de rica troca de opiniões
e esclarecimentos, despertando o interesse a investigar e conhecer sobre o tema. Essa experiência serviu também para
mostrar aos alunos que os mapas não são autoexplicativos e que cada indivíduo armazena e organiza informações de
maneiras diferentes.
Já na atividade Dimensionando Circuitos, os alunos apresentaram participação assídua e demonstraram
bastante interação. Uma das tarefas da atividade possuía relação com um experimento mostrado ao longo das aulas.
Esperava-se que os alunos respondessem que ao dispor de duas lâmpadas em paralelo em um circuito, ao fechar a
passagem de corrente por uma delas, o brilho da outra aumenta. A Figura 6 traz a resposta de um dos grupos a essa
tarefa.

Figura 6. Resposta de um grupo a uma tarefa da Atividade Dimensionando Circuitos.
Em seguida, os alunos construíam o circuito no simulador na intenção de auxiliar e comprovar suas respostas.
Na Figura 7 tem o circuito do grupo que respondeu a pergunta exibida na figura anterior.

Figura 7. Circuito construído por um dos grupos para comprovação da resposta.
No que diz respeito aos mapas conceituais desenvolvidos pelos grupos, a Tabela 2 traz as pontuações alcançadas
na atividade por quatro dos dez grupos.
Tabela 2. Pontuação dos mapas conceituais elaborado por alguns grupos
Critérios Classificatórios
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Proposições
Hierarquia
Ligações Transversais
Exemplos
Equações
Unidades de medida
Desempenho em relação ao mapa-controle

Grupo D

12
5
0
1
14
5

13
5
0
0
0
0

14
0
0
0
16
1

8
5
0
0
6
1

46,3%

22,5%

38,8%

25%

Fonte: O autor (2018).
Nota-se na Tabela que os alunos não apresentaram grau satisfatório na atividade em questão. Além disso, não
foi possível reaplicar a atividade, por motivo de tempo.
No que diz respeito a avaliação da própria UEPS, quando se pediu aos alunos para que avaliassem os encontros,
constatou-se que 88,2% deles classificaram como “Muito satisfatórios” em uma escala que variava de Muito insatisfatórios
a Muito satisfatórios em cinco graus.
Quando questionados quanto a quais atividades acharam mais atrativas, 70,60% dos alunos elegeram a
Atividade Dimensionando Circuitos como a mais atrativa (Gráfico 1).

462

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

Gráfico 1. Atividades mais atrativas na opinião dos aluno

Fonte: O autor (2018).
Os alunos poderiam eleger mais de uma atividade, caso quisessem. E a eles solicitou-se em seguida, uma
justificativa para a escolha. A Figura 8 traz uma justificativa dada por um aluno.

Figura 8. Circuito construído por um dos grupos para comprovação da resposta.
Foi unânime a resposta de que o dinamismo das atividades era o que mais atraíram aos alunos. Acredita-se que
por tirarem de sala de aula, a utilização de um software educativo e toda interação proporcionada por ele, justificam a
escolha de tal atividade como a mais atrativa.
5 – Considerações Finais
Este trabalho apresentou uma proposta diferenciada para a aprendizagem com a utilização de UEPS, que
resultou em um produto educacional, que foi resumidamente apresentado aqui, por respeitar ao limite de páginas deste
trabalho.
O material produzido foi avaliado por meio de questionário aplicado aos alunos da turma, que consideraram a
abordagem dos tópicos dinâmica, atrativa e motivadora. Em contrapartida, os alunos não construíram bons mapas
conceituais. Nenhum dos grupos mostrou ligações transversais entre conceitos, nem mesmo uma boa hierarquia dos
mesmos. Isso pode estar associado ao tempo destinado a apresentação da estratégia aos alunos. Em outras aplicações, o
ideal é que sejam destinadas duas ou três aulas, para que a estratégia seja apresentada à turma, com a utilização de
slides, apostila, exemplos de mapas, etc. Agindo deste modo, pode ser que os alunos atinjam ao objetivo esperado na
atividade em questão.
Com base nas atividades aplicadas, na análise dos dados, e nas respostas deixadas no questionário, pode-se
admitir que a UEPS foi considerada exitosa. Ainda que os resultados de algumas atividades como, por exemplo, os mapas
conceituais, não foram satisfatórios, a sequência didática como um todo atendeu à expectativa tanto dos alunos quanto
do professor. As falhas obtidas podem ser repensadas e algumas etapas reestruturadas.
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Resumo: Este trabalho de cunho qualitativo consiste numa pesquisa bibliográfica dos anais da 6ª edição do Encontro Nacional de
Aprendizagem Significativa (ENAS). Optamos pela 6ª edição para que houvesse uma análise dos mais recentes trabalhos publicados no
evento. Utilizando-nos da análise livre e baseando-nos na operação de classificação de elementos de um conjunto indicada por Bardin,
realizamos a categorização dos artigos da 6ª edição. Ao todo, foram analisados 94 trabalhos, distribuídos em trêscategorias, entendendo
que a categorização não deve ser definida pelo pesquisador, mas vai surgindo à medida em que a análise é realizada.É possível perceber
que o número de trabalhos publicados no ENAS, que é o evento de referência nacional, aumentou bastante desde a primeira edição até
a última. Isto pode ser um sinal de que com o passar dos anos a divulgação da Teoria da Aprendizagem Significativa está ganhando
espaço e que cada vez mais pesquisadores estão investindo na compreensão da ocorrência desta teoria em diferentes contextos.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Pesquisa Bibliográfica; ENAS.
Abstract: This work is related to the qualitative consists of a bibliographic researchof the sixth edition’ annals of the National Meeting
of Meaningful Learning (ENAS). We opted for the sixth edition, there was an analysis of the more recent works published in the event.
Using analysis free and based on the operation classification of elements of a set indicated by Bardin, we perform the categorization of
the articles from the sixth edition. On the whole, have been reviewed, 94 papers, distributed in three categories, with the understanding
that the categorization should not be defined by the researcher, but will be growing to the extent that the analysis is performed. It is
possible to notice that the number of papers published in the ENAS, which is the event of national reference, has greatly increased since
the first edition until the last. This can be a sign of that, with the passing of the years, the dissemination of the Theory of Meaningful
Learning is gaining ground and that more and more researchers are investing in the understanding of the occurrence of this theory in
different contexts.
Keywords: meaningful learning; bibliographic research; ENAS.

1–Introdução
Ausubel define aprendizagem como a organização e integração do material na estrutura cognitiva. Um fator
isolado que muito influencia a aprendizagem são os conceitos que o aprendiz já sabe, cabendo ao professor identificar e
ensinar de acordo. Ausubel denomina estes conhecimentos prévios de “subsunçores” – são eles que servirão como âncora
para a assimilação de novos conceitos.
Aqui é preciso chamar atenção que aprendizagem significativa não é, necessariamente,
aquela que comumente chamamos de “correta”. Quando o sujeito atribui significados a um
dado conhecimento, ancorando-o interativamente a conhecimentos prévios, a aprendizagem
é significativa, independentemente de se estes são os aceitos no contexto de alguma matéria
de ensino (MOREIRA, 2012, p.7)
De acordo com Moreira (2011), Ausubel distingue três tipos de aprendizagens significativas:
•
Aprendizagem representacional: Identificação de significados de símbolos;
•
Aprendizagem de conceitos: Conceitos também são representados por símbolos, porém são genéricos
ou categóricos;
•
Aprendizagem proposicional: Aprender o significado de ideias.
Para Ausubel, dependendo do grau de interação com os subsunçores a aprendizagem se divide em três tipos
(MOREIRA, 2011, p.159):
•
Aprendizagem subordinada: Quando a nova informação depende do conhecimento prévio para ser
assimilada;
•
Aprendizagem superordinada: Quando o novo conteúdo é mais significativo do que os conteúdos já
existentes;
•
Aprendizagem combinatória: Quando o novo conteúdo não pode ser associado aos conhecimentos
prévios, mas é assimilado mesmo assim.
Na Aprendizagem significativa crítica o aprendiz formula a sua própria opinião acerca dos conceitos
internalizados e associados aos conhecimentos prévios. (MOREIRA, 2011, p.227).
Um ensino oferecido através da técnica da memorização de forma arbitrária com a finalidade de “preparar”
para avaliações tradicionais dificilmente será capaz de promover uma aprendizagem significativa crítica, já um ensino
onde existe a participação ativa tanto do professor quanto do aluno promovendo questionamentos e trocas de opiniões e
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informações promove a aprendizagem significativa crítica de forma substantiva. O professor deve ter como objetivo
tornar o aluno um questionador (MOREIRA, 2011, p.228).
1.1 O Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa (ENAS)
O ENAS é uma reunião a nível nacional que tem por objetivo divulgar trabalhos sobre a Teoria da Aprendizagem
Significativa. Um dos seus principais organizadores é o professor Marco Antônio Moreira, muito conhecido pela sua Teoria
da Aprendizagem Significativa Crítica e grande divulgador da Teoria da Aprendizagem Significativa (ENAS, 2005).
A 1ª edição do ENAS ocorreu em 2005 com 59 trabalhos publicados sendo 39 Comunicações orais e 20 pôsteres,
a 2ª edição demorou 3 anos para acontecer sendo seu ano 2008 com 62 trabalhos publicados, sendo 28 Comunicações
orais e 34 Painéis, mas da 2ª Edição em diante o evento passou ser bianual, sendo assim a 3ª edição ocorreu em 2010 com
70 trabalhos publicados, sendo 22 Comunicações orais e 48 Painéis, a 4ª edição ocorreu em 2012 com 72 trabalhos
publicados, sendo 20 Comunicações orais e 52 Painéis, a 5ª edição ocorreu em 2014 com 113 trabalhos publicados, sendo
39 Comunicações orais e 74 Painéis e a 6ª e última edição ocorreu em 2016 com 94 trabalhos publicados, sendo 44
Comunicações orais e 50 Painéis.
Buscando compreender o que tem sido pesquisado sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa, recorremos a
esse evento de reconhecida importância na área, a fim de obter as mais recentes publicações e temas de interesse de
pesquisadores, alunos e professores que estudam essa teoria.

2–Metodologia
Esse trabalho consiste numa pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, que segundo Bogdan e Biklen (1982
apud LÜDKE e ANDRÉ, 2013, p.14) “envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto com do pesquisador
com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos
participantes”.
Optamos pela Pesquisa Bibliográfica (ou de fontes secundárias) por ser realizada por meio da documentação
indireta que “serve-se de dados coletados por outras pessoas, podendo constituir-se de material já elaborado ou não”
(LAKATOS e MARCONI, 2015, p.43). Segundo as autoras, a Pesquisa Bibliográfica permite que o pesquisador tenha maior
proximidade com os materiais escritos sobre um determinado tema, podendo ser considerada assim o ponto de partida
para toda pesquisa científica.
Estabelecemos o período para análise: 6ª edição. Realizamos a leitura somente dos resumos (Leitura tipo
SCANNING) de todos os trabalhos encontrados na 6ª edição. A leitura tipo SCANNING é a procura de um certo tópico da
obra, utilizando o índice ou a leitura de algumas linhas, parágrafos, visando encontrar frases ou palavras-chave (LAKATOS
e MARCONI, 2015, p.20).
Realizada a leitura das publicações, procedemos à análise dos textos, optando pela análise livre aliada à
categorização dos textos, pautando-nos na técnica da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016).
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos
ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos àscondições de
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. (BARDIN, 2016, p.48).
É importante ressaltar que não realizamos análise de conteúdo de todos os textos analisados. Procedemos à
análise livre e nos utilizamos de uma das etapas da análise de conteúdo proposta por Bardin (2016), na qual a autora
afirma que a categorização “é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por
diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”
(BARDIN, 2016, p.147). Ao todo foram analisados 94 trabalhos da sexta edição do encontro. Sendo assim, as categorias
apresentadas a seguir foram criadas após a análise livre dos textos, considerando os trabalhos que se enquadravam num
mesmo conjunto de temas que emergiram da análise.
3–RESULTADOS E DISCUSSÃO
Seguindo a categorização da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016) os trabalhos foram agrupados em 3 categorias
que surgiram no decorrer da leitura dos mesmos: Aprendizagem Significativa Aplicada; Estudo Teórico; Abordagem da
Aprendizagem Significativa em outros contextos, como podemos observar no gráfico 1:
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Categorização dos trabalhos
3

Aprendizagem
significativa
aplicada

19

Estudo teórico

Abordagem da AS
em outros contextos

72

Gráfico 1. Quantitativo de categorias oriundas da análise dos 94 trabalhos publicados nos anais do evento.
O gráfico acima representa o quantitativo de trabalhos contidos em cada categoria.
As categorias emergiram no decorrer da leitura dos artigos a análise livre dos conteúdos apresentados pelos diferentes
autores. Os trabalhos selecionados foram lidos e analisados, nãoapenas com o intuito de entender o que os mesmos
queriam comunicar, mas buscando compreender de que maneiras a TAS vem sendo trabalhada nas pesquisas mais
recentes. É importante ressaltar que as categorias são definidas após a análise, pois “osistema de categorias não é
fornecido, antes resulta da classificação analógica e progressivados elementos” (BARDIN, 2016, p.149) e ainda “o sistema
de categorias deve refletir asintenções da investigação” (Ibid., p.150).
A categoria “Aprendizagem Significativa Aplicada” é a categoria que mais se destaca por conter 72 trabalhos.
Isso ocorre porque grande parte dos pesquisadores que participam do ENAS aborda em seus trabalhos a construção de
caminhos para o alcance da aprendizagem significativa por meio da aplicação direta da teoria. Por exemplo, no trabalho
“Jogos e Planilhas como Instrumentos Favorecedores da Aprendizagem Significativa de Habilidades Matemáticas”,
Wartchow e Lima (2016) trazem em sua pesquisa um jogo como metodologia estratégica para alcançar a Aprendizagem
Significativa.
Ao criar um jogo e avaliar sua contribuição para o processo de ensino e aprendizagem, buscase estimular a reflexão sobre a contribuição do uso deste instrumento, para que, a partir do
mesmo, possam ser avaliados pontos que favoreçam a ocorrência de aprendizagem
significativa. (WARTCHOW e LIMA, 2016, p.22)
De um modo geral, esses autores desenvolveram métodos e atividades que consideram os conhecimentos prévios
do seu público alvo para que estes sirvam como base na construção de novos conceitos. Segundo Moreira (2011), a
aprendizagem é a organização e integração do material na estrutura cognitiva. Um fator isolado que muito influencia na
aprendizagem são os conceitos que o aprendiz já sabe, cabendo ao professor identificar e ensinar de acordo.
Destes 72 trabalhos, 70 abordam a experiência de professores ao aplicarem a teoria da AS. Nos outros dois
trabalhos, “As Narrativas como Estratégia de Aprendizagem Significativa: Uma Experiência Transdisciplinar” de Chiuratto,
Souza e Biazan (2016) e no trabalho ”Aprendizagem Significativa Por Meio da Narrativa Autobiográfica no Livro da Vida
Relato de Experiência” de Pereira (2016), os autores relatam a experiência que vivenciaram enquanto alunos, através da
aplicação da teoria da AS realizada por seus professores, o que nos possibilita perceber a aplicação da teoria da AS pela
visão dos dois lados, professor e aluno.
Ainda na categoria “Aprendizagem Significativa Aplicada” percebemos que muitos métodos, como a “Resolução
de Problemas”, “Utilização de Sequência Didática”, “Construção do diagrama em V”, “Construção de Unidades de Ensino
Potencialmente Significativas” e “Construção de Mapas Mentais” são utilizados como métodos para o alcance e análise
da AS. Dos 72 trabalhos analisados nesta categoria, 22 trabalhosapresentaram construção de Mapas Conceituais para a
verificação da AS. Desses, 18 trabalhos indicaram que os mapas conceituais foram feitos por alunos, enquanto que em
quatro os mapas conceituais foram feitos pelos professores pesquisadores. No trabalho “Utilização de Mapas Conceituais
na Disciplina de Biofísica: Uma Proposta com Foco na Aprendizagem Significativa” de Prado e Gama (2016), podemos
identificar a construção pelos alunos.
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A utilização de Mapas Conceituais com alunos universitários com o objetivo de investigar os
conhecimentos dos estudantes acerca da temática Biofísica, antes, durante e depois da
abordagem dessa disciplina e a discussão sobre as potencialidades dessa ferramenta para essa
finalidade (PRADO e GAMA, 2016, p.175).
Segundo Moreira (1980) os mapas conceituais não são meros diagramas que ligam conceitos. Para o autor:
Mapas conceituais são diagramas de significados, de relações significativas; de hierarquias
conceituais, se for o caso. Isso também os diferencia das redes semânticas que não
necessariamente se organizam por níveis hierárquicos e não obrigatoriamente incluem apenas
conceitos. Mapas conceituais também não devem ser confundidos com mapas mentais que
são livres, associacionistas, não se ocupam de relações entre conceitos, incluem coisas que
não são conceitos e não estão organizados hierarquicamente. Não devem, igualmente, ser
confundidos com quadros sinópticos que são diagramas classificatórios. Mapas conceituais
não buscam classificar conceitos, mas sim relacioná-los e hierarquizá-los. (MOREIRA, 1980,
p.1).
A categoria “Estudo Teórico” foi assim nomeada por possuir 19 trabalhos desenvolvidos por meio de pesquisas
sobre as teorias relacionadas à Aprendizagem Significativa. Nestes trabalhos, foram abordados temas como: A Aplicação
da Aprendizagem Significativa e de Mapas Conceituais pelo viés teórico, O processo de Ensino Aprendizagem, Análise de
livros didáticos dentre outros, sem que os pesquisadores vivenciassem a aplicação da teoria da AS na prática. Alguns
trabalhos desta categoria utilizam a Revisão de Literatura como metodologia de pesquisa, como por exemplo o trabalho
“A construção de Uma UEPS Sobre Radiadores: Uma Investigação Exploratória nas Principais Bases de Dados Nacionais”
de Gosmes e Garcia (2016), que afirmam em seu resumo:
Este trabalho apresenta os resultados de uma investigação exploratória de uma pesquisa em
desenvolvimento, na área de Educação em Ciências. Nosso objetivo nesta etapa da pesquisa
foi fazer o levantamento dos trabalhos que relacionam à Teoria dos Campos Conceituais de
Vergnaud com a disciplina de Química, bem como possíveis aproximações com a
Aprendizagem Significativa Crítica. (GOMES e GARCIA, 2016, p.133)
Ainda sobre a Revisão Bibliográfica, Gasque (2012) define:
A revisão de literatura refere-se ao levantamento do assunto do tema pesquisado. Abrange
artigos com resultados de pesquisas, pontos de vista diversificados de autores, livros técnicos,
etc. O levantamento deve cobrir o assunto a ser pesquisado. Uma forma prática de fazer isso,
é levantar os conceitos-chave da pesquisa e, depois, tratar cada conceito aprofundando nos
aspectos etimológicos (origem da palavra), históricos, evolução, significado atual e mostrar
resultados de pesquisas sobre o conceito. (GASQUE,2012)
Outros trabalhos desta categoria utilizaram a Pesquisa Teórica como metodologia de pesquisa, como por exemplo
o trabalho “A Contribuição do Mapa Conceitual para o Ensino de Ciências: Gênese, Princípios, Correntes e Finalidades”
de Silveira e Mendonça (2016), que afirmam em seu resumo:
O artigo apresenta um estudo teórico descritivo sobre a contribuição do Mapa Conceitual para
o Ensino de Ciências, referindo, principalmente, a sua gênese, aos princípios que norteiam o
trabalho educativo e investigativo, as diversas correntes de uso no Brasil e as possibilidades
didáticas pedagógicas. Apresenta também algumas restrições e investigações com Mapa
Conceitual na área do ensino-aprendizado em Ciências Naturais, atuando como recurso
facilitador da aprendizagem significativa, em sala de aula no Ensino Fundamental. (SILVEIRA
e MENDONÇA, 2016, p.608)
Ainda sobre a Pesquisa Teórica, Baffi (2017) define:
Esse tipo de pesquisa é orientada no sentido de re-construir teorias, quadros de referência,
condições explicativas da realidade, polêmicas e discussões pertinentes. A pesquisa teórica
não implica imediata intervenção na realidade, mas nem por isso deixa de ser importante,
pois seu papel é decisivo na criação de condições para a intervenção. (BAFFI, 2017)
A categoria “Abordagem da Aprendizagem Significativa em outros contextos” possui quatro trabalhos que
analisam a técnica da teoria da aprendizagem significativa para o desenvolvimento de recursos que propiciem a
aprendizagem significativa à distância. Apesar dos três trabalhos abordarem a Educação à Distância (EAD), optamos por
nomear a categoria como “Abordagem da Aprendizagem Significativa em outros contextos” por ter outro enfoque
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diferente da Educação a Distância. Nestes trabalhos não há a preocupação de analisar a Educação à Distância em si, mas
sim a Aprendizagem Significativa aplicada, mas num ambiente diferente da sala de aula convencional – isso é o que os
difere dos demais trabalhos das outras categorias, que também possuem trabalhos que abordam a EAD. Podemos usar
como exemplo o trabalho “O Diagnóstico dos Conhecimentos Prévios na EAD: Um Estudo na Percepção de Alunos e
Professores” de Tonelli e Deps (2016), que traz a preocupação em constatar se a técnica da utilização dos conhecimentos
prévios é utilizada num sistema de Educação à Distância online. Os autores afirmam em seu resumo:
Este artigo teve como objetivo verificar por meio da percepção de professores e alunos se há
ocorrência de diagnóstico dos conhecimentos prévios na EAD, antes do início das disciplinas
ou da introdução de um novo conteúdo e identificar por meio dos relatos dos professores
quais são as dificuldades enfrentadas, se comparadas ao diagnóstico feito na modalidade
presencial. (TONELLI e DEPS, 2016, p.855)
Ausubel (apud Moreira, 2011) denomina estes conhecimentos prévios de subsunçores, são eles que servirão como
âncora para a assimilação de novos conceitos. Quando o sujeito atribui significados a um dado conhecimento, ancorandoo interativamente a conhecimentos prévios, a aprendizagem é significativa, independentemente se estes são os conceitos
aceitos no contexto de alguma matéria de ensino (MOREIRA, 2012, p. 24).
4–Considerações Finais
Considerando que o ENAS é um evento que recebe apenas trabalhos que sejam alinhados com a temática do
evento, partimos do pressuposto que todos os trabalhos constituem um conjunto de estudos e propostas sobre a Teoria
da Aprendizagem Significativa. Nesse sentido, nosso objetivo não foi analisar quais as contribuições da TAS em cada
trabalho analisado, mas identificar de que maneiras essa teoria vem sendo abordada pelos pesquisadores da área.
É possível perceber que o número de trabalhos publicados no ENAS, que é o evento de referência nacional,
aumentou bastante desde a primeira edição até a última, isto pode ser um sinal de que com o passar dos anos a
divulgação da Teoria da Aprendizagem Significativa está ganhando espaço e que cada vez mais pesquisadores estão
investindo na compreensão da ocorrência desta teoria em diferentes contextos.
Pudemos perceber também como ocorre o processo da aprendizagem significativa. Em primeiro lugar é
necessário considerar todo o conhecimento prévio das crianças (o que aprenderam nos ambientes que frequentam, com
a família e com as outras pessoas com as quais convivem) e contextualizar o conteúdo a ser ensinado com a realidade
dos mesmos, desenvolvendo os temas abordados de forma lúdica com atividades práticas que envolvam as interações e
as brincadeiras, despertando neles a curiosidade e o interesse para que haja uma participação ativa e prazerosa nas
aulas.
Pesquisamos os trabalhos publicados nos anais da 6ª edição do ENAS, analisamos as publicações por meio da
metodologia da Análise de Conteúdo e identificamos os a relação entre as pesquisas. Portanto, este trabalho não tem a
finalidade de esgotar todas as contribuições a respeito da ocorrência da Aprendizagem Significativa, mas espera-se que
com ele outros pesquisadores possam se interessar pelo assunto e dar continuidade e aprofundamento a esta pesquisa.
5–Referências
BAFFI, M. A. T. Modalidades de Pesquisa: Um
Estudo Introdutório.
http://usuarios.upf.br/~clovia/pesq_bI/textos/texto02.pdf. Acesso em: 21 dez. 2017.

Disponível

em:

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo. Edições 70, 2016.
CHIURATTO, A. A.; SOUZA, I. G.; BIAZAN, C. C. E. As Narrativas como Estratégia de Aprendizagem Significativa: Uma
Experiência Transdisciplinar. In: 6º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, 2016, São Paulo.
Disponívelem:
<http://docs.wixstatic.com/ugd/75b99d_115ab30d7f214a3bb8cfb449da48166c.pdf>. Acesso em:05 out. 2017.
GASQUE, K. C. Diferença entre referencial teórico e revisão de literatura, 2012, Disponível em:
<http://kelleycristinegasque.blogspot.com.br/2012/02/diferenca-entre-referencial-teorico-e.html>. Acesso
em 10 nov. 2017.
GOMES, A. T.; GARCIA, I. K. A construção de uma UEPS Sobre Radiadores: Uma Investigação Exploratória nas
Principais Bases de Dados Nacionais. In: 6º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, 2016, São Paulo.
Disponível em:
<http://docs.wixstatic.com/ugd/75b99d_115ab30d7f214a3bb8cfb449da48166c.pdf>. Acesso em:05 out. 2017.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica,
projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 7ª Ed. São Paulo, Atlas, 2015.

469

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. 2a. ed. Rio de Janeiro: GEN, 2013. v. 1. 112p
.
MOREIRA, M.A. Mapas conceituais como instrumentos para promover a diferenciação conceitual progressiva e a
reconciliação integrativa. Ciência e Cultura, 32(4): 474-479, 1980.
. Teorias de aprendizagem. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária. Caps. 12 e 15. 2ª
ed. ampl., 2011. 242p.
_______________. O que é afinal aprendizagem significativa?Revista Qurriculum, 25; pp. 29-56, mar 2012.
. Aprendizagem Significativa: a teoria e textos complementares. São Paulo: Livraria da
Física,2012.
PEREIRA, V. A. G. Aprendizagem Significativa Por Meio da Narrativa Autobiográfica no Livro da Vida Relato de
Experiência In: 6º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, 2016, São Paulo. Disponível em:
<http://docs.wixstatic.com/ugd/75b99d_115ab30d7f214a3bb8cfb449da48166c.pdf>. Acesso em:05 out. 2017.
PRADO, R. T.; GAMA, A. C. Utilização de Mapas Conceituais na Disciplina de Biofísica: Uma Proposta com Foco
na Aprendizagem Significativa In: 6º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, 2016, São Paulo.
Disponível em:
<http://docs.wixstatic.com/ugd/75b99d_115ab30d7f214a3bb8cfb449da48166c.pdf>. Acesso em:05 out. 2017.
SILVEIRA, F. P. R. de A; MENDONÇA, C. A. S. A Contribuição do Mapa Conceitual para o Ensino de Ciências: Gênese,
Princípios, Correntes e Finalidades. In: 6º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, 2016, São Paulo.
Disponível em:
<http://docs.wixstatic.com/ugd/75b99d_115ab30d7f214a3bb8cfb449da48166c.pdf>. Acesso em:05 out. 2017.
TONELLI, E.; DEPS, V. L. O Diagnóstico dos Conhecimentos Prévios na Ead: Um Estudo na Percepção de
Alunos e Professores. In: 6º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, 2016, São Paulo.
Disponível em:
<http://docs.wixstatic.com/ugd/75b99d_115ab30d7f214a3bb8cfb449da48166c.pdf>. Acesso em:05 out. 2017.
WARTCHOW, E.; LIMA, I. G. Jogos e Planilhas como Instrumentos Favorecedores da Aprendizagem Significativa
de Habilidades Matemáticas. In: 6º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, 2016, São Paulo.
Disponível em:
<http://docs.wixstatic.com/ugd/75b99d_115ab30d7f214a3bb8cfb449da48166c.pdf>. Acesso em:05 out. 2017.

470

7º ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – 7ºENAS

PAINEL058 - UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA (UEPS) E O USO DE MODELOS DIDÁTICOS NO
ENSINO E APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA CELULAR
JULIANA CASADO
Especialização em Ensino de Ciências Biológicas
Universidade Estadual de Londrina Depto de Biologia Geral
juuh.casado@gmail.com

TANIA APARECIDA SILVA KLEIN
Universidade Estadual de Londrina / Depto de Biologia Geral
uel.tania@gmail.com
Resumo: A Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) é uma sequência de ensino pautada na Teoria de Aprendizagem
Significativa, que tem o objetivo de facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Neste trabalho a proposta foi
incentivar os alunos na construção do conhecimento sobre biologia celular partir do uso de modelos construídos pelos estudantes com
materiais pedagógicos alternativos. A intervenção foi feita com alunos do 3º ano do curso técnico em Administração de uma escola
pública da região central do município de Londrina, PR. Os dados foram coletados a partir das produções e intervenções com os alunos
participantes durante a implementação das atividades seguindo os passos delimitados em uma UEPS. Foram identificados processos de
diferenciação progressiva e reconciliação integradora de conceitos construídos pelos estudantes sobre o tema da biologia celular, como
síntese proteica, composição do núcleo e as funções das organelas. Houve envolvimento dos estudantes participantes durante o processo
de construção dos modelos, entretanto, foi possível identificar dificuldades conceituais para expor ou explicar o modelo construído.
Palavras-chave: Biologia Celular. UEPS.AprendizagemSignificativa.
Abstract: The Potentially Meaningful Teaching Units - PMTUis a teaching sequence based on Meaningful Learning Theory, which aims to
facilitate the process of teaching and learning of students. In this work the proposal is to encourage students in the construction of
knowledge about cellular biology from alternative pedagogical materials. The intervention was carried out with students of the 3rd year
of the technical course in Administration of a public school of the central region of the city of Londrina, PR. The data were collected
from the productions and interventions of the participating students during the implementation of the activities following the steps of
the PMTU. Through the PSTU we achieve progressive differentiation and integrative reconciliation by students of complex concepts of
cell biology, such as protein synthesis, nucleus composition and organelle functions. Thus, we provide the students of the third year of
the technical course in Administration a new way of learning.
Keywords: Cell biology. PMTU.Meaningful Learning.

1–Introdução
No ensino de Biologia, o tema de Biologia Celular muitas vezes apresenta-se de forma abstrata para o
estudante, o que dificulta a compreensão conceitual, imprescindível para o entendimento da diversidade dos organismos
e sua complexidade de organização.
Outro fator que dificulta tal compreensão é o uso de estratégias ou materiais diferenciados para o ensino de
Biologia Celular. Segundo Krasilchik (2008) “para a realização de práticas educativas contextualizadas é necessário que
o docente tenha disponibilidade de tempo para realizar o planejamento da atividade, e também recurso material para
sua execução.”
Diante desses fatores, essa pesquisa buscou seguir os passos de uma UEPS para propiciar aos alunos momentos
específicos para explorar o conteúdo de Biologia Celular, a partir do uso de estratégias didáticas que despertassem o
interesse e a busca por significados.
Nesse sentido, os objetivos deste trabalho foram identificar os conceitos que os participantes possuíam sobre
Biologia Celular einvestigar a contribuição da UEPS proposta para a aprendizagem dos conceitos.
2–Marco Teórico
2.1 – Teoria da Aprendizagem Significativa
A aprendizagem significativa segundo Moreira (2010 p. 2), “se caracteriza pela interação entre conhecimentos
prévios e conhecimentos novos, e essa interação é não-literal e não-arbitrária”. Nesse processo, os novos conhecimentos
tornam-se significativos para o individuo, e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade
cognitiva.
Ao conhecimento relevante à nova aprendizagem Ausubel denomina de subsunçor ou ideia âncora, que é
entendido como um conhecimento específico do sujeito, que possibilita dar significado a um novo conhecimento
(MOREIRA, 2010).
De acordo com Moreira (2010 p. 4) “A clareza, a estabilidade cognitiva, a abrangência, a diferenciação de um
subsunçor variam ao longo do tempo, ou melhor, das aprendizagens significativas do sujeito. Trata-se de um
conhecimento dinâmico, não estático, que pode evoluir e, inclusive, involuir.” Na estrutura cognitiva esses subsunçores
estabelecem uma hierarquia, onde as posições não são fixas, podendo assim, um subordinado ocupar uma posição melhor.
Essa estrutura dinâmica é caracterizada por dois processos, a reconciliação integradora e a diferenciação progressiva.
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Valorizando o conhecimento prévio do estudante é possível construir um conhecimento mais aprimorado e
duradouro, resultando em uma aprendizagem significativa e eficiente.
Por outro lado, como cita De Paula &Bida (2015), quando a aprendizagem significativa não é efetiva, o
estudante faz uso da aprendizagem mecânica, isto é, memoriza o conteúdo, que não sendo significativo para ele
rapidamente será esquecido. Nesse tipo de aprendizagem as novas ideias se organizam de forma aleatória havendo pouca
ou nenhuma interação entre os subsunçores existentes e as novas ideias (SILVA, 2016).
2.2 – Unidade de Ensino Potencialmente Significativa
Para mudar a situação dentro de sala de aula, em que o professor passa a informação, o estudante copia e
memoriza de forma mecânica e após uma avaliação o conteúdo é esquecido, Moreira propôs a Unidade de Ensino
Potencialmente Significativa (UEPS) uma sequência de ensino pautada na Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS),
com o objetivo facilitar a aprendizagem em sala de aula.
As Unidades de Ensino Potencialmente Significativas, devem ser usadas pelo professor com a finalidade de
proporcionar ao estudante a construção de uma aprendizagem mais significativa e não mecânica (Da RONCHet al., 2015).
Para Moreira (2011 p.44), “só há ensino quando há aprendizagem e esta deve ser significativa; ensino é o meio,
aprendizagem significativa é o fim; materiais de ensino que busquem essa aprendizagem devem ser potencialmente
significativos.”
Segundo Moreira (2011) uma UEPS é composta por oito passos. E esta segue princípios fundamentados por
Ausubel e outros autores, para uma aprendizagem significativa.
O primeiro passo é definir o tema especifico a ser abordado identificando os aspectos declarativos e
procedimentais. Nesse passo o professor deve identificar no conteúdo o que é importante ser trabalhado. No segundo
passo é necessário criar/propor situações em que o aluno possa externalizar o conhecimento prévio correto ou não sobre
o tema. Isso pode ser feito através de discussão, mapa conceitual, questionário, situação-problema, e etc. Para o terceiro
passo Moreira (2011) sugere propor situações-problema em um nível bastante introdutório, de forma a considerar o
conhecimento prévio do aluno, preparando o terreno para a introdução do conhecimento declarativo e procedimental
que se pretende ensinar. As situações-problemas devem funcionar como organizadores prévios fazendo a ponte entre os
conhecimentos prévios e o novo conhecimento. Para isso é necessário que o aluno entenda como um problema e seja
capaz de modela-lo mentalmente. Isso pode ser trabalhado através de vídeos, problemas diários, demonstrações,
problemas clássicos de materiais de ensino, representações veiculadas pelos meios de comunicação.
No quarto passo, depois de trabalhada as situações iniciais, é o momento expor o conhecimento a ser ensinado,
considerando a diferenciação progressiva, isto é, dando uma visão geral do conteúdo e depois os aspectos mais
específicos. Sugestões de atividades em pequenos grupos, exposição oral e discussão em grande grupo são propostas por
Moreira (2011). No quinto passo, Moreira (2011) recomenda retomar os aspectos estruturantes e gerais de forma mais
complexa que o passo anterior. Utilizando novos exemplos, e destacando as semelhanças e diferenças dentro do
conteúdo, ou seja, promovendo a reconciliação integrativa. Nesse passo poderá ser trabalhada a construção de mapas
conceituais, atividade colaborativa para que haja uma interação social, negociação de significados, com o professor como
mediador; experimentos em laboratório, e projetos.
Concluindo a unidade, no sexto passo se da continuidade no processo de diferenciação progressiva e
reconciliação integradora retomando os aspectos mais importantes do conteúdo em um nível mais complexo. Através de
exposição oral, leitura de texto, recurso audiovisual, atividades colaborativas e discussão em grande grupo. “O que
importa não é a estratégia em si, mas a maneira de trabalhar o conteúdo da unidade” (MOREIRA, 2011).
O sétimo passo, é a avaliação da aprendizagem em UEPS, que deve ser feita durante a realização do estudo,
percebendo tudo que pode ser considerada evidência de aprendizagem significativa. Para isso, poderão ser propostos
problemas e situações que envolvam a compreensão, captação de significados e a capacidade de transferência do
conhecimento. No oitavo passo, é feita a avaliação da UEPS. E essa só poderá ser considerada satisfatória se o desempenho
dos estudantes mostrar que houve aprendizagem significativa (compreensão, captação de significados, capacidade de
explicar e aplicar o conhecimento).
Para Moreira (2011) todos os passos da UEPS devem ser trabalhados com estratégias e materiais diversificados,
privilegiando o questionamento ao invés de respostas prontas, e sempre estimulando o diálogo. Os estudantes podem
propor situações-problemas relacionadas ao tema abordado e atividades individuais.
2.3 – O uso de modelos didáticos no ensino de Biologia Celular
A célula por não ser visível a olho nu torna-se incompreensível para o estudante quando ensinada através de
métodos tradicionais de ensino. Aulas expositivas, centradas no professor, utilizando apenas o livro didático como
recurso, dificulta o processo de aprendizagem desse conceito. Para Brito et al (2013 p. 4) “a aula prática proporciona
para o aluno uma aprendizagem que apenas a aula teórica não permite.”
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Segundo Castoldi (2009 p. 685) “A utilização de recursos didático-pedagógicos pensa-se em preencher as
lacunas que o ensino tradicional geralmente deixa, e com isso, além de expor o conteúdo de uma forma diferenciada,
fazer dos alunos participantes do processo de aprendizagem”.
Assim o uso de materiais didáticos é necessário para a melhoria das aulas, tornando-as mais descontraídas e
possibilitando a participação de todos os alunos (MENDONÇA & SANTOS, 2011). Segundo Pietrocola (1999:13), apudMüllen
(2006 p. 160) “O que o professor busca ao fazer uso de modelos ao trabalhar modelização com seus alunos é a melhoria
da qualidade do ensino de ciências. Ou seja, melhorar a “qualidade do conhecimento científico escolar” ensinado,
assegurando, assim, uma melhor relação com o mundo em que vivemos”.
A utilização adequada de modelos, o aporte epistemológico a abordagem construtivista e a escolha de
conteúdos programáticos estão relacionados e são referenciais norteadores no ensino de ciências, numa perspectiva de
construção do conhecimento científico escolar (LORENZINI, ANJOS, 2004 apud DELLA JUSTINA & FERLA).
Nos conteúdos referentes a estruturas microscópicas menores, é importante a utilização de recursos didáticos
que facilitem o processo de assimilação. A construção e o uso de modelos tridimensionais e imagens contribuem para
uma aprendizagem significativa, evitando erros na obtenção do conhecimento (KIEREPKA, et al 2015).De acordo com
DANTAS et al (2016 p. 2) “Os modelos didáticos são ferramentas que podem expor uma estrutura ou processo biológico,
favorecendo o entendimento de fenômenos complexos e abstratos, tornando, assim o aprendizado mais concreto”.
É evidente que o uso de metodologias diferenciadas promove a articulação entre o conteúdo e as atividades
práticas, estimulando o trabalho em equipe e a criatividade, tornando o estudante ativo no processo de ensino
aprendizagem (MATOS et al, 2009; SILVA et al 2016). Consequentemente isso leva a um aumento na frequência escolar,
e no rendimento acadêmico (ALMEIDA et al 2015 apud SILVA et al 2016)
3–Metodologia
O estudo foi desenvolvido em sala de aula, com alunos do 3º ano do curso técnico de administração em uma
escola publica do município de Londrina. Foram utilizados como instrumentos de pesquisa para identificar o conhecimento
prévio dos estudantes um questionário, de modo a permitir, através da comparação dos resultados obtidos pela aplicação
do instrumento, aumentar a validade interna do estudo. Foi proposto aos alunos participantes a confecção de modelos
de biologia celular, com diversos tipos de materiais e papelaria, conforme os passos da UEPS.
4–Apresentação e Discussão dos Dados
No primeiro encontro foi apresentada aos alunos a proposta de estudo e o objetivo da pesquisa. Em seguida os
estudantes formalizaram a participação no estudo através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido onde foi assinado
pelo aluno e enviado para assinatura dos pais ]
ou responsáveis.
Como forma de Criar/Propor situações, (2º passo da UEPS) os alunos em grupos, pesquisaram sobre as organelas
em livros didáticos e discutiram como esses componentes celulares poderiam ser representados em modelos didáticos.
No segundo encontro os estudantes trouxeram os materiais para a construção dos modelos. Com a mediação da
professora e da estagiária eles tiraram dúvidas a respeito do conteúdo e iniciaram a fabricação dos modelos didáticos. A
situação problema nesse momento foi buscar estratégias utilizando tais materiais para a construção de modelos, evidenciando
as estruturas mais importantes dos componentes celulares. A utilização de modelos didáticos estimulou o alunos a
participarem da aula de forma ativa, lendo, observando, interpretando e compartilhando suas ideias com professores e outros
alunos, o que permitiu ter o professor como um mediador no processo de aprendizagem.
No terceiro encontro como forma de expor o conhecimento (4º passo da UEPS) os alunos apresentaram os
componentes celulares produzidos e foram questionados pela professora e outros alunos da sala sobre o assunto, possibilitando
uma discussão em grande grupo sobre o conteúdo.
Os alunos no quarto encontro formaram pequenos grupos e preencheram uma tabela com as funções das organelas
e os tipos de células (animal, vegetal e procarionte) onde era encontrado o componente celular. Nessa atividade foi possível
retomar os aspectos mais gerais e estruturantes, (5º passo da UEPS) com a mediação da professora apontar as
similaridades e diferenças importantes no conteúdo, além de permitir a interação entre os estudantes, o esclarecimento
de dúvidas e a negociação de significados.
No quinto encontro os alunos desenharam um núcleo celular e escreveram sua função. Posteriormente
pesquisaram os componentes nucleares em livros didáticos e produziram um texto com suas palavras sobre o assunto. Para
Moreira (2011) “todos os passos, os materiais e as estratégias de ensino devem ser diversificados, o questionamento deve ser
privilegiado em relação às respostas prontas e o diálogo e a crítica devem ser estimulados”.
Para o sexto e sétimo encontro foram propostas as mesmas atividades anteriores (construção de modelos,
apresentação oral e discussão), e ao final do sétimo encontro foi feita uma revisão de todo o conteúdo trabalhado, onde os
alunos puderam visualizar em microscópio óptico alguns tipos celulares, como célula muscular, célula vegetal e célula
intestinal.
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Para verificação da aprendizagem através da UEPS, foi aplicado um questionário sobre a temática. Foram
observados avanços conceituais quando foram comparados o pré e pós teste, principalmente em relação ao núcleo celular,
síntese proteica e função das organelas celulares.
5–Considerações Finais
Através do estudo realizado, pudemos observar que durante as aulas os alunos mostraram-se interessados e
participativos na realização das atividades propostas. E quando questionados sobre a aprendizagem através da metodologia
aplicada, os estudantes disseram que essa foi mais eficiente para assimilação dos conceitos.Demostraram dificuldade na
exposição oral do conteúdo para os colegas. Isso pelo fato de não estarem acostumados com esse tipo de apresentação, mas
foi possível notar uma melhora considerável durante as aulas nesse ponto, o que facilitou a aprendizagem.
No entanto, ficou claro que através da UEPS e da produção de modelos didáticos, os estudantes foram capazes de
compreender determinados conceitos específicos, como a síntese proteica, a composição do núcleo e as funções das
organelas.
Amorim (2013 p. 11) salienta que a “prática exige flexibilidade do educador, pois este deve, além de estar
preparado com conteúdo, direcionar as etapas de execução desta atividade aos seus alunos”. Para melhor compreensão
da estrutura ilustrada é importante que os estudantes construam seus próprios modelos, assim é possível retomar os
conceitos e compreender como produzir, e quais as características que devem ser evidenciadas.
Assim, uso de metodologias diferenciadas é bem aceito pelos alunos, o que cabe ao professor e a escola explorar
novos métodos que facilitem o ensino- aprendizagem e que despertem o interesse e a motivação. Levando os alunos a
compreender o que esta sendo ensinado, promovendo assim um conhecimento duradouro. A aplicação de modelos é vista
como um momento de trabalho, questionamento, interpretação, análise, troca de ideias, tomada de decisões e
conclusões, que resultam em aprendizagem (TEMP, 2011).
Dessa forma, a elaboração de trabalhos como este é de total importância, pois desperta no professor o
incentivo para continuar desenvolvendo práticas lúdicas em sala de aula.
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Universidade Estadual do Centro-Oeste/Departamento de Física/Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Ensino de
Ciências Naturais e Matemática - sandrosantos@unicetro.br
Resumo:A aprendizagem significativa acontece quando novas informações se relacionam de maneira substantiva e não arbitrária com
os conceitos subsunçores da estrutura cognitiva dos indivíduos. Questiona-se se o desenvolvimento de atividades de pesquisa escolar,
discussões e formulações em astronomia facilita a aprendizagem para 32 alunos do 9o ano da educação básica. O objetivo foi buscar
nessa turma indícios da ocorrência da Aprendizagem Significativa, analisando a evolução conceitual em astronomia a partir das respostas
para um pré e um pós-teste. Este instrumento demonstrou que alguns alunos reformularam suas concepções acerca dos conceitos
discutidos, evoluindo conceitualmente enquanto outros tiveram dificuldades. Argumenta-se em favor do desenvolvimento de outras
propostas para facilitar ainda mais a aprendizagem por esse viés e atender as dificuldades percebidas.
Palavras-chaves: questionário, reformulação conceitual, conflito cognitivo.
Abstract: The Meaningful Learning occurs when the new informations relates substantively and not arbitrarily to the existing concepts
in the cognitive structure of individuals. Thus, It is questioned whether the development of activities of school research, discussions and
formulations in astronomy can facilitate the learning to 32 students of the 9th grade of basic education. The objective was to seek
indications of the occurrence of Meaningful Learning, analyzing the conceptual evolution in astronomy from the answers to a pre and
post test. This instrument demonstrated that some students reformulated their conceptions about the concepts discussed, evolving
conceptually, while others had difficulties. It is defended the development of other proposals to facilitate even more, the learning
through this perspective and to atend the perceived difficulties.
Keywords: questionnaire, conceptual reformulation, cognitive conflict.

1–Introdução
A aprendizagem significativa aponta para a relação cognitiva que acontece entre os conceitos subsunçores dos
indivíduos e as novas informações propostas. Trata-se de um processo idiossincrático, que depende de serem
utilizado materiais potencialmente significativos no ensino e dos indivíduos se predisporem a aprender
significativamente (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). Aquilo que os alunos sabem deve servir de base para o
planejamento educacional e eles têm responsabilidade na assimilação conceitual.
Para que esse tipo de aprendizagem aconteça deve ser percebida evolução conceitual acerca das informações,
ou seja, os indivíduos devem demonstrar que agregaram novas informações àquelas que já possuíam, tornando
explicações e discussões mais amplas (MOREIRA; MASINI, 2001). Com isso, questiona-se se o desenvolvimento de
atividades de pesquisa escolar, de discussões, apresentações e proposições em astronomia facilitam a evolução
conceitual dos alunos, demonstrando a Aprendizagem Significativa? O objetivo foi buscar indícios da ocorrência da
aprendizagem significativa analisando a evolução conceitual em astronomia de uma turma de 9o ano por meio de um
pré e um pós-teste.
Para demonstrar essa evolução, os alunos responderam o pré e o pós-teste, que serviu como instrumento de
avaliação deste trabalho. Entremeio aos testes houve abordagens emque eles desenvolveram pesquisa escolar na
web, discussões, apresentações, proposições sobre conceitos de astronomia – surgimento do universo e da vida, a
astronomia, objetos do sistema solar (estrelas, asteroides, cometas, meteoroides, satélites, buracos negros),
galáxias, sistema solar, fenômenos (eclipses, movimentos do sistema Terra-Sol-Lua), instrumentos ópticos de estudo
celeste. Nesse sentido, eles puderam compreender sobre as informações solicitadas no pré-teste para, responderem
o pós-teste, mas somente os testes foram aqui analisados.
As proposições aqui apresentadas demonstraram que devem ser promovidos processos significativos de
aprendizagem e que os alunos podem demonstrar evolução conceitual se predispondo e tornando-se mais ativos
nesses processos (MOREIRA; MASINI, 2001).
2–Marco Teórico
David Ausubel e seus colaboradores propôs a teoria da aprendizagem significativa, que discute sobre
assimilação conceitual na estrutura cognitiva dos indivíduos. A aprendizagem acontece sempre que as novas informações
se relacionarem com outras já assimiladas nessa estrutura, em um processo significativo e não arbitrário. Contrapõe-se
a aprendizagem mecânica, na qual as informações são armazenadas de maneira arbitrária e literal (AUSUBEL; NOVAK;
HANESIAN, 1980).
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Os conhecimentos já existentes são chamados por Ausubel de subsunçores, estando organizados de maneira
hierárquica na estrutura cognitiva. Caso os indivíduos não tenham esses subsunçores, devem ser utilizados organizadores
prévios para introduzir novos conhecimentos (MOREIRA; MASINI, 2001).
A ocorrência da aprendizagem significativa depende de duas condições principais: o material ser
potencialmente significativo e os indivíduos se predisporem a aprender significativamente (MOREIRA; MASINI, 2001).
O tipo mais básico de aprendizagem significativa é a representacional, que implica em aprender símbolos
particulares e suas representações unitárias (as palavras representam objetos concretos e estabelecem correspondências
com imagens específicas). Outro tipo de aprendizagem é a de formação de conceitos, pela qual os conceitos são
representados por palavras particulares para as quais foram agregadas novas relações). Um terceiro tipo é a aprendizagem
significativa proposicional, que busca aprender o significado de uma estrutura gerada pela combinação de conceitos
(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).
Independentemente do tipo de aprendizagem significativa, as relações entre os conceitos e a estrutura
cognitiva acontecem de maneira subordinada, superordenada ou combinatória. Na subordinação as informações são
relacionadas às ideias mais gerais e abrangentes na estrutura cognitiva. Na superordenação são apreendidas proposições
mais abrangentes do que os subsunçores com os quais as informações se relacionaram. Quando os novos conceitos não se
relacionam nem de maneira subordinada nem superordenada, diz-se que aprendizagem foi combinatória (AUSUBEL;
NOVAK; HANESIAN, 1980).
Nesse processo de relacionar informações, devem ser consideradas a diferenciação progressiva e reconciliação
integrativa, que consistem, respectivamente, em ir diferenciando hierarquicamente os conceitos mais abrangentes para
chegar aos menos abrangentes e, progressivamente, partir das partes para formar o todo (MOREIRA; MASINI, 2001).
A mediação de processo de aprendizagem nessa perspectiva implica, segundo Moreira e Masini (2001), em:
identificar os conteúdos do ensino em termos de princípios unificadores, inclusivos, com poder exploratória, respeitando
a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa; identificar os subsunçores que os alunos têm; facilitar a
assimilação conceitual de maneira significativa; avaliar de maneira coerente com a proposta; compartilhar significados.
Podem ser utilizados por exemplo, os mapas conceituais no processo de avaliação da aprendizagem significativa, pois
estes expressam hierarquias conceituais, diferenciação progressiva e reconciliação integrativa.
3–Metodologia
A pesquisa foi desenvolvida em um colégio público da cidade de Guarapuava/PR, em uma turma de 9 o ano de
33 alunos, durante as aulas de Ciências Naturais.
Este trabalho fez parte de um estudo de campo, desenvolvido pela autora durante o curso de mestrado
profissional na área de Ensino de Ciências e Matemática, da Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO, que
buscou promover a aprendizagem significativa de conceitos de astronomia em uma turma de 9o ano utilizando o
computador e a internet.
Este trabalho não busca apresentar ou discutir as atividades didáticas realizadas durante este estudo, porém,
para melhor compreensão do papel da Aprendizagem Significativa no recorte aqui apresentado, ressalta-se que a unidade
didática realizada apresentou materiais potencialmente significativos, respeitou os conhecimentos prévios dos alunos,
estimulou a participação ativa deles na (re)formulação de conceitos, bem como o senso crítico, o diálogo e a predisposição
para aprender significativamente. Mediante as devidas orientações, os alunos precisaram realizar pesquisa escolar a
respeito de alguns conceitos de astronomia (organizados hierarquicamente respeitando a diferenciação progressiva)
utilizando o computador e a internet como recurso facilitador. Eles apresentaram pesquisas coerentes, fundamentadas
em conceitos aceitos cientificamente e nas discussões realizadas em sala de aula.
O recorte aqui apresentado teve o objetivo principal de buscar indícios da ocorrência da aprendizagem
significativa, analisando a evolução conceitual em astronomia da turma de 9o ano. Para atingir este objetivo, os alunos
responderam um pré e um pós-testeonlinecom perguntas abertas e fechadas sobre astronomia. Este instrumento foi
analisado e aprovado por 3 professores da área antes de ser utilizado, além de passar pela aprovação do Comitê de Ética
e Pesquisa da UNICENTRO, pelo parecer 1.592.955/2016.
As perguntas foram as seguintes: 1) o que é astronomia? 2) Quais as teorias de criação do universo aceitas
atualmente na sociedade? 3) Explique ostermos buracos negros e cometas; 4) O que é a Via Láctea? 5) O que são
constelações? 6) Como os eclipses podem ser nomeados cientificamente?7) O que é rotação, translação e revolução? Tais
questionamentos partiam de discussões e conceitos mais abrangentes, relacionados ao universo (perguntas 1, 2, 3 e 5),
diferenciando-se progressivamente para menos abrangentes como Via-Láctea (pergunta 4), sistema solar (perguntas 5, 6
e 7).
Foram 27 alunos que responderam o pré-teste e 32 o pós-teste. A análise das respostas do instrumento foi
qualitativa, tendo sido utilizada a análise de conteúdo de Bardin (2003) para as perguntas abertas. As considerações para
essas perguntas foram expostas em forma de unidades de análise (UdA), nominadas no decorrer do texto. As perguntas
fechadas foram discutidas em forma de texto argumentativo.
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4–Resultados e Discussões
Para melhor entendimento do leitor, as perguntas dos testes serão apresentadas com as suas respectivas
respostas e com algumas discussões pertinentes aos momentos específicos. No final, será feita uma análise geral
relacionando os resultados com a teoria da Aprendizagem Significativa.
A primeira pergunta do questionário foi “o que é astronomia? ”. As respostas foram incluídas na unidade de
análise (UdA) “estudo dos astros”, para a qual, no pré-teste, 9 alunos responderam que “é a ciência que estuda os astros”
e, no pós-teste, 13 alunos responderam nessa mesma perspectiva. Não se pode afirmar se os alunos sabem quais são de
fato os objetos de estudo da astronomia, já que não foram mais específicos (responderam “astros”).
Ressalta-se que no pós-teste 1 aluno respondeu que "é a ciência dos astros" (aluno 1)e outro que “são astros"
(aluno 8). Parece que eles não tiveram conhecimentos para fundamentar suas respostas ou que confundiram astronomia
com astrologia. Na perspectiva da Aprendizagem Significativa, segundo Silva (2010), quando os alunos ainda não
consolidaram os conceitos de forma coerente, os subsunçores não interagiram com os novos conhecimentos, e, por isso,
os conhecimentos são apresentados incompletos.
A segunda UdA foi denominada “elementos do universo”, e incluiu respostas mais elaboradas em que, além de
citado que a astronomia é responsável pelo estudo dos astros, especificou-se quais astros. Foram 18 respostas no préteste, dentre as quais:
1) “É a ciência que estuda os astros e a vida dos seres vivos”.2) “É o estudo em geral dos astros, por exemplo: Terra,
Lua, cometas, estrelas, constelações, galáxias etc.”.
No pós-teste 16 alunos explicaram sob essa perspectiva, destacando-se:
1) “É o estudo sobre os astros, sobre tudo que há no espaço (universo)”.2) “É a ciência que estuda tudo que há no espaço
(planetas, estrelas, galáxias, buracos negros, etc.) e os fenômenos”.
Na resposta do aluno 2 percebe-se a compreensão de que os fenômenos são objetos de estudo da astronomia,
o que, segundo Comins e Kaufmann II (2010), é coerente.
Outra resposta do pós-teste foi "é a ciência que estuda o sistema solar no todo” (aluno 2), para a qual não se
pode afirmar se existe o entendimento de que os estudos vão além do sistema solar, porque segundo Guerra (2012), pode
ser difícil compreender as dimensões do universo. Ainda, 3 alunos não responderam essa questão no pós-teste.
A segunda pergunta propôs que os alunos “explicassem os termos buracos negros e cometas”. Houve
dificuldades para conceituar esses termos no pré-teste e, por isso, apareceram questões sem responder. Contudo, no
pós-teste, o número de respostas em branco diminuiu, assim como foram melhor contextualizadas. Parece que ocorreram
modificações nos subsunçores, pela diferenciação progressiva, o que é condição para a aprendizagem significativa
(MOREIRA; MASINI, 2001).
AUdA para buracos negros foi denominada “definição e comportamento” e incluiu as respostas do pré-teste de
5 dos alunos (22 não responderam):
1) “São buracos que estão na Via-Láctea que sugam o que estão em sua volta”. 2) “São buracos para onde as coisas são
sugadas”. 3) “São estrelas quando explodem no universo”.
No pós-teste 30 respostas foram incluídas nessa UdA, dentre as quais (2 alunos não responderam):
1)É chamado de buraco negro uma região do espaço tão densa que nem a luz consegue escapar. Um buraco negro surge
quando uma estrela que tem mais de 25 vezes a massa do sol completa seu ciclo de vida e explode.2) São regiões do
espaço que tem muita massa concentrada que nenhum objeto consegue passar pela força gravitacional; no buraco negro
tem muita energia, massa e carga elétrica; existem teorias de que eles levam para outras dimensões; são criados quando
tem a explosão de uma estrela gigante.
Estas foram respostas mais completas, em que a compreensão de força gravitacional foi evidenciada, bem
como sobre a localização e formação dos buracos negros. Este pode ser um exemplo de diferenciação progressiva e
reconciliação integrativa dos conceitos (MOREIRA; MASINI, 2001).
Na conceituação de cometas, aUdA estabelecida foi denominada “definição e comportamento”, e abrangeu as
respostas do pré-teste de 7 dos alunos (20 não responderam), dentre as quais destaca-se:
1) “São bolas em chamas que passam pelo céu (espaço) ”. 2) “São rochas que navegam no espaço”. 3) “São rochas
espaciais gigantes, que são pedaços de planetas destruídos com a colisão de meteoros e asteroides”.
No pós-teste 14 respostas foram incluídas nessa UdA (18 não responderam), destacando-se principalmente.
1) “Cometas são corpos rochosos que caem sobre a Terra e, por causa de uma grande velocidade, tem um brilho intenso”.
2) “Cometas são rochas que viajam pelo espaço; essas rochas podem ser pedaços de planetas ou satélites naturais. Um
cometa exibe uma cauda em sua traseira;3) Cometas tem vários. O mais conhecido é o cometa Halley. Muitas vezes dá
para ver alguns cometas no céu; outros ficam no espaço sem nunca serem vistos;
Nas respostas do pré e do pós-teste os alunos citaram elementos que contribuem para a definição de cometa.
Deixaram de citar outros elementos, como a composição de gases congelados e fragmentos de rochas, o tamanho dos
cometas e sua periodicidade. Mesmo assim, para formular suas respostas os alunos entraram em conflito cognitivo
(GUERRA, 2012). Outras respostas demonstraram que eles não sabem a diferença entre cometas e meteoros, utilizando
concepções intuitivas para explicar esses conceitos. Segundo Scarinci e Pacca (2006) os alunos acabam adotando
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concepções intuitivas e incompletas ou incoerentes do ponto de vista científico, que dão conta apenas de explicações
particulares. Pode representar também a aprendizagem mecânica, colocada por Moreira e Masini (2001).
A terceira pergunta era: “quais as teorias de criação do universo aceitas atualmente na sociedade? ” As
alternativas eram “a) Teoria do Big Bang; b) Teoria criacionista; c) Teoria de que o universo sempre existiu; d) Teoria da
evolução do submundo de Hades; e) Teoria de que o universo não existe, é uma ilusão”. Podia ser assinalado mais de
uma alternativa, sendo que se esperavam assinaturas nas teorias do “Big Bang” e criacionista.
No pré-teste 25 alunos dos 27 assinalaram a teoria do “Big Bang”, 9 a teoria criacionista, 3 a teoria de que o
universo sempre existiu, 3 a teoria da evolução do submundo de Hades e 1 a teoria de que o universo não existe. No pósteste foram: 32 alunos (todos) que assinalaram a teoria do “Big Bang”, 30 a teoria criacionista, 6 que o universo sempre
existiu, 5 a teoria da evolução do submundo de Hades e 1 que o universo não existe.
Houve um aumento de assinaturas nas teorias esperadas, o que mostra que os alunos organizaram
adequadamente as informações estudadas em suas estruturas cognitivas. No caso das respostas inadequadas, os conceitos
ainda não estavam estruturados (SILVA, 2010).
Na quarta pergunta, “O que é a Via Láctea? ”, as alternativas eram “a) O nome de uma marca de chocolate;
b) O nome de uma rodovia no interior do Paraná; c) A galáxia vizinha a galáxia na qual o planeta Terra está localizado;
d) A galáxia na qual o planeta Terra está localizado; e) O nome de uma constelação estelar”.
Nas respostas do pré-teste, 14 alunos (de 27) assinalaram que era a galáxia onde a Terra está localizada
(alternativa esperada segundo Comins e Kaufmann II, 2010) e 13 afirmaram que é o nome de uma constelação. No pósteste 24 alunos (de 32) marcaram a primeira situação, 7 assinalaram a segunda e 1 marcou que é a galáxia vizinha a da
Terra.
Percebe-se aumento significativo de respostas coerentes no pós-teste. Isso sugere que os subsunçores ligados
a essas ideias interagiram de maneira não arbitrária e substantiva com osconceitos até assumirem novos significados
(SILVA, 2010).
Na quinta pergunta, “O que são constelações? ”, as alternativas eram “a) Um grupo de estrelas ligadas pela
força da gravidade; b) Um grupo de planetas; c) Um grupo de estrelas que parecem próximas para quem observa; são
regiões delimitadas do céu que compreendem todas as estrelas localizadas nesse limite; d) São estrelas cadentes”.
Esperava-se que os alunos assinalassem a alternativa C. No pré-teste foram 13 alunos que marcaram essa opção, enquanto
no pós-teste foram 14. Ainda, no pré-teste 11 marcaram que são estrelas agrupadas pela força da gravidade, 1 que é um
grupo de planetas e 2 que são estrelas cadentes. No pós-teste 18 alunos marcaram que constelações são um grupo de
estrelas ligadas pela força da gravidade.
Percebe-se pouco aumento no número de respostas esperadas, o que demonstra poucas modificações dos
subsunçores. Também, que os alunos que assinalaram as respostas incoerentes confundiram os conceitos, principalmente
com o de força gravitacional. Não é errado que os alunos afirmem que as estrelas exercem e sofrem os efeitos da força
gravitacional, porém isso não significa que elas estejam próximas. A intuição que levou os alunos à incoerência muitas
vezes contradiz a compreensão científica e, por isso, deve-se procurar alterar esses modelos conceituais incoerentes
(GUERRA, 2012) para assim, promover a Aprendizagem Significativa (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).
Na pergunta 6 “Como os eclipses podem ser nomeados?” as alternativas eram “a) Lunares e apocalípticos; b)
Lunares e solares; c) Solares, lunares e estacionários; d) lunares e solares parciais e totais”. Esperava-se que eles
assinalassem a alternativa D. No pré-teste 1 aluno respondeu que podem ser do tipo lunares e apocalípticos, 19 alunos
marcaram que eles podem ser do tipo lunares e solares parciais e totais e 7 alunos que podem ser solares, lunares e
estacionários. No pós-teste 4 assinalaram a opção lunares e apocalíticos, 23 a opção lunares e solares parciais e totais e
5 alunos a opção solares, lunares e estacionários.
A maioria dos alunos respondeu de forma coerente nos dois testes, o que significa que já conheciam sobre o
tema e que as discussões corroboraram com esse conhecimento. O fenômeno chama a atenção porque pode ser observado
na natureza; os alunos já possuem assimiladas uma grande quantidade de informações do assunto (SCARINCI; PACCA,
2006).
Para a sétimapergunta, “o que é rotação, translação e revolução? ” as alternativas eram “a) Rotação: é um
giro muito rápido. Translação: o mesmo que metamorfose. Revolução: um termo utilizado para se referir aos movimentos
sociais brasileiros. b) Rotação: movimento de um corpo em torno do seu próprio eixo. Translação: movimento em que um
corpo orbita o outro. Revolução: finalização do movimento de rotação e translação de um corpo em volta de outro. c)
Rotação: um giro muito rápido no sentido anti-horário. Translação: fechamento de negócios entre empresas. Revolução:
uma fórmula matemática. d) Rotação: movimento dos planetas ao redor do Sol. Translação: movimento dos planetas em
torno de seu próprio eixo. Revolução: movimento da Lua em torno do planeta Terra”.
No pré-teste 9 alunos responderam a alternativa b (alternativa esperada segundo Comins e Kaufmann II, (2010))
e 18 alunos responderam a alternativa d. No pós-teste 19 alunos assinalaram a alternativa b e 13 assinalaram a d.
Referente a todas as perguntas, ressalta-se que uma parte dos alunos demonstrou no pós-teste maior domínio
conceitual, por meio de explicações melhor elaboradas para os conceitos. Isso indicou que eles relacionaram novas
informações com aquelas que já possuíam e modificaram proposições, o que sugere a ocorrência da aprendizagem
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significativa. A evolução conceitual é o objetivo de processos nessa perspectiva e uma condição para que a aprendizagem
ocorra (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).
Outras respostas foram similares nos dois testes e, embora tenham sido coerentes com aspectos das explicações
científicas, questiona-se o porquê houve dificuldade em modificar conhecimentos já estabelecidos cognitivamente. Uma
possibilidade é que, muitas vezes, o momento de recorte entre o senso comum e os conhecimentos de bases científicas
não é um processo simples, porque exige abandono de concepções já formuladas e fortificadas (MOREIRA; MASINI, 2001).
Além disso, uma metodologia facilitadora da aprendizagem para uns, pode não atingir outros, porque os indivíduos
aprendem de maneira particular.
Por último, uns alunos mantiveram as mesmas respostas nos dois testes, mesmo quando pouco coerentes, o
que indica dificuldade em modificar conceitos previamente estabelecidos nas estruturas cognitivas. Uma possibilidade é
que durante as atividades realizadas entremeio aos testes, eles tenham aprendido de forma mecânica, retendo as
informações de maneira literal e fragmentada. Moreira e Masini (2001) comentam que conceitos aprendidos desta forma
não se relacionam significativamente para os indivíduos e são difíceis de descontruir.
5–Considerações Finais
Este trabalho teve o objetivo de buscar indícios da ocorrência da Aprendizagem Significativa, analisando a
evolução conceitual acerca de conceitos astronomia de uma turma de 9o ano por meio de um pré e um pós-teste.
Os alunos responderamaos testes antes e depois da realização de uma unidade didática que buscava o
desenvolvimento de pesquisa escolar de alguns conceitos de astronomia, utilizando o computador e a internet como
recurso. A unidade não constituiu instrumento de análise deste trabalho, mas sim o pré e o pós-teste.
Observou-se nas respostas às perguntas, que uns alunos evoluíram conceitualmente, agregando informações
aos conhecimentos que já possuíam. Isso demonstrou que as atividades realizadas entremeio aos testes foram
potencialmente significativas e facilitaram a assimilação conceitual. Eles se mostraram mais dispostos a responder acerca
dos buracos negros e cometas, o que pode estar relacionado ao fato dos temas chamarem a atenção e despertarem a
curiosidade.
Enquanto outros alunos mantiveram respostas similares nos dois testes, um último grupo teve dificuldade em
modificar subsunçores de suas estruturas cognitivas.Isso ficou evidente quando alguns escreveram respostas pouco
elaboradas do ponto de vista científico.
Estas três constatações evidenciaram a necessidade de realização de outras atividades buscando a
Aprendizagem Significativa.Demonstraram também que uma metodologia significativa para uns, pode não ser facilitadora
para outro grupo.
Assim, para possibilitar melhorias na aprendizagem daqueles que tiveram dificuldades de compreensão dos
conceitos e para que aqueles que tiveram facilidade possam participar demais experiências, faz-se necessário o
desenvolvimento de outras metodologias sob esse viés. Pode-se utilizar o potencial da astronomia de despertar a
curiosidade e o interesse dos alunos, bem como podem ser utilizados outros conteúdos como tema.
Assim, propostas futuras vão ao encontro de continuar desenvolvendo abordagens potencialmente significativas
na área.
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Resumo: Durante a década de 1980 uma das principais linhas de investigação da didática das ciências foi o estudo das concepções
prévias, com pesquisas que se dedicaram a criticar o ensino tradicional e pacífico. Essas pesquisas mostraram como o processo de ensino
e aprendizagem era complexo, abrindo assim perspectivas de inovação. Este trabalho tem por objetivo investigar, dentro do contexto
da temática Alimentação Saudável, a similitude de uma pirâmide alimentar preenchida por estudantes, baseada na sua rotina alimentar,
com uma pirâmide alimentar padronizada. Esta investigação consiste em uma pesquisa empírica realizada com estudantes da Educação
de Jovens e Adultos (EJA), matriculados na disciplina de Biologia de uma escola da rede pública de ensino do município de Londrina/PR.
Discutiremos a produção de dois estudantes que fizeram uma produção com aproximações da pirâmide alimentar padronizada.
Compreendemos que a pirâmide alimentar a ser preenchida por alimentos do cotidiano se mostrou um bom instrumento para avaliar as
concepções prévias dos estudantes quanto à representação em si e quanto à Alimentação Saudável. O processo pode ser considerado o
primeiro passo de uma aprendizagem significativa, uma vez que o novo conhecimento é associado à estrutura cognitiva existente.
Palavras-chave: Concepções prévias, Alimentação Saudável, Pirâmide Alimentar, Educação de Jovens e Adultos
Abstract: In the 1980s, one of the main research lines of science didactics was the study of previous conceptions, with researches that
devoted to criticize traditional and peaceful teaching. These researches showed how the teaching and learning process was complex,
starting up innovation prospects. The objective of this work is to investigate, within the context of the Healthy Eating theme, the
similarity of a food pyramid filled by students, based on their food routine, with a standardized food pyramid. This research consists of
an empirical research performed with students of the Education of Young and Adults (EYA), enrolled in the Biology discipline of a public
school in the city of Londrina/PR. We will discuss the production of two students who did a production with approaches of the
standardized food pyramid. We understand that the food pyramid to be filled by everyday food has proved to be a good instrument to
evaluate the students&#39; previous conceptions about the representation itself and about Healthy Eating. The process can be
considered the first step of meaningful learning, since the new knowledge is associated with the existing cognitive structure.
Keywords: Previous conceptions, Healthy Eating, Food Pyramid, Education of Young Adults

1– Introdução
O ensino da Biologia comumente envolve situações cotidianas, dedicado a mostrar o funcionamento natural do
que está ao nosso redor. É um estudo que abrange desde o espaço até o conteúdo microscópio de uma célula, de modo
que contempla os estudos dos animais, das plantas, dos seres microscópios eas interações desses organismos com o meio
em que vivem e as relações entre si.
Dentre os conteúdos escolares do ensino deCiências e Biologia está a temática nutrição humana, inserida no
conteúdo de Nutrientes e Sistema Digestório Humano do Ensino Fundamental e Médio. A compreensão acerca dos
nutrientes presentes nos alimentos que ingerimos, a transformação que estes sofrem ao longo do nosso Sistema Digestório
se torna um passo importante para se compreender a fisiologia humana. A partir da alimentação temos energia para a
realização das atividades celulares, dos diversos tecidos e sistemas do nosso organismo, que subsidiam as atividades
cotidianas.
Este trabalho tem por objetivo investigar,dentro do contexto da temática Alimentação Saudável, a similitude
de uma pirâmide alimentar preenchida por estudantes, baseada na sua rotina alimentar, com uma pirâmide alimentar
padronizada.
A problemática que se estabelece para esta pesquisa é: A pirâmide alimentar produzida pelos estudantes, a
partir de suas rotinas alimentares, apresenta similaridade com a pirâmide alimentar padronizada para a Alimentação
Saudável?
A partir dessa investigação, espera-se promover a discussão acerca da temática Alimentação Saudável no ensino
de Biologia, sob as variáveis “nutrientes” e “funções” apresentadas pelos alimentos. Dessa forma, busca-se a valorização
das concepções prévias dos estudantes associadas às práticas alimentares desse público como estratégia pedagógica e
também de promoção à saúde.
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2– Aporte Teórico
2.1 – Concepções prévias e sua contribuição para a Aprendizagem Significativa
Durante a década de 1980 uma das principais linhas de investigação da didática das ciências foi o estudo
dasconcepções prévias, com pesquisas que se dedicaram a criticar o ensino tradicional e pacífico. Essas pesquisas
mostraram como o processo de ensino e aprendizagem era complexo, desmistificando a ideia de que qualquer um que
tenha conhecimentos básicos sobre a matéria poderiam ensinar, abrindo assim perspectivas de inovação (GIL-PÉREZ,
1994).
O termo concepção prévia é a assimilação feita pelo estudante em momento anterior à aula, que muitas vezes
chega carregado de crenças e valores aprendidos ao longo de seu convívio social. Pozoet al (1991) classificam a origem
do concepções prévias em três: sensorial, quando surge de interações com o mundo natural, social, quando surge de um
conjunto de crenças relacionado ao grupo social pertencente e analógica, quando compara domínios distintos do saber.Os
autores ressaltam que as classificações não são excludentes, mas articulam entre si. Mortimer (2000) enfatiza que
concepções prévias é um pressuposto fundamental para o processo de aprendizagem, sendo ela possível apenas por meio
do que o estudante já conhece.
A aprendizagem por recepção significativa é concebida através do contato com um material potencialmente
significativo, que resultará na aquisição de novos conhecimentos. Desse modo, o estudante se apoia nas ideias ancoradas
presentes na sua estrutura cognitiva que são relevantes para se relacionar com o material. Logo, para uma aprendizagem
ser significativa, o novo conhecimento é relacionado a um aspecto relevante de sua estrutura cognitiva já estabelecida
(AUSUBEL, 2003).
As ideias ancoradas provêm do processo de formação de conceitos, onde crianças em idade pré-escolar
formulam em sua rede cognitiva ideias genéricas obtidas por meio da experiência empírica com fases sequenciais de
hipóteses, testes e generalização. Essas ideias são normalmente aspectos comuns característicos de uma classe de objetos
ou eventos, e dão suporte à estratégia de utilização de organizadores prévios, sendo estes uma ferramenta de introdução
ao material potencialmente significativo(AUSUBEL 2003; MOREIRA, 1982).
Os organizadores prévios funcionam como uma ponte entre o que o estudante já conhece e o que ainda pode
ser aprendido. É uma importante ferramenta para o professor em sala de aula, visto que poderá assim tomar
conhecimento do nível de assimilação dos seus alunos em relação ao conteúdo que será trabalhado. Eles podem ser
classificados como expositórios quando seu intuito é apresentar um material não familiar, em uma tentativa de promover
assimilações com conceitos similares e analogias ou comparativos, quando o intuito é integrar novas ideias ao conceito
já ancorado no estudante ou analisá-lo juntamente com um conceito similar (MOREIRA, 1982).
Os organizadores prévios dão suporte no processo de aprendizagem significativa ao que Ausubel dá o nome de
subsunçores, que são os conceitos ancorados na estrutura cognitiva. Eles funcionarão como ponto de partida para o
processo de assimilação de novos conteúdos e significados. Conforme o processo de aprendizagem se torna mais
significativo, esses subsunçores tornam-se capazes de ancorar novas informações, ficando assim mais elaborados
(MOREIRA, 1982).
2.2 – A temática Alimentação Saudável no currículo de Ciências
A Lei nº 5.692 de 1971 incluiu formalmente no currículo das escolas a temática saúde, cujo objetivo eram o
hábito saudável das crianças e adolescentes quanto à alimentação, prática desportiva, higiene pessoal, trabalho e lazer,
preservando sua saúde pessoal e a dos outros. Os Programas de Saúde, como eram chamados, deveriam ser trabalhados
de maneira interdisciplinar entre as Ciências, Estudos Sociais e Educação Física, sendo hoje um tema transversal do ensino
(BRASIL, 1971).
Já nos anos iniciais, mais precisamente no terceiro e quarto ciclos, a disciplina Ciências trata sobre alimentação
adequada, onde se há a investigação de hábitos alimentares em diferentes culturas, das finalidades da alimentação. Nos
anos seguintes do Fundamental e Médio, são aprofundados os processos de nutrição: ingestão de alimentos, digestão,
absorção, anabolismo, catabolismo e excreção. Juntamente com os processos, é discutido em sala a contribuição dos
diferentes alimentos para o crescimento e desenvolvimento, as tabelas de ingestão recomendadas e a função de cada
nutriente no organismo (BRASIL, 1997).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apontam o levantamento de alimentos do cotidiano dos estudantes
como uma estratégia de ensino. Com o levantamento, é possível trabalhar em sala suas origens: industrializados, naturais,
local de produção, local de origem, preparação e comercialização.
Outra sugestão dos PCN (BRASIL, 1997) para se tratar do assunto Alimentação Saudável é de promover discussões
acerca do incentivo da mídia a produtos industrializados, medicamentos emagrecedores, imposição cultural e midiática
acerca do peso e corpo ideais, obesidade, carência nutricional, hábitos alimentares disfuncionais, doenças relacionadas
a alimentação, atividades físicas, etc.
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A Alimentação Saudável trabalhada no ambiente escolar é apontada em algumas pesquisas com bons resultados,
destacando que a escola é um ambiente propício para se tratar de educação alimentar (YOKOTA et al, 2010; RAMOS,
SANTOS, REIS, 2013; RAMOS, TANAKA, ANIC, 2013).
Uma das representações simbólicas mais conhecidas da Alimentação Saudável é a pirâmide alimentar, um tipo
de gráfico sistematizado que demonstra alimentos de acordo com suas funcionalidades e nutrientes. Ela é um modelo,
um exemplo de uma alimentação saudável e equilibrada de forma genérica.

Figura 1. Pirâmide alimentar. Fonte: Google Imagens.
Os alimentos da pirâmide são classificados em oito grupos: carboidratos, hortaliças, frutas, leite e derivados,
proteínas, leguminosas, óleos e açúcares. Conforme apresentado na Figura 1, pode-se observar na pirâmide a quantidade
ideal de porções de cada grupo. Os alimentos são também classificados como energéticos (carboidratos), reguladores
(hortaliças e frutas), construtores (leite e derivados, proteínas e leguminosas) e energéticos extras (óleos e açúcares),
classificação complementar importante para se conhecer a funcionalidade de cada grupo presente na pirâmide(KATCH;
MACARDLE, 1995).
3– Estratégias metodológicas
Este trabalho encontra-se inserido no universo das pesquisas qualitativas com o seu desenvolvimento associado
às pesquisas de sala de aula. Sobre esse tipo de pesquisa, Fernandes (2011) destaca que:
a pesquisa em sala de aula, como instrumento pedagógico, apresenta-se como um meio de
contribuição para a aprendizagem do aluno onde este passará de sujeito passivo para ativo
na busca pelo conhecimento. O professor, ao incluir em sua prática pedagógica, a pesquisa,
ou seja, ao educar por meio dela, vai além das aulas expositivas, supera práticas pedagógicas
arcaicas, oferecendo ao educando chances para a aprendizagem que não se resumem a cópia
e memorização de livros didáticos. Entendemos que a pesquisa, por seu caráter investigativo,
é um instrumento que pode melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem dos conteúdos
e de vários temas relevantes para a sociedade, visto que, o ambiente da sala de aula se torna
dinâmico com uma probabilidade maior de participação de todos os alunos nas atividades
propostas, além de possibilitar aos docentes uma prática reflexiva transformando
qualitativamente o processo educativo (FERNANDES, 2011, p. 75).
Esta investigação consiste em uma pesquisa empírica realizada com estudantes da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), matriculados na disciplina de Biologia, de uma escola da rede pública de ensino do município de
Londrina/PR. Ao todo participaram 19 estudantes, ambos os sexos, com faixa etária entre 20 e 52 anos de idade.
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A EJA propicia uma oportunidade de estudos àqueles adultos que há muito pararam de estudar, seja por
necessidade ou dificuldade. Oferece também oportunidade de conclusão do ensino fundamental e médio àqueles jovens
que não conseguiram acompanhar sua escolaridade, os repetentes de muitos anos (BRASIL, 1996). Como a EJA lida com
pessoas de cotidiano e mentalidade diferentes, requer um ensino com “características e modalidades adequadas às suas
necessidades”, possibilitando o acesso e a permanência desses estudantes na escola. Ensino esse que deverá conter
instrumentos para a aprendizagem no decorrer da vida, além de estar associado com a educação profissional (ibid.).
O professor responsável pela disciplina é também um dos pesquisadores integrantes deste trabalho.
A coleta de dados ocorreu durante o período normal de uma das aulas da disciplina, logo após a conclusão do
conteúdo de Bioquímica Celular e antes do início da abordagem para a temática Alimentação Saudável.
Foi direcionada a cada um dos estudantes participantes uma folha de papel sulfite, com o impresso de uma
pirâmide com quatro divisões em níveis (Figura 2). Foram fornecidos aos estudantes lápis, canetas e giz de cera coloridos.

Figura 2. Pirâmide alimentar sem preenchimento. Fonte: Google Imagens.
Em seguida foi solicitado aos estudantes que preenchessem a pirâmide com desenhos de alimentos que
representasse a sua alimentação no dia a dia. O critério estabelecido foi que a disposição dos alimentos representados,por
níveis, configurassem as classes de nutrientes (carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais e vitaminas) discutidos no
conteúdo anterior, o de Bioquímica celular. A proposta dessa atividade foi excitar a discussão com os estudantes acerca
da temática Alimentação Saudável, em específico, a quantidade dos alimentos ingeridos em sua dieta alimentar e a
função dos nutrientes presentes nesses alimentos.
4– Apresentação e Discussão dos dados
Para fins do objetivo evidenciado neste trabalho, discutiremos a produção de dois estudantes que fizeram uma
produção com aproximações da pirâmide alimentar demonstrada na Figura 1. Para preservar as identidades dos
estudantes, estes foram codificados como E1 e E2.
A seguir, a Figura 3 corresponde à pirâmide preenchida de E1.
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Figura 3. Pirâmide alimentar do estudante E1. Fonte: os próprios autores.
Das 19 produções, E1 foi o que mais se assemelhou à pirâmide alimentar. O estudante desenhou na base da
pirâmide, correspondente ao primeiro nível, dois tipos de carboidratos; no segundo nível, hortaliças e frutas; no terceiro
nível, laticínios, proteínas, óleos e açúcares; no quarto e último nível, as alimentos ricos em gorduras. O bolo está
representado equivocadamente no lugar reservado às leguminosas. Essa imagem é produto de uma concepção prévia com
conceitos corretos, sendo possível compreender que o estudante já conhecia tal representação. É interessante a
demonstração de quantidades indicada em alguns produtos no interior da pirâmide, o que nos permite inferir que esses
produtos são consumidos mais vezes durante o dia do estudante, visto que o exercício consistia em expressar alimentos
de seu cotidiano. Observando sua produção, sua alimentação parece ser equilibrada.Pelo fato do feijão estar desenhado
na base da pirâmide também se torna um indicativo de quantidade. Pode ser que o estudante tenha feito associação de
quanto mais quantidade do alimento se consumo, na base da pirâmide por ser maior, esse alimento deve estar. Em muitas
das produções o feijão apareceu na base, geralmente ao lado do arroz, produtos culturalmente associados.
A Figura 4 refere-se ao preenchimento da pirâmide alimentar de E2.

Figura 4. Pirâmide alimentar do estudante E2. Fonte: os próprios autores.
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O estudante E2, assim como o E1, desenhou o feijão na base da pirâmide, juntamente com arroz e água. No
segundo nível da pirâmide podemos observar o desenho de proteínas e frutas, seguido por um terceiro nível com legumes,
leite e suco e pão e bolacha, com bombom, bolo e refrigerante no topo da pirâmide. Considerando a ordem apresentada
dos alimentos, podemos inferir que a lógica utilizada por E2 foi a de quantidade, como já discutido em E1. Foi interessante
a água aparecer nessa produção e sua localização, nos permitindo inferir que E2 consome bastante água no seu dia. Pão
e bolacha surgirem em um nível tão alto da pirâmide nos indica que o estudante acredita serem alimentos necessários
em menos porções ao dia, enquanto que a pirâmide alimentar padronizada sugere de 5 a 9 porções desse tipo de alimento.
Essa pirâmide produzida por E2 se assemelha ao que hoje se considera uma alimentação saudável: arroz e feijão, proteínas
e frutas em quantidades maiores, pães, bolos e açúcares em quantidades mais reduzidas. Podemos também deduzir que
o estudante construiu sua pirâmide por lógica, com concepções prévias não tão corretas quanto à disposição por
nutrientes e consumo, como fez E1. Isso pode nos indicar que E2 não entrou em contato com essa representação
anteriormente.
5– Considerações Finais
Considerando a estratégia de ensino por Aprendizagem Significativa, torna-se importante o início do ensino ser
marcado com o contato do estudante com um material potencialmente significativo. No caso da presente investigação,
esse material foi a representação imagética da pirâmide alimentar, que serviu como um levantamento das concepções
prévias dos estudantes de uma turma de EJA. Compreendemos que a pirâmide alimentar a ser preenchida por alimentos
do cotidianose mostrou um bom instrumento para avaliar as concepções prévias dos estudantes quanto à representação
em si e quanto à Alimentação Saudável.
Os estudantes E1 e E2 se apoiaram em ideias ancoradas da estrutura cognitiva para realizar a produção de sua
própria pirâmide. O processo pode ser considerado o primeiro passo de uma aprendizagem significativa, uma vez que o
novo conhecimento é associado à estrutura cognitiva existente. A pirâmide produzida então pode servir de organizador
prévio, e, quando em contato com a pirâmide alimentar consolidada da Alimentação Saudável, poderá servir de ponto de
partida para novos conteúdos e significados.
Não era a intenção desta pesquisa avaliar valores corretos e incorretos sobre o que se está na pirâmide. Porém,
os erros e acertos dos estudantes foram apontados para realização de inferências que vão além deles.
Não era esperado pelos autores deste trabalho uma produção integralmente compatível com a pirâmide
alimentar representada pela Figura 1. Isso porque as produções foram feitas de acordo com os alimentos que os estudantes
consomem em seu cotidiano, que muitas vezes apresentam divergência com a representação original.
O presente trabalho é apenas uma investigação inicial da temática Alimentação Saudável frente à
Aprendizagem Significativa. Os autores acreditam que há a necessidade de mais trabalhos dentro dessa temática que
procure investigar as expressões cognitivas prévias a respeito de obesidade e das doenças decorrentes dela, a prática de
atividades físicas e alimentação com qualidade nutricional.
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Resumo:Este trabalho tem por objetivo investigar o tratamento dimensionado ao conteúdo de Biodiversidade em representações
imagéticas de estudantes da Educação de Jovens e Adultos de uma escola da rede pública do município de Londrina/PR. Esta pesquisa
apoia-se nos pressupostos da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Com vistas a modificar o modelo das aulas transmissivas
e aumentar a compreensão dos estudantes em relação ao conteúdo em estudo, a produção de imagens correspondeà estratégia adotada
para a expressão das concepções prévias dos estudantes em relação ao ambiente que estes tomavam para si. Participaram da pesquisa
seis estudantes, entre 18 e 57 anos de idade, matriculados na disciplina de Ciências. Foram obtidas oito imagens, sendo todas elas
submetidas à análise. A análise compreendeu a classificação das imagens em categorias estabelecidas pelos autores, segundo o teor e o
conteúdo imagético. Observa-se que na compreensão dos estudantes a respeito de meio ambiente, há uma forte prevalência para as
alterações ambientais provocadas pela ação humana. Espera-se com este trabalho contribuir para a discussão e reflexão do conteúdo
Biodiversidade e demais temáticas que ele abrange,levando em consideração as concepções dos estudantes no seguimento da
aprendizagem significativa.
Palavras chave: Aprendizagem significativa, Biodiversidade, Categorias, Concepções prévias, Representações imagéticas.
Abstract: This work aims to investigate the dimensioned treatment of Biodiversity content in imagery representations of students of the
Education of Young and Adults of a public school in the city of Londrina/PR. This research is based on the assumptions of Ausubel's
meaningful learning theory. In order to modify the model of the transmissive classes and to increase students 'understanding of the study
content, the production of images corresponds to the strategy adopted for the expression of students' previous conceptions regarding
the environment they took for themselves. Six students, between 18 and 57 years old, enrolled in the discipline of Sciences participated
in the research. Eight images were obtained, all of which were submitted to analysis. The analysis included the classification of the
images into categories established by the authors according to the content and the image content. It is observed that in students'
understanding of the environment, there is a strong prevalence for environmental changes brought about by human action. This work is
expected to contribute to the discussion and reflection of the Biodiversity content and other topics that it covers, taking into account
the conceptions of students in the follow-up of meaningful learning.
Keywords: Meaningful learning, Biodiversity, Categories, Preconceptions, Imagery representations.

1–Introdução
A ocupação urbana nos diferentes espaços da Biosfera é um fato. Não temos como negar que em determinados
lugares esta ocorreu de maneira totalmente sem planejamento.A cada dia mudanças no ambiente acontecem, sejam elas
pelas próprias condições do meio físico que sofre a ação da atmosfera, calor, pressão, temperatura entre outros fatores,
ou pelas modificações que o homem pratica.
No contexto escolar, o ensino do ambiente com raras exceções acontece a partir de conceitos básicos, com
exposição dos itens e subitens. Os estudantes assistem a aula imersos a uma quantidade de conceitos e termos em sala
de aula por meio de uma linguagem distante, num modelo bancário. Este não se transporta a assumir atitudes ou
iniciativas em defesa deste espaço que ele aprendeu estar e se fixar. Não existe preocupação em defender espaços onde
viveram animais que nunca viu, ou ouviu falar que já estiveram presentes no contexto que este vive. Geralmente na aula,
os conteúdos relacionados ao ambiente são contextualizados a partir do ambiente ideal que já existiu e não ao ambiente
real onde modificações ocorreram por diferentes causas.
Diante do cenário pedagógico e de formação de saberes institucionalizado pela escola, este trabalho tem por
objetivo investigar o tratamento dimensionado ao conteúdo de Biodiversidade em representações imagéticas de
estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola da rede pública do município de Londrina/PR.
A problemática estabelecida para a pesquisa é: Qual a vertente dentro do ensino do conteúdo de Biodiversidade
é mais contemplada pelas representações imagéticas dos estudantes?
Para responder à problemática de pesquisa, elaboraram-se três categorias que levaram em consideração o teor
e o conteúdo imagético. Os dados foram devidamente analisados por interpretação e inferência dos autores.
Acredita-se que não é objetivo punir os estudantes pelo não envolvimento na temática ao trabalharmos apenas
os conceitos que estão prontos e sistematizados como fatos consumados. O interesse ao qual se aplica aqui é o de valorizar
as concepções prévias dos estudantes e construir conectores para os temas comomeio ambiente, fauna, fora e alterações
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ambientais. Espera-se que esta pesquisa venha contribuir com os estudos a respeito do conteúdo Biodiversidade no
seguimento de aprendizagem significativa.
2 – Aporte Teórico
2.1 – Concepções prévias e Aprendizagem Significativa
Durante a década de 1980 o estudo dasconcepções prévias apresentados pelos estudantesfoi uma das principais
linhas de investigação da didática das Ciências, e o quanto que tal conhecimento interfere na aprendizagem destes. Nesse
período houveo desenvolvimento de pesquisas que se dedicaram a criticar o ensino tradicional e pacífico. Essas pesquisas
mostraram como o processo de ensino e aprendizagem eram complexos, desmistificando a ideia de que qualquer um que
tivesse conhecimentos básicos sobre a matéria poderia ensinar, abrindo assim perspectivas de inovação (GIL-PÉREZ,
1994).
Concepções prévias é a assimilação feita pelo estudante em momento anterior à aula, que muitas vezes chega
carregado de crenças e valores aprendidos ao longo de seu convívio social. Pozoet al (1991) classificam a origem do
concepções prévias em trêsaspectos: sensorial, quando surge de interações com o mundo natural, social, quando surge
de um conjunto de crenças relacionado ao grupo social pertencente e analógica, quando compara domínios distintos do
saber. Vale ressaltar que as classificações não são excludentes, mas se articulam entre si. Mortimer (2000) enfatiza que
concepções prévias é um pressuposto fundamental para o processo de aprendizagem, sendo ela possível apenas através
do que o estudante já conhece.
A aprendizagem por recepção significativa é concebida através do contato com um material potencialmente
significativo, que resultará na aquisição de novos conhecimentos. Para tal, o estudante se apoia nas ideias ancoradas
presentes na sua estrutura cognitiva que são relevantes para se relacionar com o material. Logo, para uma aprendizagem
ser significativa, o novo conhecimento é relacionado a um aspecto relevante de sua estrutura cognitiva já estabelecida
(AUSUBEL, 2003).
Moreira (1982)ressalta que as ideias ancoradas provêm do processo de formação de conceitos, onde crianças
em idade pré-escolarformulam em sua rede cognitiva ideias genéricas obtidas através da experiência empírica com fases
sequenciais de hipóteses, testes e generalização. Essas ideias são normalmente aspectos comuns característicos de uma
classe de objetos ou eventos, e dão suporte à estratégia de utilização de organizadores prévios, sendo estes uma
ferramenta de introdução ao material potencialmente significativo(AUSUBEL 2003; MOREIRA, 1982).
A teoria ausubeliana prevê três tipos de aprendizagem significativa referente à intensidade de abstração:
representacional, onde há a identificação dos símbolos com seus referentes, de conceitos, onde os símbolos são genéricos
ou categóricos, evidenciando suas propriedades essenciais e de proposições, onde há a interrelação de conceitos. A
inserção do desenho como maneira de representação das concepções previas dos estudantes em relação ao ambiente
permite que se identifique as representações por meio das três aprendizagens.
2.2 – Imagens e sua utilização no Ensino de Biodiversidade
A imagem é entendida neste trabalho como uma representação da realidade, validada pelo sujeito que a
produziu ou pelo entendimento dos sujeitos que a estão observando. Essas duas validações podem não aparecer de
maneira uniforme, visto que a imagem consegue expor uma pluralidade de sentidos. Essa pluralidade vem da
individualização do entendimento da mesma, devido ao cotidiano, crenças e valores de cada sujeito que a observa
(BAKHTIN, 1997).
A utilização de imagens nas escolas remonta a década de 1880, com a criação dos museus escolares no Império.
Sua função era a valorização dos museus e do ensino expositivo através de instrumentos pedagógicos, com o intuito de
se provocar através da arte. Esse método nada mais era que uma política de formação da identidade nacional, uma vez
que as imagens eram patrióticas e mostravam o progresso da tecnologia do país. O método era chamado de A Lição das
Coisas e seu maior objetivo foi ensinar as crianças a observar atentamente através da visão, treinando-as a reconhecer
objetos com precisão (LIMA; CARVALHO, 2003).
Imagens estas ainda hoje amplamente utilizadas nos livros didáticos, projetores e desenhadas em quadros
negros e cadernos. Imagens que retratam momentos importantes da história, quadros que representam movimentos
artísticos marcantes, fotografias da atualidade de construções e cotidiano, fotografias de microscopia, de paisagens e
etc. Hoje, no Ensino de Ciências, é praticamente inconcebível se ministrar uma aula sem um exemplo visual.
Segundo as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio
(BRASIL, 2002), a discussão do conteúdo de biodiversidade deve ser feita de maneira contextualizada, abrangendo temas
de problemas atuais como desmatamento, industrialização, urbanização, cultura intensiva, alimentos transgênicos,
manipulação genética. Em suma, discussões acerca da vida em geral e da vida humana, que interfere direta e
indiretamente nas demais. O PCN+ sugerem a elaboração de textos argumentativos para se trabalhar essas questões,
porém acreditamos que a imagem, por sua característica polissêmica, pode contribuir com a abordagem desse conteúdo
escolar.
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Martins (1997) afirma que as imagens desempenham um importante papel no ensino de Ciências, visto que
facilitam e potencializam a explicação de conceitos científicos. As imagens específicas do ensino de Ciências, como
gráficos, tabelas, fórmulas, símbolos, imagens de microscopia, etc. requerem uma atenção especial em suas possíveis
leituras. Cabe ao professor direcionar as interpretações ao âmbito da alfabetização científica, uma vez que a
representação simbólica é frequentemente de baixo nível de iconicidade (símbolos de pouca relação com a realidade),
podendo os estudantes apresentarem dificuldades de interpretação desses símbolos (SOUZA, 2014).
Martins, Gouvêa e Piccinini (2005), em sua investigação acerca da utilidade das imagens dentro do ensino,
apontam estudos onde a imagem é vistacomo um fator positivo para a aprendizagem, as relações entre imagem e texto,
análises de imagens em livros didáticos, leituras de imagens por estudantes, valorização da imagem pelos professores,
análise do potencial didático da imagem, entre outras. Esse estudo nos mostra a versatilidade da imagem dentro do
ensino, sendo apresentada em várias estratégias didáticas: introdução do conteúdo, facilitador de aprendizagem de
conceitos, avaliação.
3 – Estratégias metodológicas
Esta pesquisa, por levar em consideração os produtos da interação professor-aluno, onde a
aprendizagem se coloca em primeiro patamar, optou-se pelo fazer da pesquisa em sala de aula. Para Fernandes (2011),
a pesquisa em sala de aula contribui para a aprendizagem dos estudantes, uma vez que o professor também conhece as
dificuldades do seu público e se torna um condutor dentro do campo do ensino, uma vez que o ato de ensinar por si
mesmo tem o caráter investigativo.
Para o desenvolvimento deste trabalho foi organizado um texto sobre Biodiversidade a ser entregue a
seisestudantesda EJA, com idades entre 18 e 57 anos, de ambos os sexos, matriculados na disciplina de Ciências de um
Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultosde Londrina/PR.
Para se preservar o anonimato dos estudantes, optou-se por nomeá-los por códigos como E1, E2, E3,..., etc.
Antes dos estudantes acessarem as informações do texto, foi solicitado que estes fizessem umdesenho em
papel sulfite com auxílio de lápis de cor, lápis grafite, borracha e apontador, disponibilizado pelo professor pesquisador,
que na concepção deles representasse o meio ambiente que estão inseridos. A inserção dos desenhos nas atividades de
ensino aproxima-se da aprendizagem de conceitos, visto que esta é uma aprendizagem de símbolos, de maneira a
estabelecer inter-relações entre conceitos. Assim, ao pedir aos estudantes que estes produzam um desenho que
represente a Natureza/Ambiente, parte-se do pressuposto que eles tenham interiorizado alguns dos conceitos que fazem
parte dos conceitos formais de ambiente, pressupostos importantes de uma iniciação da educação científica dos
estudantes na sua vida e na sua escolaridade.
Solicitou-se que abaixo do desenho fosse escrito uma frase representativa do mesmo. Foi informado pelo
professor pesquisador regente aos estudantes que os desenhos seriam reunidos para compor um livro síntese das
concepções que as pessoas da classe têm acercado ambiente.
Ao todo se obteve oito imagens, sendo que E3 e E4 produziram duas imagens a mais. Após a produção do
material pelos estudantes, o professor pesquisador fez a leitura das frases, aproveitando para enfatizar as representações
das diferentes imagens relacionadas a temática da Biodiversidade.
Na análise dos desenhos pretendeu-se verificar as concepções prévias dos estudantes identificando os
elementos por estes desenhados que tivessem uma relação com os diferentes ambientes que servem de habitat dos seres
que representam a Biodiversidade do planeta atual. Com isso, estabeleceram-se três categorias às quais as imagens se
inseriam. Nesse seguimento foi levado em consideração o teor e conteúdo imagético de cada desenho.
4 – Resultados e Discussão
De modo a responder à problemática da pesquisa, as categorias elencadas para a análise das imagens foram:
categoria A – Fatores Abióticos; categoria B – Fatores Bióticos e Abióticos em equilíbrio (ambiente natural); categoria C –
Fatores Bióticos e Abióticos em desequilíbrio (ambiente degradado com interferência da ação humana).
Embora oferecido aos estudantes lápis de cor, giz de cera, e demais recursos para desenvolver seus desenhos,
alguns estudantes optaram em representar o ambiente totalmente destruídonão utilizando cores, evidenciando que o
ambiente está em um estágio bastante comprometido.
A seguir são apresentadas as categorias seguidas das devidas representações imagéticas inseridas nelas.
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Categoria A– Fatores abióticos

Figura 1– Natureza em equilíbrio. Fonte: E1 (banco de
dados da pesquisa).

Figura 2 – O mar. Fonte: E2 (banco de dados da
pesquisa).

Na Figura 1 do estudante E1 e na Figura 2 do estudante E2, o meio ambiente é representado por evocação dos
fatores abióticos. Na Figura 1 observa-se a representação de uma cadeia de montanhas, estando o Sol atrás dela. A
montanha por estar pintada apenas em marrom, cor predefinida para solo, terra, submete o entendimento que não há
vegetação rasteira e nem outro tipo de ser vivo, já que não há a presença de arbustos, árvores e animais. Na Figura 2 é
representado o sol e o mar; como o mar não apresenta a presença de peixes, algas e outras formas de vida existentes
nesse ambiente, o que define a presença apenas do fator abiótico do ecossistema marinho. Para E1 e E2, a concepção de
meio ambiente alicerça-se aos fatores abióticos do planeta como sol, terra, água, atmosfera e rochas.
Categoria B – Fatores Bióticos e Abióticos em equilíbrio

Figura 3–Meio Ambiente proteger sempre.
Fonte: E3 (banco de dados da pesquisa).

Figura 4 –Meio Ambiente. Fonte: E4 (banco de
dados da pesquisa).

Nas Figuras 3 e 4, dos estudantes E3 e E4, respectivamente, se observam a representação de ambientes naturais
com a presença de seres vivos, o que determina a presença dos fatores bióticos. O estudante E3 traz a concepção de
meio ambiente ser um ambiente em equilíbrio:estárepresentado na sua imagem o ambiente terrestre, representados por
árvores e vegetação rasteira; e o ambiente aquático, representados pela água e pelos peixes. Há também na imagem a
mensagem Meio ambiente proteger sempre, o que determina na concepção do estudante a vulnerabilidade dos ambientes
naturais e da vida que há neles. A Figura 4 traz em seu contexto imagético a representação de um ambiente natural, mas
curiosamente traz também a presença de uma via de tráfego de veículos. Apesar de o conteúdo imagético ser mais
intensificado para o ambiente natural com a representação de árvores, pássaros, vegetação rasteira e uma flor, a via se
faz notória na imagem. Possivelmente, na concepção do estudant os ambientes naturais têm sofrido a interferência
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humana, porém até então na sua imagem não são apresentados os produtos de tal interferência, a não ser o princípio da
mudança do cenário natural. Talvez a representação do estudante seja fruto de experiências vividas numa viagem por
uma rodovia, onde se observa paisagens naturais e estradas pavimentadas.
Categoria C – Fatores Bióticos e Abióticos em desequilíbrio

Figura 5– Poluição. Fonte: E3 (banco de dados
da pesquisa).

Figura 6– Ambiente natural em queimadas. Fonte: E5
(banco de dados da pesquisa).

Figura 8– Desmatamento. Fonte: E6 (banco
de dados da pesquisa).

Figura 7– Desmatamento. Fonte: E4 (banco
de dados da pesquisa).

As representações das Figuras 5, 6, 7 e 8, demonstram de modo geral que os ambientes aos quais os estudantes
concebem em sua estrutura cognitiva sofreram modificações. Percebe-se que a representação imagética transposta para
o papel reproduz o ambiente natural que um dia existiu. As concepções são ingênuas quando se trata de desenhar o
ambiente natural próximo ao espaço físico atual.Na figura 5, E3 pontua a poluição dos ambientes aquáticos e as
queimadas, o que nos permite compreender que, mesmo não representando o homem na sua imagem, E3 entende que
são essas ações que contribuem para o agravo ambiental. Na Figura 6 é representado o risco potencial que as queimadas
provocam, principalmente o de perda da biodiversidade vegetal, ao qual o estudante E5 apresenta as árvores e a
cobertura rasteira ao solo. O estudante E4 faz associação entre o desmatamento e o crescimento das cidades na Figura
7, ao representar condomínios verticais com antenas transmissoras de sinal de televisão, enfatizando em sua mensagem:
Ambiente construído pelo desmatamento das árvores. Essa associação de E4 para a Figura 7 é notória, ao considerar que
o crescimento das cidades em extensão é dado pela derrubada das árvores, o que configura em perda de biodiversidade
vegetal. A Figura 8 trata da poluição atmosférica. Interessante que E6 traz dois importantes fatores para tratar desse
tipo de poluição: a fábrica e o homem. Na Figura compreende-se a relação que E6 faz entre fábrica, homem e meio
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ambiente: o homem constrói a fábrica, utiliza da natureza e dos seus recursos para a fabricação de produtos, e como
consequência do processo de industrialização contribui para a poluição do ar. Destaca-se que o símbolo fábrica é uma
importante figura representacional para tratar de poluição ambiental, onde os prejuízos são expostos por: extração de
matéria-prima da natureza; produção de produtos industrializados que acabarão futuramente por poluir os meios
aquáticos e terrestres pelos resíduos sólidos;alteração das condições físicas e químicas dos ambientes terrestre, aquático
e atmosférico; perda muitas vezes irreparável da biodiversidade.
5–Considerações finais
As atividades de ensino desenvolvidas resgatando os conhecimentos prévios são de fundamental importância
na aprendizagem para que esta seja significativa.
A categoria que apresentou mais desenhos foi a C – fatores bióticos e abióticos em desequilíbrio,
com interferência da ação humana. Sendo uma turma com estudantes de idade mais avançada pode significar uma maior
conscientização, seja por propagandas vistas na televisão, seja por experiências anteriores com professores de Biologia,
o qual carregam o estigma da conscientização – ensinam sempre a reciclar e a não poluir. Com relação ao primeiro
apontamento, podemos observar como a mídia interfere na informação e desenvolvimento cognitivo do sujeito, seja
positiva ou negativamente.
Apesar das outras categorias não apresentaram tanta representatividade de desenhos, são
importantes indicativos de como o estudante vê o ambiente: em uma forma primitiva, quase idealizada. É como se o
crescimento da civilização humana não interferisse nessas porções de terra apresentadas por eles.
Embora, muitas vezes os alunos de EJA sejam subestimados, os desenhos por eles produzidos, nos
remetem a uma importante reflexão na educação destes estudantes, a EJA pressupõe um olhar diferenciado para seu
público, acolhendo de fato seus conhecimentos, interesses e necessidades de aprendizagem. Para isso devemos ter uma
proposta flexível e adaptável as diferentes relações sócias, atendendo as necessidades dos alunos e da comunidade, meio
ambiente, cidadania, trabalho e exercício da autonomia.
Os desenhos dos estudantes reforçam a necessidade de projetarmos mais ações que privilegiem a participação efetiva
destes no processo de ensino, se fosse solicitada uma produção escrita de representação do meio ambiente num primeiro
contato, é provável que a representação fosse diferente. Assim, neste trabalho optamos por investigar e analisar aspectos
representacionais em desenho, valorativos tanto quanto a representação nas demais linguagens (oral, escrita, corporal)
de estudantes do ensino fundamental, que contribuem na aprendizagem significativa.
Para que a educação alcance os alunos é necessário voltar o olhar para fora da sala de aula, para o ambiente,
para a paisagem, e compreender os fenômenos que ali acontecem, fenômenos socioambientais, fenômenos de interação
homem-natureza e natureza-natureza.
O ensino de Ciências da Natureza, mais especificamente da Biologia, necessita ser acima de tudo um ato político
voltado para a transformação social. O seu enfoque deve buscar uma perspectiva holística de ação, que relaciona o
homem, a natureza e o universo, tendo em conta que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável pela
sua degradação é o homem.
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Resumo: Apresenta-se um relato sobre o Ensino do Eletromagnetismo por meio de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas
(UEPS). O referido trabalho foi implementado no terceiro ano do Colégio Estadual Nova Visão - Ensino Fundamental e Médio na cidade
de Chopinzinho, Paraná, Brasil. Esta proposta didática foi desenvolvida com o objetivo de investigar sua eficácia, procurando perceber
a possibilidade do educando produzir conhecimento de forma envolvente e comprometido com o seu aprendizado, com vistas à uma
aprendizagem de modo significativo. Nas análises foram consideradas as reações dos estudantes e as formas de se trabalhar o conteúdo
de uma maneira integrada e efetiva, utilizando-se para isso a sequência didática prevista na base teórica das UEPS, buscando uma maior
interação entre educador e educando. Destaca-se neste trabalho a Teoria proposta por Moreira para as UEPS e a teoria da Aprendizagem
Significativa de David Ausubel Os principais resultados apontam para uma boa eficácia da proposta, considerando-se que houve uma
resistência inicial dos estudantes e na medida em que os trabalhos foram avançando, percebeu-se uma mudança de comportamento
deles e uma boa aceitação da proposta.
Palavras-chave: Estratégias de Ensino. UEPS. Ensino Médio. Eletromagnetismo. Aprendizagem Significativa.
Abstract:An account is presented on the teaching of electromagnetism by meaningful potentially educational units (UEPS, Portuguese
acronym). This work was implemented in the third year of high school from the Nova Visão State School - Elementary and high school at
the city of Chopinzinho, Paraná, Brazil. This didactic proposal was developed with the objective of investigating its effectiveness,
seeking to perceive the possibility of students to produce knowledge in an immersive and committed way with them learning, with a
view to meaningful learning. In the analyses were considered the reactions of students and the ways to work the content in an integrated
and effective way, using the didactic sequence envisaged in the theoretical basis of the UEPS, seeking greater interaction between
educator and educating. It stands out in this work the theory proposed by Moreira for the UEPS and the meaningful learning theory of
David Ausubel. The main results point to a good effectiveness of the proposal, considering that there was an initial resistance of the
students and to the extent that the work was advancing, a change of behaviour was perceived and a good acceptance of the proposal.
Keywords: Educational Strategies. UEPS. High School. Electromagnetism. Meaningful Learning.

Introdução
Ao considerar que os alunos apresentam formas e ritmos diferentes de aprendizagens, pois uns se adaptam bem
aos trabalhos realizados em grupos, outros preferem trabalhos práticos, e há ainda aqueles que preferem trabalhar com
o livro didático. Reconhecer essa situação é valorizar a necessidade de se desenvolver em sala de aula diferentes
metodologias de ensino para que os alunos possam apropriar-se do conteúdo (LABURU, et al. 2003).
Em diversos trabalhos de pesquisa e relatos de professores, percebe-se uma angústia ao perceber na maioria dos
educandos um desinteresse, uma falta de motivação em querer aprender e até uma aversão destes com relação à
disciplina de Física e praticamente sobre todo o seu conteúdo escolar. Existe um distanciamento grande entre o que a
escola deveria proporcionar ao aluno e o que ela realmente oferece. Tomando por base esta problemática o
questionamento que norteou essa investigação foi: O uso de uma proposta fundamentada nas UEPS no ensino do
eletromagnetismo pode facilitar a aprendizagem significativa?
Partindo do suporte/corpo teórico oferecido pela teoria da aprendizagem significativa, onde Ausubel afirma:
“Conheça o aluno e ensine-o de acordo” e conforme Moreira (2006) “só há ensino se houver aprendizagem” e este propõe
alguns requisitos básicos para a efetivação da teoria da aprendizagem significativa durante o processo ensinoaprendizagem: “o material utilizado seja potencialmente significativo, a existência de uma estrutura cognitiva com
conceitos relevantes e a disposição do aluno para relacionar o novo conteúdo a sua estrutura cognitiva”. Percebe-se que
antes de pensarmos como ensinar (quais as metodologias mais motivadoras)? Precisamos analisar/avaliar quem estamos
ensinando (conhecer o aluno e seus conhecimentos prévios)? O que estamos ensinando (partir de sua realidade)? Por que
estamos ensinando (onde percebe a aplicação deste conteúdo)? E, a partir daí o professor deve ter autonomia para decidir
os rumos e as melhores estratégias a serem adotadas a fim de proporcionar atividades potencialmente significativas para
atingir cada um de seus alunos.
Esta pesquisa teve por objetivo desenvolver estratégias de ensino potencialmente significativas aplicadas no
formato de uma UEPS (Moreira, 2011), construída para o conteúdo de eletromagnetismo, dando maior ênfase a parte
conceitual e partindo de situações do cotidiano dos alunos a fim de consolidar a aprendizagem.
No decorrer do processo pôde-se perceber as dificuldades, alegrias, expectativas e frustrações dos alunos
durante as etapas de estudos e elaboração das atividades desenvolvidas em sala de aula, bem como durante todo o
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processo de aplicação da UEPS. A experiência didático-pedagógica foi realizada no terceiro ano do Colégio Estadual
Nova Visão - Ensino Fundamental e Médio na cidade de Chopinzinho, Paraná, Brasil e os resultados apontam para uma
experiência positiva e que pode ser considerada como uma via de acesso para melhorar a abordagem do eletromagnetismo
deste nível de ensino.
A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel
Ela foi elaborada pelo professor David Ausubel da Universidade de Columbia em Nova Iorque e teve como
seguidores e colaboradores Joseph D. Novak e Marco Antonio Moreira.
Ausubel afirmava que “aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova informação
relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo” (MOREIRA, 1999, p.
153).
Para ele a aprendizagem significativa acontece quando há uma evolução de conhecimentos relacionada com
aquilo que o aluno já conhece. Essas informações estão “guardadas” no que Ausubel chama de subsunçor, sendo o lugar
onde o novo conhecimento ancora-se nos conceitos que o aluno possuia.
Para o autor, o armazenamento de funções no cérebro é organizado, formando uma hierarquia conceitual,
entende-se que estrutura cognitiva é uma crescente, organizada e definida de aprendizados mais antigos para os recentes.
Para Ausubel, a aprendizagem significativa pode ser distinguida em três tipos. A aprendizagem representacional,
sendo considerada a mais básica, envolve o aprendizado com significação de determinados símbolos. Aprendizagem de
conceitos, é considerada uma aprendizagem representacional, representam abstrações. Aprendizagem proposicional, o
propósito não é aprender o significado de uma palavra em si, mas sim o conjunto de ideias para formá-las (MOREIRA,
1999). O conceito chave da sua teoria é o de “assimilação”, sendo esta entendida como um processo que ocorre quando
o conhecimento apresentado como referencial importante e significativo, assimilado aos conhecimentos prévios do
educando ampliarão sua estrutura cognitiva (MOREIRA, 1999).
Pelo exposto acima se entende que a assimilação ocorre quando um conceito ou proposição potencialmente
significativo a é assimilado a um novo conhecimento, este mais inclusivo A, ou seja, a assimilação se relacionará a uma
estrutura cognitiva já existente do sujeito. Assim, a nova informação a e o conceito subsunçor A são modificados pela
interação A’a’, que é o subsunçor modificado (MOREIRA, 1999).
Na Figura 1 encontra-se um esquema para um melhor entendimento do exposto.

Nova informação

a

Conceito
estabelecido

Relacionada a e
assimilada por

A

na estrutura
cognitiva

Produto
interacional

A’a’
(subsunçor
modificado)

Figura 1: esquema de assimilação de Ausubel. (Moreira, 1999)
Aprendizagem Significativa do Eletromagnetismo
Quando se fala em aprendizagem significativa as pessoas são normalmente levadas a imaginar mais questões
teóricas do que os conteúdos específicos das disciplinas. Quando se pensar então na aprendizagem significativa do
Eletromagnetismo é necessário se reportar às ideias de Bachelard.
Para ele o conhecimento se origina da busca de soluções para os problemas formulados de maneira consistente.
Quando se fala em consistência é necessário entender que a pessoa formulou o problema ou ficou sabendo dele e
desenvolveu a vontade de solucioná-lo. O autor afirma que:
antes de tudo o mais, é preciso saber formular problemas. E seja o que for que digam, na vida
científica, os problemas não se apresentam por si mesmos, todo conhecimento é resposta a
uma questão. Se não houve questão, não pode haver conhecimento científico. Nada ocorre por
si mesmo. Nada é dado. Tudo é construído. (Bachelard, 1977, p. 148)
Esta indicação terá validade primeiramente para o professor da disciplina de Física. Se o professor conseguir
entender bem o que o autor quis dizer, com certeza poderá modificar a sua maneira de trabalhar em sala. Mesmo que as
aulas sejam expositivas, o conteúdo poderá ser apresentado de maneira diferente para que o aluno adote uma postura
que o leve a indagar e querer buscar respostas.
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Ausubel (1978, apud Moreira, 2003) apresenta uma sugestão de aprendizagem que tenha como ambiente uma
comunicação eficaz, que respeite e conduza o aluno a imaginar-se como parte integrante desse novo conhecimento
através de elos, de termos familiares a ele. Através da palavra, o educador pode diminuir a distância entre a teoria e a
prática na escola, capacitando-se e fazendo uso de uma linguagem que ao mesmo tempo desafie e leve o aluno a refletir
e sonhar. O professor precisa conhecer a realidade do aluno e quais são os seus anseios.
A elaboração deste Projeto de Intervenção Pedagógica parte do pressuposto que um dos pontos centrais do
processo de ensino/aprendizagem, e aqui entra de maneira especial os conteúdos da disciplina de Física, seja a postura
do docente em saber questionar para fomentar no aluno a adoção de posturas críticas, comprometidas com o bem estar
individual e partindo daí estender esse bem estar à coletividade, fazendo uso do diálogo. Neste processo o aluno precisa
ser instigado para que tenha a possibilidade de reorganizar os seus conhecimentos e poder confrontá-los com uma
argumentação que tenha a ciência como base. Acredita-se que esta postura do professor dará ao aluno as condições para
ter consistência nas suas ideias e a postura investigativa que o levará a adotar a ciência como base para tudo. Para
completar essa ideia é possível buscar as ideias de Ausubel que afirma: “o fator isolado mais importante que influencia
a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue e ensine-o de acordo. Para ele, aprendizagem significa
organização e integração do novo material na estrutura cognitiva” (MOREIRA, 2006).
Então de acordo com as ideias expostas acima por Moreira, os fatores mais importantes para que a aprendizagem
seja significativa são, em primeiro lugar o conhecimento prévio do aluno, na sequência vem a predisposição do mesmo
para relacionar seu conhecimento prévio com as novas possibilidades de conhecimento sobre o mesmo conteúdo e
finalmente uma postura voltada para a criticidade. Criticidade no sentido do sujeito possuir uma visão global das coisas
mas sem ser dominado por elas.
De acordo com Moreira (1999) quando explica o pensamento de Novak, um ato educativo deve considerar que os
seres humanos “pensam, sentem e agem”. Neste sentido é necessário então que haja uma troca de significados e
sentimentos entre o aluno que está em busca da aprendizagem e o professor que tem a capacidade e o conhecimento
para ensinar. O professor efetivamente comprometido com a aprendizagem significativa do aluno precisa considerar a
sua realidade “cognitiva, afetiva e social e criar situações que lhe possibilitem captar e negociar significados”. Assim, é
necessário levar em conta alguns fatores quando se fala sobre estratégias de ensino: a natureza do conhecimento que se
deseja ser aprendido, a natureza do conhecimento prévio do aluno bem como o seu perfil sócio-afetivo, o contexto no
qual ocorrerá o evento educativo, o tempo disponível para a sua realização.
As dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos estudantes no estudo do Eletromagnetismo estão
relacionadas à noção do “campo eletromagnético” que não é visível. Dificilmente o aluno terá algum conhecimento prévio
da noção de “campo eletromagnético” e as noções da formulação matemática que consegue dar conta de descrever os
fenômenos empíricos diretamente relacionados ao Eletromagnetismo são de muita complexidade e de difícil
compreensão. Daí a importância da atitude do professor.
O fato de ser um campo perceptível, mas não observável se constitui num obstáculo epistemológico que deve
ser superado a partir de situações que possibilitem ao aluno reconstruir com o professor, no ambiente escolar, a Teoria
do Eletromagnetismo. Dessa forma, ele poderá compreender, baseado no funcionamento de diversos aparelhos projetados
para os diferentes fins a que se destinam. A superação desse obstáculo pressupõe uma dissociação progressiva entre
forma e conteúdo. Moreira (2010) enfatiza o papel do aprendiz como construtor ativo de seu conhecimento.
Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um receptor passivo. Longe disso. Ele deve fazer uso dos
significados que já internalizou, de maneira substantiva e não arbitrária, para poder captar os significados dos materiais
educativos. Nesse processo, ao mesmo tempo que está progressivamente diferenciando sua estrutura cognitiva, está
também fazendo a reconciliação integradora de modo a identificar semelhanças e diferenças e reorganizar seu
conhecimento. Quer dizer, o aprendiz constrói seu conhecimento, produz seu conhecimento. (Moreira, 2010).
A aprendizagem significativa propicia inúmeras vantagens, tanto do ponto de vista do enriquecimento da
estrutura cognitiva do aluno como do ponto de vista da lembrança posterior e da utilização para experimentar novas
aprendizagens, mostrando-se como a aprendizagem mais adequada para ser promovida entre os alunos. Além do mais, e
de acordo com Ausubel, pode-se conseguir a aprendizagem significativa tanto por meio da descoberta como por meio da
repetição, já que essa dimensão não constitui uma distinção tão crucial como dimensão de aprendizagem
significativa/aprendizagem repetitiva, do ponto de vista da explicação da aprendizagem escolar e do delineamento do
ensino. Contudo, e com relação a essa segunda dimensão, Ausubel destaca como são importantes, pelo tipo peculiar de
conhecimento que pretende transmitir, a educação escolar e, pelas próprias finalidades que possui, a aprendizagem
significativa por percepção verbal.
Segundo a teoria de Ausubel, descrita por Moreira (2006) na aprendizagem há vantagens essenciais em relação
à aprendizagem memorística, que é aquela que mais tem acontecido nas escolas. O conhecimento que se adquire de
maneira significativa é retido e lembrado por mais tempo, aumenta a capacidade de aprender outros conteúdos mesmo
que a informação original tenha sido esquecida e, uma vez esquecida, facilita a “reaprendizagem”. A explicação dessas
vantagens, ainda conforme o autor, “está nos processos específicos por meio dos quais se produz a aprendizagem
significativa onde se implica, como um processo central, a interação entre a estrutura cognitiva prévia do aluno e o
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conteúdo de aprendizagem”, a qual traduz-se em um processo de modificação mútua tanto da estrutura cognitiva inicial
como do conteúdo que é preciso aprender, sendo este o “núcleo da aprendizagem significativa”, fundamental para o
entendimento das propriedades e a potencialidade de tal aprendizagem.
Conforme Moreira (2006) a teoria da aprendizagem significativa propõe alguns requisitos básicos para sua
efetivação: “o material utilizado seja potencialmente significativo, a existência de uma estrutura cognitiva com conceitos
relevantes e a disposição do aluno para relacionar o novo conteúdo a sua estrutura cognitiva”.
Neste sentido, os professores, devem procurar conhecer melhor os alunos através de sondagens para
compreender o grau de conhecimento sobre o eletromagnetismo e oferecer-lhes uma diversidade de situações e materiais
potencialmente significativos a fim de que estes, sintam-se interessados e motivados a aprender e estabeleçam relações
entre os novos conceitos e os já existentes e reorganizando-os e percebendo sua aplicação prática.
Moreira (2011) propõe Unidades de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) e critica o ensino centrado na
narrativa tendo o aluno como mero receptor e desestimulando questionamentos, ou seja, a “aprendizagem mecânica” e
aponta para estudos e pesquisas que demonstram este modelo como falho. Neste artigo apresenta a tendência de
Ausebel, Novak, Gowin, Moreira, Vergnaud, Jhonson – Lair, Vygotsky e a influência de cada um na construção das UEPS,
as quais devem desafiar os alunos através de situações-problema, partindo de seus conhecimentos prévios para despertar
neles a intencionalidade de aprender significativamente, considerando-os integrado a seus sentimentos, pensamentos e
ações, onde o professor é o provedor/organizador do ensino e mediador das interações sociais e da linguagem para a
captação de significados.
Isso fica evidente quando o autor afirma que “A aprendizagem deve ser significativa e crítica e esta deve ser
estimulada pela busca de respostas [questionamentos] usando a diversidade de materiais e estratégias instrucionais,
abandonando-se a narrativa e a memorização”. (MOREIRA, 2011)
Ao trabalhar o conteúdo eletromagnetismo, os mapas conceituais, como sugere Moreira podem ser utilizados
como estratégias potencialmente facilitadoras da aprendizagem significativa, pois são “representações hierárquicas das
construções cognitivas e das relações estabelecidas entre os conceitos e refletem a compreensão dos alunos a respeito
do assunto no momento que o construiu” (Moreira, 2010, p. 11) Sobre esse assunto há a seguinte contribuição: os mapas
conceituais têm por objetivo representar relações significativas entre conceitos na forma de proposições. Uma proposição
é constituída de dois ou mais termos conceituais unidos por palavras para formar uma unidade semântica (NOVAK; GOWIN,
1996, p.31).
Os mapas conceituais podem ser utilizados tanto para sintetizar os conhecimentos adquiridos, demonstrando as
relações estabelecidas, como para socializar e discutir as possíveis relações que o grande grupo possa estar
estabelecendo, possibilitando assim trocas e negociações durante o processo de ensino e aprendizagem. Fazer uso desse
recurso poderá auxiliar o professor nas atividades em sala de aula e tornar o conteúdo menos maçante para os alunos.
(Moreira, 2010)
Um outro recurso do qual os professores poderão lançar mão para as atividades de sala de aula, nas aulas de
Física são os “Organizadores Prévios” (Moreira, 2003) com a função de facilitar a aprendizagem proposta por Ausubel, a
medida que estes materiais introdutórios mais gerais e abrangentes e em maior nível de abstração criam conexões
necessárias a aprendizagem de novos conceitos. Pois como explica Ausubel (1980 apud Moreira, 2003, p. 130) o fator
isolado mais importante na aprendizagem e que pode gerar melhores resultados é aquilo que o aluno já sabe previamente.
A aprendizagem então acontece quando o aluno adquire a capacidade de organizar e de integrar o novo material,
frequentemente apresentado, à sua estrutura cognitiva, para então reconstruir e reorganizar seus conhecimentos.
No decorrer do processo ensino que visem uma aprendizagem significativa, há a necessidade da utilização de
estratégias diversificadas/diferenciadas, a medida que exigem revisões e repetições em quantidade e espaçamentos
suficientes, para que cada aluno, a seu tempo, construa as relações necessárias, tendo em vista a pluralidade de sujeitos
presentes em sala de aula. Para isso, destaca-se a relevância da utilização de recursos de Tecnologia de Informação e
Comunicação, que além de motivar os alunos, pode possibilitar o desenvolvimento cognitivo do aluno. Entre estes recursos
estão os computadores, celulares, TVs, os vídeos, a internet, os softwares, hipermídias, simuladores, ente outros, uma
vez que os recursos audiovisuais, quando bem planejados e direcionados, podem possibilitar acesso a informações e
visualizações que se tornariam complicadas sem o uso destes recursos.
Metodologia, Resultados Parciais e Discussões
A proposta foi aplicada no Colégio Estadual Nova Visão, município de Chopinzinho, estado do Paraná, durante o
primeiro semestre de 2017 com os alunos do 3º ano do Ensino Médio do período matutino, através de uma Sequência
Didática no formato de uma UEPS (Unidade de Ensino Potencialmente Significativa). Nela foram apresentadas atividades
diferenciadas, para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem do eletromagnetismo na disciplina de Física.
Esta pesquisa teve por objetivo desenvolver estratégias de ensino potencialmente significativas aplicadas para
o conteúdo de eletromagnetismo, dando maior ênfase a parte conceitual e partindo de situações do cotidiano dos alunos
a fim de consolidar a aprendizagem.
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Inicialmente, foi apresentado aos alunos a pesquisa que seria desenvolvida com a turma, bem como a base
teórica adotada e os objetivos dela. Como primeira atividade aplicou-se um pré-teste a fim de avaliar os conhecimentos
prévios de cada aluno. Dando sequência a sondagem dos conhecimentos prévios e procurando
contextualizar/problematizar o conteúdo, partiu-se de situações do cotidiano onde os alunos trouxeram para a sala de
aula alguns eletrodomésticos que seriam descartados para que pudessem manuseá-los, investigá-los e discutir sobre seu
funcionamento, analisando se apresentavam alguma semelhança (neste momento descartamos os que não apresentavam
o motor elétrico – foco do nosso estudo).
Partindo daí os alunos procuraram levantar hipóteses e descrever o funcionamento do aparelho que seu grupo
havia desmontado. Dando continuidade, cada grupo recebeu algumas palavras para que tentassem organizá-las em um
mapa conceitual (o qual já tinha sido trabalhado em outros momentos). Neste momento observou-se a falta de
subsunçores importantes para que eles pudessem estabelecer a ponte cognitiva necessária para a ancoragem de novas
ideias. Elas eram pouco claras, não hierarquizadas e desorganizadas em relação aos conceitos referentes ao
eletromagnetismo.
Para oferecer-lhes embasamento teórico, foram utilizadas diversas estratégias/metodologias, com o fim de
contemplar a heterogeneidade do público de educandos. Conforme sugere Moreira (2003) procurou-se organizar
previamente o conhecimento deles, partindo-se de um texto sobre campos elétricos e magnéticos. Na sequencia foram
utilizados para leitura, análise e discussão outros textos, hipertextos, vídeos didáticos, experimentos, simuladores,
sempre buscando promover a interatividade e o engajamento dos alunos com seu próprio aprendizado tornando a sala de
aula um ambiente propício para a aprendizagem significativa. As atividades aqui descritas estão detalhadas e podem ser
visualizadas
no
link
a
seguir:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_fis_unicentro_
claudiatres.pdf. As avaliações se deram pelas atividades desenvolvidas e permeou todo o processo a fim de orientar o
professor quanto aos futuros encaminhamentos e na busca de evidências de aprendizagem significativa.
Percebeu-se no decorrer de algumas aulas que os aprendizes até captarem o espírito da proposta, mas alguns
vícios adquiridos ao longo dos anos escolares eram bastante evidentes, pois estavam habituados a receberem o conteúdo
pronto, sem a necessidade de reflexão/questionamento, esperando passivamente o conteúdo a ser apresentado. Quanto
as tarefas, dificilmente realizavam uma leitura ou assistiam a um pequeno vídeo sugerido ou uma pequena pesquisa;
eram pouquíssimos os que demostravam nas aulas seguintes terem utilizado esta tarefa como mais um recurso de estudo
e aprendizado. Sentiu-se esta dificuldade em sala de aula também quando a estratégia exigia leituras, reflexão e
argumentação; em geral os alunos não tem o hábito de ler e iniciar trabalhos nesta linha, que busquem desenvolvê-los e
estimulá-los desde cedo para que eles adquiram o hábito de ler, raciocinar, refletir, pesquisar, questionar, levantar
hipóteses, enfim, acostumar-se a ser curiosos e interessados pela aquisição do conhecimento. Fatores estes apontados
por Moreira quando fala
na escola, seja ela fundamental, média ou superior, os professores apresentam aos
alunos conhecimentos que eles supostamente devem saber. Os alunos copiam tais
conhecimentos como se fossem informações a serem memorizadas, reproduzidas nas
avaliações e esquecidas logo após. Esta é a forma clássica de ensinar e aprender,
baseada na narrativa do professor e na aprendizagem mecânica do aluno. (Moreira,
2011, p. 2)
Com esta proposta procurou-se levar o aluno a perceber que ele tem fazer uso dos mecanismos fornecidos pelo
professor para melhorar seu entendimento da matéria que está sendo ensinada e avançar na construção do conhecimento
visando um aprendizado mais significativo e menos mecânico.
Em um terceiro momento, buscou-se favorecer a aprendizagem significativa ao possibilitar ao aluno interagir
com o mesmo conhecimento em outros momentos do processo ensino-aprendizagem colocando-os em outras situações de
nível mais complexo(situações de aplicação prática deste conteúdo) oportunizando a eles refletir, negociar significados
e compartilhar ideias, percebendo-se construtor de seu próprio conhecimento (Moreira, 2003). Observou-se neste
momento que muitos já estabeleciam relações e procuravam explicar o fenômeno utilizando-se de conceitos e baseandose no conteúdo estudado.
A aplicação da UEPS e a multiplicidade de metodologias é fantástica, por proporcionar uma diversificação do
ensino e rendeu momentos de reflexão, tomadas de decisão e os resultados obtidos contribuíram para um saldo positivo
pela boa aceitação dos alunos perante um novo método de estudo, possibilitando a eles uma aprendizagem mais
consistente e com significado de fato compreensível e não memorizável, instigando suas curiosidades, levando-os a serem
protagonistas de seu aprendizado.
Diante dos resultados obtidos nesta investigação pode-se considerar a utilização da UEPS como uma estratégia
didática inovadora na abordagem do Eletromagnetismo, pois facilitou planejamento e a prática docente e,
principalmente, auxiliou no processo de ensino e aprendizagem, contribuiu na diferenciação progressiva, na reconciliação
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integradora, na organização sequencial e na consolidação em relação aos conteúdos discutidos possibilitando aos alunos
expressarem uma compreensão mais realista e abrangente a respeito do conteúdo que lhes foi apresentado.
Na Figura 2 encontra-se um mapa de informações sobre a estrutura da proposta.
Figura 2: mapa de informações da UEPS.
Fonte: dos autores.
Considerações finais
As UEPS surgem como uma alternativa de planejar e conduzir o processo ensino-aprendizagem, com base no que
propõe a Teoria da Aprendizagem Significativa. Por meio dela o professor pode desenvolver suas aulas de tal modo que
o aluno seja sujeito ativo no processo, participando e construindo seu próprio conhecimento a partir do que se propões
na sequencia didática.
Nesta experiência desenvolvida com alunos do Ensino Médio, verificou-se o benefício de se trabalhar estratégias
que contemplem o real interesse do aluno, pois o resultado das atividades desevolvidas foi positivo, mostrando a eficácia
da UEPS.
Vale ressaltar que no decorrer do processo, observou-se uma certa falta de estímulo por parte de alguns
educandos. Isso pode ser creditado a vários fatores, como por exemplo a escola não contar com o apoio da família, com
relação à cobrança de um horário fixo para os estudos ou mesmo para as tarefas de casa. O importante foi perceber que
na medida em que as atividades foram avançando os alunos também se mostravam mais interessados e motivados.
Pode-se afirmar, portanto, que o principal objetivo que era: propiciar ao educando, por meio de recursos
pedagógicos e instrucionais, superar a fragmentação dos conteúdos, buscando uma mudança na postura pedagógica
tornando as aulas mais interessantes e motivadoras, levando-os a se interessar pelos conteúdos, foi alcançado.
Percebeu-se que a proposta despertou, neles, um maior interesse e participação nas aulas, o que possibilitou
um processo mais dinâmico e cooperativo. Porém, cabe ressaltar que isso requer tempo para o preparo e a execução,
sendo que nem sempre isso é possível no decorrer do ano letivo. Entretanto, mesmo conhecendo as dificuldades
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encontradas no trabalho, deve-se buscar estratégias para superá-las.
A experiência com as UEPS foi relevante e produtiva, contribuindo para o crescimento pessoal, enriquecimento
e ampliação dos conhecimentos por parte dos educandos, visando sempre uma aprendizagem significativa no Ensino de
Física.
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