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APRESENTAÇÃO
Os Encontros Internacionais de Aprendizagem Significativa têm como objetivo
apresentar e discutir estudos fundamentados na Teoria da Aprendizagem Significativa
(TAS), nas perspectivas tradicional e contemporânea, e seu impacto no processo da
aprendizagem efetivada em contextos formais e não formais de ensino. O objetivo
é apresentar e discutir estudos fundamentados na Teoria bem como fomentar a
interação entre investigadores de diferentes nacionalidades e destes com professores
de diferentes níveis de ensino e pós-graduandos.
O primeiro Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa (EIAS), ocorrido em
1992, na Universidade de Cornell nos Estados Unidos, visou à divulgação da Teoria e de
estratégias facilitadoras da Aprendizagem Significativa. Em decorrência da produção e
aumento de interesse sobre o referencial, os Encontros seguintes buscaram o
aprimoramento da TAS como referencial teórico de aprendizagem. Foram realizados,
respectivamente, em: Burgos, Espanha (1997); Peniche, Portugal (2000); Alagoas, Brasil
(2003); Madrid, Espanha (2006); São Paulo, Brasil (2010); Burgos, Espanha (2015); e, o
último, em Esquel, Argentina (2017). Esses eventos apontaram para a importância de
se definir uma agenda de ensino e de pesquisa em Aprendizagem Significativa, a partir
do fortalecimento das iniciativas já existentes, e de maior interação entre
pesquisadores e professores que trabalham com esta Teoria.
A continuidade dos eventos representa a importância que a Aprendizagem Significativa
ganhou e vêm ganhando no campo do ensino. Evidentemente, essa importância
demonstra também a necessidade de constante reflexão e esforço para a manutenção
e fortalecimento de uma agenda de ensino e de pesquisa.
Desse modo, o IX.EIAS teve como objetivo dar continuidade às discussões travadas nos
encontros anteriores e ampliar as reflexões sobre as implicações da TAS tanto para o
ensino quanto para a pesquisa sobre o ensino. Sua dinâmica, prevendo a apresentação
e discussão de trabalhos e linhas de investigação na Teoria de Aprendizagem
Significativa, abrangeu conferências, mesas redondas e sessões coordenadas de
comunicação oral e painel, além de minicursos e oficinas sobre temas que envolvem a
TAS e sua relação com os processos de ensino, de aprendizagem e da investigação
educativa, particularmente a pesquisa sobre o ensino das diferentes áreas de
conhecimento que se estabelecem nos contextos formais e não formais.
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..........................................................................................................................................................688
DANIEL GOUVEIA DUARTE; LEV VERTCHENKO

PAINEL-RE-024 RELATIVIDADE ESPECIAL NO ENSINO MÉDIO: UMA EXPERIÊNCIA COM A ABORDAGEM TEATRAL USANDO A
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA ....................................................................................................................698
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PROFESSORES EM NÍVEL MÉDIO ...................................................................................................................1300
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PROGRAMA
Horário

Segunda (02.09)

Terça (03.09)

Quarta (04.09)

Quinta (05.09)

Minicurso
PréCongresso:
09:00
–
10:30

“AS para
iniciantes”
Prof. Dr.
Marco A.
Moreira

10:30
–
11:00

Mesa Redonda:

Inscrições
e entrega
de
materiais

INTERVALO
Minicurso
PréCongresso:

11:00
–
12:30

“AS para
iniciantes”
Prof. Dr.
Marco A.
Moreira

Sexta(06.09)

Comunicación em el
Aula, Metacognición y
AS
Minicursos

Minicursos

Minicursos

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

Sessão de PAINÉIS I

Comunicações
Orais
(3 trabalhos)

Profa. Dra.Analia
Palacios e Profa.
Dra.Alejandra
Pedragosa

INTERVALO

Conferência

Inscrições
e entrega
de
materiais

Construcción de
significados
sobre
Naturaleza de la
Ciencia: Su
investigación y
evaluación
desde ElAS

Sessão de PAINÉIS II

Profa. Dra. Julia
E. Flores
Conferência Final
12:30
–
13:00
ALMOÇO

ALMOÇO

ALMOÇO

13:00
–
14:00

14:00
–
16:00

Aprendizagem
Significativa na
educação
contemporânea:
Desafios e equívocos
Prof. Marco A. Moreira
Encerramento do
Evento

Abertura e
Conferência
Helping People Learn

PERÍODO LIVRE
Comunicações
Orais
(4 trabalhos)

Comunicações
Orais
(4 trabalhos)

INTERVALO

INTERVALO

Prof. Dr. Joseph Donald
Novak
16:00
16: 30

INTERVALO

Conferência:
Conferência:
Conferência

16:00
–
18:00

¿Qué aprenden mis
estudiantes cuando
construyen mapas
conceptuales?
Prof. Dr. Alberto J. Cañas

Mapas
Conceituais
promovem a
Aprendizagem
Significativa?
Discutindo essa
relação a partir
da Teoria da
Carga Cognitiva
Prof. Dr. Paulo
Correia

El AS como base
para
compreender la
naturaleza de la
ciencia y la
tecnología para
lograr el
desarrollo del
pensamiento
crítico de los
estudiantes
Prof. Dr. Ricardo
Chrobak
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CONFERÊNCIAS

HELPING PEOPLE LEARN
Prof. Dr. Joseph Donald Novak - Cornell University, USA
¿QUÉ APRENDEN MIS ESTUDIANTES CUANDO CONSTRUYEN MAPAS CONCEPTUALES?
Prof. Dr. Alberto J. Cañas - Florida Institute for Human and Machine Cognition, USA
CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS SOBRE NATURALEZA DE LA CIENCIA: SU INVESTIGACIÓN Y
EVALUACIÓN DESDE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Profa. Dra. Julia E.Flores - Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela
MAPAS CONCEITUAIS PROMOVEM A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA? DISCUTINDO ESSA RELAÇÃO
A PARTIR DA TEORIA DA CARGA COGNITIVA
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Resumo: Este trabalho é parte de uma investigaçãomais ampla de mestrado proposta por meio de uma
Unidade de Ensino Potencialmente Significativa em uma escola da rede estadual pública de João Pessoa,
Paraíba, Brasil. O objetivo foi analisar o uso do mapa conceitual (MC) como ferramenta potencial da
aprendizagem significativa no ensino de Física, com 21 alunos do 3º ano do ensino médio, durante o 2º
semestre de 2017, para o tema corrente elétrica. Aplicaram-se várias atividades pedagógicas e aqui o
foco está na análise do MC para compreender como os alunos organizaram suas ideias sobre esse
conceito durante o processo de ensino e aprendizagem. Os resultados correspondem à análise do 1º MC
coletivo, do 2º MC em dupla e do último MC individual, sobre o tema em questão. Com base na
interpretação qualitativa do MC, identificou-se evolução do conhecimento e indícios de aprendizagem
significativa. Contudo, inferiu-se que o MC é um recurso potencial facilitador da aprendizagem
significativa, e isso se deve a representação idiossincrática da estrutura cognitiva dos alunos durante o
processo de aprendizagem.
Palavras-chave: aprendizagem significativa; mapa conceitual; ensino de Física; ensino médio.
Abstract: This work is part of a wider Master’s research, proposed through a Potentially Meaningful
Teaching Unit in a public state school located in João Pessoa, state of Paraíba, Brazil. The goal was to
analyze the use of Conceptual Maps (CM) as a potential tool for meaningful learning in Physics Teaching.
The research counted with 21 students of the 3rd grade of high school, and took place in the second
semester of 2017. The intervention was about the electrical current subject. Several pedagogical
activities were applied, and here we focus on the analysis of CM to understand how students organized
their ideas about this concept during the teaching-learning process. The results presented here
correspond to the analysis of the first group CM, of the second CM executed in pairs, and of the last
individual CM, about the theme in question. Based on the qualitative interpretation of the CM, it was
possible to identify knowledge evolution and evidences of meaningful learning. However, it was inferred
that CM are a potential facilitator resource of meaningful learning. This is due to the idiosyncratic
representation of the students’ cognitive structure during the learning process.
Key-words: meaningful learning; conceptual maps; physics teaching; high school.

1 - INTRODUÇÃO
O aprendizado de conteúdos de Física no ensino médio apresenta lacunas e
obstáculos cuja parte dessa lacuna está na dificuldade que os professores têm em planejar
as suas aulas, levando em consideração os conhecimentos prévios dos alunos. Verificar o que
os alunossabem sobre determinado conteúdo para ensinar de acordo é o foco da
aprendizagem significativa (Ausubel, Novak e Hanesian, 1980). A dificuldade com que os
alunos aprendem os conceitos científicos, especificamente em Física, no sistema educacional
brasileiro, pode-se dizer que, ainda favorece o ensino tradicional resultando na aprendizagem
memorística. Parte desses obstáculos está em criar condições favoráveis para que o aluno dê
significados aos conceitos da matéria de ensino. Preocupados com a melhoria na
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aprendizagem dos alunos e em propor alternativas opostas a esse tipo de modelo de ensino,
realizamos esta ação educativa.
Ao longo de anos de experiência, o primeiro autor, docente do 3º ano do Ensino
Médio (EM) da rede estadual, ensinando a disciplina de Física, verificou que o mapa conceitual
(MC) nunca havia sido utilizado como estratégia didática a fim de favorecer a melhoria da
aprendizagem significativa na sala de aula na escola em que trabalha. Também não era
prática comum valorizar e respeitar o que se passava na mente dos alunos, incentivando-os
a

raciocinar

diferente,

usar

a

criatividade,

responsabilizando-os

por

sua

própria

aprendizagem.
Neste contexto o objetivo foi usar o MC para compreender como os alunos organizam
suas ideias sobre o tema corrente elétrica durantea participação de uma sequência de ensino.
Nessa pesquisa o MC e outros dados coletados como pré-teste, pós-teste, experimentos,
simulações e prova final fizeram parte das etapas que compuseram a Unidade de Ensino
Potencialmente Significativa (UEPS) de um estudo mais amplo de mestrado. As oito etapas
que compõe uma UEPS segundo Moreira (2011b) compreende definir o tema; exteriorizar os
conhecimentos prévios; propor situações-problema; nova situação; apresentar o conteúdo
nos aspectos, mais gerais e estruturantes; continuidade no processo de diferenciação
progressiva buscando a reconciliação integrativa; avaliação da aprendizagem e avaliação da
UEPS. Contudo, nesse trabalho,os mapas conceituais serão analisados para verificar se os
alunos conseguiram relacionar o conceito corrente elétrica, segundo os princípios da
diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, buscando indícios de aprendizagem
significativa sobre o tema proposto.
O instrumento didático MC permite analisar a estrutura cognitiva do aluno na
aquisição de novas informações, além de possibilitar ter uma visão idiossincrática do
elaborador ampliando e conhecendo a sua capacidade de entender as generalidades e
distinções sobre o tema corrente elétrica. Desse modo, estamos confiantes na busca de um
ensino que leve em conta a qualidade da aprendizagem, valorizando os conhecimentos
prévios que os alunos possuem para que eles vejam sentido nas situações de aprendizagem
propostas e atribuam significados aos conceitos, favorecendo a aprendizagem significativa
dos conteúdos ensinados.
Durantea breve revisão da literatura para este relato constatamos que (Novak e
Gowin, 1999, Novak e Cañas, 2007, Moreira, 1987, 2011a, Palmero e Moreira, 2018)
defendem que os MCs podem ser usados em qualquer nível e área de conhecimento. Nesse
contexto, em referência ao ensino-aprendizagem de conceitos da Física, o MC revelou-se
eficaz na análise e na avaliação de temas científicos. Almeida e Moreira (2008) investigaram
asdiﬁculdades dos estudantes de graduação em Física na aprendizagem de conceitos da óptica
física e para tanto usaram o MC paraauxiliar a aprendizagem significativa. O resultado indicou
que os MCs são instrumentos potencialmente facilitadores da aprendizagem significativa dos
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conceitos sobre o tema além de auxiliar o professor na identificação das diﬁculdades de
aprendizagem dos conteúdos envolvidos.
Na literatura encontramos poucos trabalhos, por exemplo, (Leite, Lourenço e
Hernandes, 2011) que abraçassem o referencial teórico da Teoria da Aprendizagem
Significativa (TAS) aliada aos mapas conceituais com o propósito de investigar no ensino de
Física os avanços na aprendizagem dos alunos do 3º ano do ensino médio sobre o conteúdo
específico corrente elétrica. Por isso julgamos importante a realização dessa pesquisa.
2 – MARCO TEÓRICO
Este trabalho está fundamentado na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de
Ausubel (2002) que traz incorporado como instrumento didático oMC. Esse instrumento foi
desenvolvido por Novak e seus pesquisadores na década de 70, sendo criado para analisar
transcrições de entrevistas clínicas que procuravam identificar os conhecimentos dos alunos
(Novak e Musonda, 1991). Desde então o MC tem sido usado em diferentes áreas do
conhecimento e níveis educacionais. Um dos seus diversos usos está em permitir a avaliação
do conhecimento prévio, o diagnóstico de concepções alternativas além de identificar o
mecanismo utilizado para ilustrar a natureza hierárquica, conceitual e proposicional do
conhecimento (Novak e Gowin, 1984, 1999, Novak e Cañas, 2010, Moreira, 1983, 2011a,
Palmero e Moreira, 2018).
3 - METODOLOGIA
Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa e interpretativa, Alves-Mazzotti, (1996,
2001), Moreira, (1990, 1999, 2011c). É qualitativa porque o interesse central está nos
significados que as pessoas, em suas ações e interações, atribuem dentro de um contexto
social. É interpretativa porque presume que as microculturas das salas de aulas diferem de
uma para outra (Erickson, 1986, p. 130).Foi desenvolvida com o foco na TAS de modo a
avaliar a aprendizagem dos alunos sobre o tema corrente elétrica por meio dos MCs durante
o processo de ensino e aprendizagem.
A proposta apresentada tem como referência a escola pública e a disciplina de Física
que está associada a grade curricular com aulas em 3 períodos semanais. O conteúdo de
Eletrodinâmica faz parte da programação do 3º ano do Ensino Médio. Foi desenvolvida em
aulas do componente curricular de Física no segundo semestre do ano de 2017. O objetivo
foi favorecer a aprendizagem significativa (Ausubel, Novak e Hanesian, 1980) dos alunos
sobre o tema corrente elétrica. Partindo deste propósito, os MCs, foram inseridos durante a
dinâmica das aulas como recurso de avaliação.
Nessa perspectiva, a investigação envolveu 21 alunos sendo 12 do sexo masculino e
9 do feminino com idade média de 17 anos, matriculados no 3º ano do Ensino Médio, que
cursavam a disciplina de Física, no ano letivo de 2017, em uma Escola Pública Estadual situada
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na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba, região nordeste do Brasil. O estudo ocupou um
total de 19 aulas previstas para o tema e englobou 19 encontros de 45 minutos cada, em 8
semanas consecutivas distribuídas nos 8 passos que compõe a UEPS designada por Moreira
(2011b). Os alunos foram identificados por letras seguidas de números (A1, A2, A3…A21)
para preservar seus nomes. De modo a nortear o trabalho do professor, que atuou como um
investigador, quanto aos conceitos envolvidos na compreensão do tema corrente elétrica, foi
elaborado pelos autores deste trabalhoum MC (figura 1) para mostrar as possíveis relações
conceituais a serem estabelecidas (Morais e Mendonça, 2018, p. 105, apud Morais, 2019).
Os MCs foram construídos do seguinte modo: 1º MC coletivo construído no 1º passo
da UEPS na situação inicial; o 2º MC foi feito em dupla,compõem o 3º passo da UEPS
aprofundando o conhecimento; e o último MCindividual foi realizado no 5º passo da UEPS
diferenciação progressiva, sobre os principais conceitos da eletrodinâmica cujo tema foi
corrente elétrica. Para exemplificar, serão apresentados 3MCs (1 coletivo, 1 realizado em
dupla e 1 individual) que serão analisados qualitativamente. Os MCs realizados em duplas e
individuais foram descritos por seus elaboradores.

Figura 1 - Um mapa conceitual para os conceitos básicos do tema corrente elétrica (Morais e
Mendonça, 2018, p. 105,Morais, apud 2019).

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
No momento inicial, o professor/pesquisador (primeiro autor) visando levantar os
conhecimentos prévios dos alunos, propôs uma discussão coletiva sobre o tema que seria
ensinado promovendo uma reflexão sobre a importância da eletricidade em suas atividades
cotidiana fazendo um paralelo entre o uso dos equipamentos presentes em suas casas,
levando-os a imaginar como era a vida antes da utilização da energia elétrica. Em seguida,
explicou os princípios norteadores e critérios de construção. Buscou ressaltar que os MCs
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embora não possuam um formato rígido, devem respeitar a uma hierarquia vertical e as
relações horizontais estabelecidas entre os conceitos de um corpus organizado de
conhecimento. E o professor/pesquisador explicou também que os MCs são representações
pessoais que correspondem a uma das interpretações possíveis para uma determinada
estrutura conceitual e que demanda uma explicação oral ou escrita.
Durante

a

seleção

dos

conceitos

para

a

elaboração

do

MC

coletivo

o

professor/pesquisador optou pelos conceitos mais falados pelos alunos por estarem
relacionados

a

correnteelétrica

eletrodinâmica

como:

(amperagem),

energia,

fios,

potência

lâmpadas,

(watts),

elétrons,

voltagem

(volts),

carga,

bateria,

condutividade.Ostermosfaladospelosalunosnãoestavam de acordo com a matéria de ensino,
pois um dos objetivos dessa atividade era verificar o conhecimento prévio.No final da
discussão, os alunos construíram, com a ajuda do professor um MC coletivo, figura 2, sobre
corrente elétrica. Os alunos já haviam realizado antes MCs de outros conteúdos da Física e
os elementos envolvidos na construção do mapa bem como (conceito, proposição, palavras
de ligação, relação cruzada e exemplos) foi explicado e revisado com base em (Novak e
Gowin, 1984, 1999). Após o término do mapa coletivo foram discutidas as dificuldades e
esclarecidas as dúvidas que surgiram durante o processo de elaboração do MC.

ANÁLISE QUALITATIVA DO MC COLETIVO
Na leitura do mapa conceitual coletivo, tomado como representante de seus
conhecimentos prévios, figura 2, o professor identificou parte do conhecimento prévio
relacionados com a eletrodinâmica, por exemplo, eles conseguiram relacionar a eletricidade
com oseletrodomésticos presente em suas residências e citaram algumas grandezas físicas.
Em relação aos conceitos envolvidos na construção do mapa coletivo percebe-se que os alunos
citaram aqueles relacionado com a energia elétrica e os aparelhos elétricos utilizados em suas
casas. Levando em consideração que os alunos haviam estudado apenas os conteúdos
relacionados com a eletrostática e que os conceitos da eletrodinâmica ainda seriam discutidos
durante a sequência didática apresentada na UEPS, percebeu-se que de modo geral o
conhecimento

prévio

apresentado

foi

importante

como

ponto

de

partida

para

o

desenvolvimento das aulas subsequentes. A forma como o mapa foi estruturado chamou
atenção, pois mesmo não sendo a primeira vez que eles tiveram contato com essa ferramenta
ainda era algo novo para eles. A construção do MC coletivo teve o apoio doprofessorpara
escrever no quadro de giz os conceitos,aspalavras de ligaçãoe as proposições formadas que
foram ditas pelos alunos.
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Figura 2 – Mapa Conceitual Coletivo construído em classe no quadro de giz com os alunos

A intervenção pedagógica realizou-se de modo a investigar e a oferecer recursos para
a análise dos mapas conceituais elaborados em dupla durante o processo de ensino, buscando
evidências de aprendizagem significativa. O segundo mapa conceitual foi construído por 11
duplas

e

ao

final

os

mapas

foram

descritos

e

entregues

ao

professor.

Foram

selecionadasaleatoriamente para esse relatoos mapas das duplas (A8 e A19), figura 3 e o
mapa do aluno A13, figura 4 realizado individualmente.

ANÁLISE QUALITATIVA DO MC DA DUPLA A8 E A19
A dupla A8 e A19, figura 3, colocaram o conceito mais abrangente, corrente elétrica
no meio, à esquerdao mapa demonstrando uma certa hierarquia. Realizaram a diferenciação
progressiva, quandoexplicaram que “corrente elétrica possui sentidos que são corrente real
sentido negativo e corrente convencional sentido positivo”,que são conceitos mais específicos.
Foram integrados novos significados ao conceito corrente elétrica por meio do uso de palavras
de ligação formando proposições válidas que facilitaram o entendimento do mapa, junto com
a explicação escrita. A corrente contínua e a corrente alternada foram diferenciadas
apresentando como exemplos a bateria para a corrente contínua e para a corrente alternada
aquela utilizada nas residências, mostrando ainda que esse tipo de corrente possui
determinada frequência. Os efeitos da corrente elétrica e os exemplos que aparecem no mapa
demonstram o entendimento da dupla sobre esse conhecimento. A dupla trouxe ainda a
equação matemática no final da relação ao explicar que “a corrente elétrica é o deslocamento
das cargas pela variação do tempo”, mostrando a razão entre a carga e o intervalo de tempo,
essa relação matemática utilizada para calcular a intensidade de corrente elétrica em um
condutor foi relacionada ao conceito corrente elétrica para explicar o deslocamento de cargas.
No entanto, não citaram no mapa que é necessário estabelecer uma diferença de potencial
para que as cargas elétricas se desloquem de maneira organizada para o aparecimento da
corrente elétrica em um condutor. O sentido da corrente elétrica foi diferenciado entre real e
convencional. As relações estabelecidas entre os conceitos por essa dupla estão de acordo
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com o conteúdo que foi estudado em sala. Defendem, Mendonça, Silveira e Morais (2013)
que a teoria da aprendizagem significativa explicaquea aquisição e a retenção de significados
gerados na escola fundamentam a prática educativa.

Figura 3 – Mapa conceitual da dupla de alunos A8 e A19 sobre corrente elétrica

ANÁLISE QUALITATIVA DO MC INDIVIDUAL ALUNO A13
O mapa do aluno A13, figura 4, é iniciado com o conceito Corrente Elétrica na parte
superior e é diferenciado, apresentando conceitos mais específicos e integrando significados,
como por exemplo na proposição válida: Corrente Elétrica – proporciona o - Efeito Joule. No
relato escrito feito para explicar o mapa, o aluno fala novamente sobre a relação entre o feito
joule e a corrente elétrica, sem especificar a causa desse efeito em um condutor e sua relação
com a potência e a resistência elétrica. O mesmo conceito, corrente elétrica também é
relacionado coma 1ª e 2ª lei de Ohm, o que não está de acordo com a matéria de ensino já
que apenas a primeira lei de Ohm envolve a corrente elétrica enquanto a segunda relaciona
a geometria do resistor (comprimento, largura, área e resistividade). O aluno escreveu um
texto muito simples para explicar o mapa dizendo que“a potência e a resistência são
grandezas de energia”, “o kwh é uma unidade de medida”, sem explicar de que grandeza
estava se referindo. E que “o multímetro é um instrumento usado para calcular grandezas da
energia elétrica”. Isso revela a fragilidade no entendimento do aluno em relação aos conceitos
potência e resistência, o significado do kwh e a utilidade do instrumento multímetro. A falta
de palavras de ligação entre os conceitos e a explicação escrita, assim como a maneira como
estão organizados os conceitos na construção do mapa demonstram a fragilidade em atribuir
significado a alguns conceitos trabalhados em sala de aula. Mesmo assim é possível perceber
indícios de aprendizagem em outros conceitos como, por exemplo, quando o aluno relaciona
o conceito potência elétrica com o chuveiro e as lâmpadas incandescente e LED, como tipos
de resistores. Ao relacionar esses conceitos o aluno demonstra perceber a presença dos
resistores nesses aparelhos elétricos, destacando a potência e a energia elétrica no início da
proposição mostrando a relação entre essas duas grandezas.
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Figura 4 – Mapa conceitual individual do aluno A13 sobre corrente elétrica

ANÁLISE

GERAL

DOS

MAPAS

CONCEITUAIS

CONSTRUÍDOS

EM

DUPLA

E

INDIVIDUAL
Os mapas conceituais de algumasdas duplas construídos durante o processo de
ensino e aprendizagem apresentaram algumas fragilidades na seleção dos principais conceitos
(conceitos repetidos ou não conectados); na formação das palavras de ligação (pobres que
não dizem nada sobre as relações entre os conceitos ou apresentam frases inteiras ou
definições) ou ausentes; as relações horizontais ou cruzadas (não aparecem); os exemplos
(não foram citados), dando ao professor informações importantes sobre como está sendo
desenvolvida a aprendizagem desses alunos do ponto de vista conceitual. Embora alguns
mapas apresentem essas fragilidades, o professor entende que alguns dos mapas, por conter
algumas relações não aceitas no contexto da matéria de ensino, são construções dos alunos
que devem sempre ser negociadas, que podem ser melhoradas, reformuladas, enriquecidas
à medida que eles aprendem significativamente. Por ser um instrumento dinâmico, o mapa
conceitual, reflete apenas a compreensão da dupla que fez no momento em que eles fizeram,
reside aí uma das importâncias do mapa, que está no processo de fazer o mapa
externalizando assim o significado. Por outro lado, esses mapas não são autoexplicativos e
apresenta uma característica potencial muito benéfica do ponto de vista didático que foi
desenhar o mapa e explicar por escrito (Mendonça, 2012). A maioria das duplasconseguiram
dar evidências de que estão aprendendo significativamente o conteúdo ao expressar seu
conhecimento com certa facilidade. O uso dos mapas conceituais como instrumento de
avaliação da aprendizagem dos alunos em relação ao tema corrente elétrica se mostrou
eficaz, pois diferente das avaliações tradicionais que favorecem a aprendizagem mecânica,
dando respostas prontas, resultado da decoreba, fazem com que os alunos se esqueçam com
facilidade o que foi estudado. Os mapas conceituais estimularam a organização dos
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conteúdos, a troca de significados e apesar das fragilidades apresentadas em alguns mapas,
foi possível perceber indícios de aprendizagem significativa em relação ao conceito corrente
elétrica.

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
O MC como estratégia de ensino se mostrou potencialmente significativa por
evidenciar os conhecimentos prévios relevantes sobre os conceitos científicos estudados.
Compreender como os alunos organizaram suas ideias sobre o tema corrente elétrica por
meio do MC durante o ensino só passou a ter sentido quando o aluno expôs o seu pensamento
e a sua compreensão no momento em que diferenciava e integrava os conceitos evidenciando
suas dificuldades e potencialidades ao fazer e descrever a explicação do seu MC.
A análise dos mapas de conceitos envolveu a observação da natureza das relações
hierárquicas, e os conceitos presentes nos três mapas (MC coletivo, em dupla e individual).
O resultado mostrouuma diferença positiva entre aqueles MC elaborados no início do
processo, o MC coletivo, e os MCs feitos durante o processo em duplas e individual. As
hierarquias foramcontempladas em parte, os conceitos foram ampliados, enfatizaram
exemplos, buscaram a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa.
A avaliação da aprendizagem significativa não foi e não é uma tarefa fácil. Necessitou
que o pesquisador avaliasse o aluno na sua compreensão, na captação de significados, e na
capacidade de transferência do conhecimento a novas situações. Além de permitir que o aluno
se autoavaliasse, pois, a finalidade central da educação é valorizar os estudantes de modo
que eles se encarreguem de construir significados das experiências que vivem.
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Resumen: En el artículo se presenta un experiencia, en la que se utiliza el acompañamiento como una

metodología para la enseñanza-aprendizaje realizada en el curso de Tecnología Farmacéutica I
(medicamentos sólidos) del programa de Química Farmacéutica, Medellín-Colombia. Esta investigación
de orden cualitativo con algunas interpretaciones cuantitativas, sobre la aplicación de la metodología
“acompañamiento” en el proceso de enseñanza aprendizaje, de los distintos cursos del programa de
Química Farmacéutica, con base al referente teórico; Aprendizaje Significativo de Ausubel,
complementada con algunos postulados de la teoría del Aprendizaje Significativo Crítico y la teoría de
Vygotsky, integrándolas en un proceso de mediación de acuerdo con la Zona de Desarrollo Próximo
(ZDP).
Los resultados obtenidos, conducen a un conjunto de evidencias que valoran como
pertinentes, apropiados y comprensibles los materiales utilizados en las actividades desarrolladas en el
aula. Como también, posibilitaron deducir que los alumnos mostraron indicios de haber obtenido
aprendizaje significativo y crítico, con relación al dominio del lenguaje técnico farmacéutico. Así mismo,
nos permiten inferir que la mediación, a través de la metodología “acompañamiento” por parte del
docente en las asignaturas, propicia un aprendizaje y un mejor rendimiento en la resolución de
actividades farmacéuticas en comparación con el grupo en el cual no se aplicó esta metodología.
Palabras-clave: Aprendizaje significativo, aprendizaje significativo critico, zona de desarrollo próximo,
conceptos previos.
Abstract: The article presents an experience, in which accompaniment is used as a methodology for
teaching-learning carried out in the course of Pharmaceutical Technology I (solid drugs) of the
Pharmaceutical Chemistry program, Medellin-Colombia. This research of qualitative order with some
quantitative interpretations, on the application of the methodology "accompaniment" in the teachinglearning process, of the different courses of the Pharmaceutical Chemistry program, based on the
theoretical reference; Meaningful Learning of Ausubel, complemented with some postulates of the
theory of Critical Meaningful Learning and the theory of Vygotsky, integrating them in a process of
mediation according to the Zone of Near Development (ZPD).
The results obtained lead to a set of evidences that value as pertinent, appropriate and
understandable the materials used in the activities developed in the classroom. Likewise, they made it
possible to deduce that the students showed signs of having obtained significant and critical learning,
in relation to the proficiency in pharmaceutical technical language. Likewise, they allow us to infer that
mediation, through the methodology "accompaniment" by the teacher in the subjects, promotes learning
and better performance in the resolution of pharmaceutical activities compared to the group in which it
was not applied this methodology
Keywords: Meaningful learning, critical meaningful learning, proximal development zone, previous
knowledge.

1. INTRODUCCIÓN
El reto del profesorado en la educación farmacéutica actual es; ¿cómo realizar su
trabajo para que el estudiante se involucre activamente en su aprendizaje y adquiera los
valores necesarios para servir a la sociedad con ética, dedicación profesional y entusiasmo
cívico; como también, lograr los conocimientos científicos, así como, las actitudes necesarias
para que se adapten a los cambios que se producen en la atención sanitaria farmacéutica?,
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como resultado esencialmente del ascendente aumento del conocimiento, a la variedad de
fuentes de información y al número creciente de alumnos. Ello, ha permitido que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) identificase siete roles (el farmacéutico de las Siete
estrellas) que deben considerarse como cualidades mínimas y esenciales del farmacéutico en
los sistemas sanitarios a nivel mundial: prestador de servicios farmacéuticos, responsable de
toma de decisiones, comunicador, líder, gestor, estudiante perpetuo, y educador, a los cuales,
la Federación Internacional de Farmacia (FIP) y la Asociación Europea de Facultades de
Farmacia (EAFP) ha agregado el de ser “un profesional científico”. Coincidiendo con el
planteamiento efectuado en esta investigación, con los del grupo consultivo de Vancouver,
que establece; que la educación debe estar más centrada en el estudiante, él cual, debe
participar activamente en el proceso de aprendizaje, enfatizando también, la importancia de
desarrollar las habilidades encaminadas a la solución de problemas y al desarrollo del
aprendizaje significativo crítico.
De ahí, radico la necesidad de utilizar la teoría del aprendizaje significativo, como un
referente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los cursos del programa de Química
Farmacéutica, complementándola con las aportaciones de la teoría del aprendizaje
significativo crítico y los elementos de la teoría de la mediación y así, conformar el instrumento
pedagógico utilizado en la propuesta metodológica empleada en este estudio. En esta
herramienta, el conocimiento previo adquirido y estructurado de modo progresivo y
diferencial por parte del alumno, es utilizado a través de la mediación entusiasta y significativa
del profesor, con la finalidad de lograr la participación activa del alumno de las distintas
actividades que se planteen en cada uno de los cursos del programa de Química Farmacéutica
de la Universidad de Antioquia – Colombia con la intención de que alcancen el aprendizaje de
estos conceptos.
En el estudio se pretendió analizar y conocer si existe diferencias en el rendimiento
y el aprendizaje de los alumnos en dos cursos paralelos de tecnología farmacéutica I. En uno,
se implementó la metodología del “acompañamiento” y en el otro, se realizó el proceso de
enseñanza aprendizaje en la forma tradicional (conferencias magistrales sin trabajo de
acompañamiento). En ambos cursos, los temas tratados en el proceso de enseñanza
aprendizaje fueron los conceptos relacionados con la Reología y sus aplicaciones en la
elaboración de formas farmacéuticas sólidas tomando en consideración los conocimientos
previos de los estudiantes a partir de los conceptos de la dinámica newtoniana y la elasticidad
de Hooke.
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
El proceso de enseñanza y sus implicaciones en el aprendizaje de los estudiantes en
este trabajo, se centra en las perspectivas de la Teoría de Ausubel (2002), la Teoría de Moreira
(2005; 2010), la idea de la Mediación de Vygotsky (1995) en zona de desarrollo próximo
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(ZDP) y la metodología de enseñanza aprendizaje desde el punto de vista de varios autores
como: Fernández (2006); Labrador y Andreu (2008); Baro (2011); Uzcàtegui y Betancourt
(2013), Salzano y Moreira (2017).
En este contexto, para Ausubel el aprendizaje de conceptos que permite al sujeto
utilizarlos en tareas diversas y cotidianas debe ser significativo. Con esto, el autor plantea
que el aprendizaje es la organización e incorporación de información en la estructura cognitiva
de los alumnos; y es ahí, en la mente del aprendiz, donde se integra y procesa la información,
conformando así su estructura cognitiva. Por lo tanto, al implementar o concebir un proceso
de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con sus principios programáticos, se debe considerar
lo que el alumno ya sabe, y planificar la enseñanza de manera que sirva de anclaje para los
conocimientos nuevos, en el caso de ser apropiados.
Así mismo, la educación actual requiere, como lo presenta Harada (2011), que las
instituciones educativas logren en sus egresados capacidades como: ser flexibles, capaces de
adaptarse a situaciones nuevas, seguir aprendiendo, capacitarse continuamente, solucionar
problemas y tomar decisiones de manera crítica y creativa, es decir, que posean habilidades
de pensamiento de orden superior o complejo. Idea que coincide con todos los cambios
propuestos en la educación universitaria en el espacio europeo (Benito, 2005) y la reforma
curricular llevada a cabo en la Facultad de Ciencias Farmacéutica y Alimentarias, la cual,
propende en la búsqueda de que sus egresados tengan estas capacidades. Lo anterior,
concuerda con el planteamiento de Moreira (2005), que estimula una educación cuyo objetivo
es un nuevo tipo de individuo, con naturaleza inquisitiva, flexible, innovadora, tolerante y
liberal, que pueda enfrentar la incertidumbre y la ambigüedad sin perderse, y que construya
significados nuevos y variables para hacer frente a los amenazadores cambios ambientales,
lo que en esencia refleja la dinámica de un proceso de búsqueda, cuestionamiento y
construcción de significados. Aprender a cuestionar es un camino para aprender a aprender,
a identificar y desafiar suposiciones y a explorar e imaginar alternativas al discurso. En esa
perspectiva, Gadamer (1991; 1960), nos plantea la hermenéutica de la pregunta; MorandinAhuerma (2016), nos proporciona una serie de elementos sobre el significado de preguntar y
Zuleta (2005) lo define como el arte de pensar, situando nuestra problemática en el siguiente
dilema, no es aprender a preguntar, sino en indagar para aprender. Escenario en que se ubica
al docente ante un gran reto, buscar herramientas que le permitan ayudar a los alumnos a
elaborar preguntas de alto nivel cognitivo, más allá de las que promueven el recuerdo o el
simple reconocimiento de la información.
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3. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE CON “ACOMPAÑAMIENTO” vs
METODOLOGÍA
DE
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
SIN
ACOMPAÑAMIENTO
O
TRADICIONAL.
La experiencia fue realizada en dos cursos paralelos de Tecnología Farmacéutica I del
programa de Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia,
conformada por una población de 40 estudiantes cada una en el semestre 2011-1.
En uno de los cursos, el proceso de enseñanza aprendizaje con “acompañamiento”
implementado es el presentado en la figura 1.

Figura 1: Metodología de enseñanza aprendizaje implementado en el curso Tecnología Farmacéutica I
(Archbold, 2009)

En la propuesta didáctica se dispusieron una serie de actividades a ser realizados por
los estudiantes, a través de un acompañamiento por parte del docente, dirigido hacia la
resolución de problemas y a la predisposición de los estudiantes a participar. Este tipo de
acciones fueron implementadas, soportados en la idea de un buen acompañamiento por parte
del profesor, puede ser útil para lograr una motivación en el estudiante hacia el logro de su
aprendizaje. Las actividades diseñadas como talleres y problemas formaron parte del
contenido temático del curso de Tecnología Farmacéutica I.
En el esquema presentado en la Figura 1, se puede visualizar que en la metodología
se privilegia el trabajo de los alumnos, y se centra el proceso enseñanza aprendizaje en torno
al estudiante a través del acompañamiento, su trabajo en grupo y la discusión en las distintas
secciones de los foros programados en el aula. Los temas tratados en el aula se enfocaron en
la mecánica clásica newtoniana y la respuesta de un sólido sometido a una deformación (ley
de Hooke), desde la óptica de los conceptos: fuerza, movimiento, velocidad flujo y
deformación; aplicados a las partículas sólidas. El proceso de enseñanza se llevo a cabo por
medio de la intervención directa en el aula de clase, buscando favorecer la interacción
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profesor-alumno-metodología, el cual, estuvo conformado por tres momentos. Inicio,
desarrollo y conclusión
En el otro curso, el proceso de enseñanza-aprendizaje, se implemento de la forma
tradicional, denominándolo testigo. Tradicionalmente la asignatura Tecnología Farmacéutica
I, es enseñada a la luz de los paradigmas conductista, donde el alumno es un receptor pasivo
y el protagonismo del proceso de enseñanza aprendizaje esta centrado en el docente, modelo
presentado en la figura 2.

Figura 2. Metodología de enseñanza tradicional y las actividades desarrolladas en la
asignatura Tecnología Farmacéutica I.(Archbold, 2009).

Como se plantea en la figura 2, el modelo de transmisión ó perspectiva tradicional
utilizado por los docentes en la enseñanza de la asignatura Tecnología Farmacéutica I, esta
concebida como un proceso centrado en el docente y donde el profesor es como un director
de orquesta, en el cual, su función es explicar claramente y exponerlo de manera progresiva;
si aparecen errores es culpa del alumno por no adoptar la actitud esperada de aprender;
además el alumno es visto como una alcancía que hay que llenar, es decir, se ve al alumno
como un individuo pasivo. En este esquema, el profesor suministra los medios para llegar al
comportamiento esperado y verifica su obtención a través de evaluaciones en donde se busca
que el alumno reproduzca los conceptos de la forma en que el docente los ha planteado en
sus explicaciones sin ningún análisis o cuestionamiento.Favoreciéndose en el proceso de
enseñanza el uso y abuso de la conferencia, propiciando que el estudiante dependa en gran
medida de lo que escuche del docente.
Otras desventaja de la conferencia magistral tradicional, es que no fomentan la
interacción entre compañeros de clases (Lord, 1999), limitan las oportunidades y la práctica
para que los estudiantes pregunten y así identifiquen sus conceptos erróneos (Browers, 1986;
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Stone, 1970); con ella, se presume que el trasfondo de la población estudiantil es el mismo
(Bronw et al, 1989), se considera que todos los alumnos asimilan la información al mismo
ritmo (Lord, 1999) y por ultimo se enfatiza que el aprendizaje ocurre mediante la repetición
por parte de los alumnos de lo expuesto por el profesor (Ceballos, 2004).
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS
El tratamiento de la información derivada del test, las observaciones, los talleres, la
resolución de problemas, las intervenciones en los foros y los trabajos de acompañamiento
efectuados por los estudiantes, fueron analizados mediante la agrupación de datos y su
posterior descripción e interpretación. El instrumento utilizado en el proceso, consta de tres
subgrupos: El primero, tienen que ver con las propiedades básicas (PB), coherentes con los
conceptos de la dinámica de Newton y la elasticidad de Hooke, los cuales sirvieron para
abordar fenómenos físicos de interés tales como: flujo, deformación, movimiento de
partículas, relacionados con la caracterización e importancia de los sólidos pulverulentos su
procesamiento y su comportamiento reológico. El segundo proceso es el de manufactura de
formas farmacéuticas (PMFF), el cual se encuentra vinculado con los conceptos físicos
referentes al estado de la materia y su connotación en el proceso de producción,
planteamiento que nos permitieron conocer, si los estudiantes habían adquirido la habilidad
para relacionar los conceptos de la tecnología farmacéutica correspondiente al estado del
medicamento, de acuerdo a, si estos productos, son líquido, sólido o semi-sólido. El tercer
subgrupo, da cuenta de los conceptos físicos involucrados en tecnología farmacéutica (CRTF)
requeridos para la preparación de comprimidos, su granulometría y los problemas referentes
al peso y su dureza.
En la Tabla 1. Se presentan los puntajes resultantes de la aplicación del testconceptual-reología

en

los

dos

grupos

(metodología

enseñanza

aprendizaje

con

acompañamiento y el grupo sin acompañamiento o tradicional), registrados al inicio y al
finalizar los distintos temas correspondientes al curso de Tecnología Farmacéutica I.
Tabla 1. Puntajes obtenidos por los estudiantes en el test aplicado en los dos momentos del estudio
Promedios obtenidos en el test
Subgrupo
Metodología con
“acompañamiento”

Metodología sin
“acompañamiento” o
Tradicional
Inicio
Finalizada

Inicio

finalizada

Propiedades Básicas

0,91

2,18

0,80

1,13

Proceso de manufactura
Conceptos de la tecnología farmacéutica

0,73
0,76

2,08
2,15

0,76
0,75

0,95
0,91

A partir de los datos registrados en la tabla 1, se elaboró el gráfico 1, el cual, nos
permitió ver los logros obtenidos por los estudiantes de los dos grupos (metodología
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enseñanza aprendizaje con acompañamiento y el grupo sin acompañamiento o tradicional),
al finalizar la asignatura Tecnología Farmacéutica I.

Gráfica 1. Resultadosobtenidos por los estudiantes de los dos grupos (metodología propuesta y
metodología tradicional) finalizada la asignatura Tecnología Farmacéutica I.

Al finalizar los temas de la asignatura Tecnología Farmacéutica I, y en cumplimiento
de los requisitos de la Universidad de Antioquia exige, que el estudiante tenga una calificación
numérica de tres o mayor, hasta cinco, como requisito para matricularse en el siguiente curso
del programa de Química Farmacéutica. Esta nota, es producto de una serie de evaluaciones
realizadas a lo largo de cada bloque temático que conforman los distintos temas del curso,
de ahí, podemos conocer en alguna medida, la consecución de los objetivos de la asignatura
por parte de los alumnos.
Una vez finalizado el semestre 2011-1 y realizado las evaluaciones correspondientes
a los distintos tópicos plantados en el aula de clase, se procedió a analizar las notas obtenidas
por los alumnos con las dos metodologías. Para su consideración, se tomó como factor el tipo
de metodología (metodología enseñanza aprendizaje con acompañamiento y el grupo sin
acompañamiento o tradicional) implementada en el grupo de alumnos y como variable
dependiente la nota final obtenida por el alumnado con la correspondencia metodológica,
obteniéndose diferencias en el rendimiento final en función del tipo de metodología
implementada.
En la tabla 2, se muestran los datos correspondientes a la descripción del rendimiento
alcanzado por el estudiantado en función de la metodología implementada en el curso
Tecnología Farmacéutica I.
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con acompañamiento y el grupo sin acompañamiento o tradicional) en la asignatura Tecnología
Farmacéutica I al finalizar el proceso implementado en el aula.
Metodologia

Enseñanza aprendizaje con
acompañamiento

Sin acompañamiento o
Tradicional

Rango de Notas
0 a 0,5
0,6 a 1,0
1,1 a 1,5
1,6 a 2,0
2,1 a 2,5
2,6 a 3,0
3,1 a 3,5
3,6 a 4,0
4,1 a 4,5
4,6 a 5,0
0 a 0,5
0,6 a 1,0
1,1 a 1,5
1,6 a 2,0
2,1 a 2,5
2,6 a 3,0
3,1 a 3,5
3,6 a 4,0
4,1 a 4,5
4,6 a 5,0

No. de estudiantes.
0
0
0
0
0
0
5
29
5
1
0
0
0
0
0
11
22
6
1
0

De acuerdo a las notas obtenidas por los dos grupos en las evaluaciones de la
asignatura Tecnología Farmacéutica I, se procedió a efectuar un gráfico, que se presenta
posteriormente, en donde se relacionan los rangos de notas (0-0,5; 1,0-1,5; hasta 5)
obtenidos por los estudiantes durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, y así, poder
explicitar e inferir lo sucedido en ambos cursos.

Gráfica 2. Numero de estudiantes de los dos grupos (metodología propuesta y metodología
tradicional) que obtuvieron notas en los diferentes rangos de nota, finalizada la asignatura Tecnología
Farmacéutica I.

En la gráfica 2, se muestra, los rangos de notas entre los dos grupos, en amarrillo se
presenta el rango de notas logrado por el grupo en que se implemento la metodología de
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enseñanza aprendizaje con acompañamiento, y en rojo el rango de notas en el grupo en
donde mantuvo la enseñanza tradicional del curso de Tecnología Farmacéutica I. En ella,
podemos visualizar las siguientes observaciones:
ü

Se concibe que la mayoría de la población se acumula en los rangos superiores,

es decir, de la nota 3 en adelante. Para el grupo sin acompañamiento y con
acompañamiento, sus promedios son 3,4 y 3,9 respectivamente, en el primer caso
la gran mayoría de la población están muy cerca de su promedio mientras que el
grupo con la nueva metodología está un poco más disperso.
ü

El 82,5 % de los estudiantes del grupo sin acompañamiento o tradicional sus

notas están por debajo o igual a 3,5 mientras que el grupo con la metodología con
acompañamiento, no hay ningún alumno con notas que estén por debajo o igual a
3,0; concentrándose un gran número de estudiantes en el rango 3,6-4,0.
ü

La nota máxima alcanzada por un estudiante del grupo con la metodología sin

acompañamiento o tradicional fue de cuatro con cinco, mientras que, para el grupo
con la metodología con acompañamiento, cinco alumnos alcanzaron el rango de 4,14,5 y uno llego al rango 4,6-5,0.
5. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS
De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que los estudiantes, en los
cuales, se implementó la metodología de enseñanza aprendizaje con acompañamiento,
lograron utilizar y aplicar de una manera significativa los conceptos fisicos de la dinamica
newtoniana y la elasticidad de Hooke, en la produccion de tabletas como en sus controles.
Tambien, se observo que el grupo sin el acompañamiento o tradicional permanecieron con
las mismas dificultades que tenian inicialmente para resolver los problemas asignados
relacionados con la friabilidad (que es la resistencia de las tabletas al roce) y su dependencia
del concepto de dureza obtenida al aplicar una fuerza de compresion al granulado. Asi mismo,
observamos que estos alumnos del grupo sin acompañamiento, no lograron aplicar y
desarrollar en una buena medida los conceptos físicos; solubilidad, tamaño, peso y densidad,
en la interpretación y desarrollo de los procesos de manufactura, y en ese orden de ideas, el
investigador, concibe que, no obstante, que poseen las nociones de la dinámica newtoniana
y la elasticidad de Hooke, no lograron relacionar de manera científicamente correcta estos
conceptos, durante el proceso de enseñanza aprendizaje con la metodología sin
acompañamiento o tradicional. Estas observaciones y resultados coinciden con las
investigaciones realizadas por: Bovi, Palomino y González, 2008; Mur, Artal, Usón y Letosa,
2007; Gómez, 2011; González, Fernández y Martín, 2008; Machuca, Lorite y Fernández,
2004; Bradley et al., 2002.
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À SOLUBILIDADE DA ÁGUA UTILIZANDO ATIVIDADES INVESTIGATIVAS COM
ESTUDANTES DOS ANOS INICIAIS
MEANINFUL LEARNING OF WATER SOLUBILITY CONCEPTS USING RESEARCH ACTIVITIES
WITH EARLY YEAR STUDENTS
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Resumo: Este trabalho teve como objetivoanalisar a construção ou modificação de conceitos e
significados apresentados pelos estudantes após a implementação de uma Atividade Investigativa. O
tema escolhido para proposição, desenvolvimento da Atividade Investigativa,foi “Solubilidade da água”,
o qual está relacionado com a importância do tratamento da água. A atividade foi aplicada em uma
turma de 22 alunos, matriculados no 4º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal,
em Campo Alegre/SC. A análise foi realizada por meio de dados obtidos através das respostas do préteste e do pós-teste, bem como das respostas da situação-problema da aula.Foi possível perceber que
a maioria dos alunos utilizaram os conhecimentos prévios para ancorar um novo conhecimento, e assim,
modificar os conhecimentos que os alunos já apresentavam. Tem-se indícios de que alguns alunos não
possuíam os conhecimentos prévios necessários para transformação ou modificaçãodos significados,
porém, constata-se que para a maioria dos estudantes os significados produzidos, ao final da aplicação
da atividade, tornaram-se mais significativosem relação aos que foram identificados no início da
atividade. Assim, pode-se indicar que a utilização de atividades investigativas, por defender a autonomia
do aluno na construção do conhecimento,como uma atividade potencialmente significativa, favorece o
desenvolvimento de novos significados nos estudantes e, consequentemente, tornando a aprendizagem
significativa para eles.
Palavras-chave: Solubilidade da água, Aprendizagem Significativa, Ensino de Ciências, Atividades
Investigativas, Ensino Fundamental.
Abstract: This work had as objective to analyze the construction or modification of meanings and
concepts presented by the students after the implementation of inquiry activity. The proposition,
development of inquiry activity, was "Water Solubility', which is related to the importance of water
treatment. The activity was applied in a class of 22 students, enrolled in the fourth grade of elementary
school to a public school, in Campo Alegre/SC. The analysis was performed by means of data obtained
through the pre-test and post-test answers, as well as the replies of the situation-problem class. It was
possible to notice that the majority of students used the previous knowledge to anchor a new knowledge,
and thus modify the knowledge that students have had. There is evidence that some students did not
have prior knowledge required for processing or modification of the meanings, however, noted that for
most students the meanings produced at the end of the implementation of the activity, became more
significant with respect to that were identified at the beginning of the activity. So, you can indicate that
the use of investigative activities, for defending the autonomy of the student in the construction of
knowledge, as a potentially significant activity, encourages the development of new meanings students
and, Consequently, making learning meaningful for them.
Keywords: Water Solubility, Meaningful Learning, Science Teaching, Inquiry Activity, Elementary
School.

INTRODUÇÃO
É possível observar que o conhecimento científico só se torna significativo para os
alunos, quando os conhecimentos científicos aparecem de forma interligada com a realidade
por eles vivenciada. Dessa maneira, o aprendizado,possivelmente, ocorre e permite que os
estudantes evoluam de um conhecimento comum para um científico, tornando-os mais
críticos perante aos acontecimentos sociais.
No que se refere ao Ensino de Ciências e a utilização de estratégias de ensino, a Base
Nacional Comum Curricular - BNCC (2017), aponta que:
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Fazer ciência envolve observações e inferências, coleta, interpretação, análise
e avaliação de dados, formulação de hipóteses, realização de previsões e
testes, modelagem matemática, verificação sistemática; portanto, aprender
ciência envolve as mesmas práticas. (BRASIL, 2017, p. 588).

A medida que os estudantes conseguem relacionar o novo conhecimento que lhes é
apresentado ao conhecimento já existente em sua estrutura cognitiva e a partir disso passa
a existir um novo conhecimento, a aprendizagem se torna significativa, explicada pela
aquisição de significados. (Bessa, 2011; Moreira 2014).
Neste trabalho utiliza-se como suporte didático-pedagógico para desenvolver
atividades potencialmente significativas, o Ensino por Investigação articulado à Teoria da
Aprendizagem Significativa (TAS) que também servirá como base para a análise dos
significados produzidos/modificados pelos estudantes.
Diante deste contexto, o objetivo principal deste trabalho é analisar a construção ou
modificação de conceitos e significados apresentados pelos estudantes, após a implementação
de uma Atividade Investigativa(AI), sobre “Solubilidade da Água”, verificando de que forma
aAI favorece a aprendizagem de significados sobre a temática proposta.
1. APORTE TEÓRICO
Os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental chegam à escola carregados de
conhecimentos, adquiridos pela sua vivência, sua história familiar e sua cultura, mas é ali, na
escola, que os conceitos científicos são apresentados de modo mais intenso. Afim de favorecer
a incorporação do que aprendem na escola, os conteúdos a serem estudados devem fazem
parte do cotidiano dos alunos, levando a uma ligação entre o senso comum e o conhecimento
científico.
Em seus estudos, Zômpero e Laburú (2010), defendem que as atividades de
investigação proporcionam aos alunos a possibilidade de elaboração de significados, e
portanto, uma aprendizagem significativa. Ao iniciar uma AI, o professor precisa formular um
problema o qual instigue os alunos, motive-os e aguce as suas curiosidades, atraindo-os para
a resolução do problema em questão (CARVALHO, 2016). A partir do problema proposto e
dos próprios conhecimentos prévios, os alunos deverão construir hipóteses para resolver este
problema, e sempre que possível, testar tais hipóteses. Após a formulação de hipóteses, os
alunos buscam uma explicação, ou seja, uma argumentação a qual é socializada com os
demais colegas.
Assim, vê-se que o EI é uma perspectiva de ensino potencialmente significativa
quepodepromover tanto o aprendizado de conceitos, termos e noções científicas quanto o
aprendizado de ações, atitudes e valores, fortalecendo a aprendizagem significativa.
De acordo com Ausubel, Novak e Hanesian (1980) a ideia central de aprendizagem
significativa (AS) é uma reorganização clara da estrutura cognitiva, na qual certo conteúdo
se relaciona a experiências, vivências e conhecimentos prévios já existentes, criando um
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complexo organizado de informações. Segundo Ausubel (2003) esses conteúdos prévios
deverão receber novos conteúdos os quaispoderão modificar-se e criar novas significações
àquelas preexistentes. Esses novos conceitos em associação com os conceitos gerais
preexistentestornarão-se mais elaborados e, portanto, mais diferenciados, se forem
aprendidos de forma significativa.
Assim, a AS remete a um processo de modificação do conhecimento o qualocorrea
partir de relações cujo sujeito estabelece entre sua estrutura cognitiva e as novas informações
que tem acesso (Ausubel, 2003). Assim, a aprendizagem depende também do esforço do
aprendiz em conectar novos conhecimentos aos conhecimentos que já possui (AUSUBEL,
2003). Portanto, quando os conceitos estão bastante claros e disponíveis na estrutura
cognitiva, tornam-se pontos de ancoragem para novas ideias e informações, definidos por
Ausubel como subsunçores, além de ocorrer modificações nesses conceitos, quando algo novo
é introduzido (AUSUBEL, 2003).
Ainda de acordo com Ausubel, Novak e Hanesian (1980) “quando um determinado
referente significa algo para um determinado aluno, ele é convencionalmente denominado
significado” (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980, p. 44). A TAS explica que, à medida que
os estudantes conseguem relacionar o novo conhecimento que lhes é apresentado ao
conhecimento já existente em sua estrutura cognitiva e a partir disso, passa a existir um novo
conhecimento, ou seja a aquisição de novos significados ao conhecimento o que torna a
aprendizagem significativa (BESSA, 2011; MOREIRA, 2014).
Algo que deve ser considerado é que quando não há interação entre a nova informação
e aquela já armazenada, tem-se o que Ausubel, Novak e Hanesian (1980) definem como uma
aprendizagem mecânica. Nesse tipo de aprendizagem não ocorre uma associação com
conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva, aquela praticamente sem significado,
puramente memorística, que serve para as provas é e esquecida, apagada, logo após.
Moreira (2011), ao descrever a TAS ainda aborda outro processo que pode ocorrer
durante um episódio de ensino em direção a AS. É o que Ausubel chama de reconciliação
integrativa. Assim, Moreira (2011) aponta que:
A reconciliação integrativa é, o princípio programático segundo o qual a
instrução deve também explorar relações entre ideias, apontar similaridades e
diferenças importantes e reconciliar discrepâncias reais ou aparentes
(MOREIRA, 2011, p. 41).

Por isso, elementos existentes na estrutura cognitiva com determinado grau de
clareza, estabilidade e diferenciação são relacionados com os novos, levando a uma
reorganização dos significados iniciais (MOREIRA, 2011).
2. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA
Foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa de natureza interventiva, caracterizada
como: Pesquisa de Aplicação.De acordo com Teixeira, Megid Neto, (2017) essas pesquisas
podem ser investigações baseadas em projetos os quais as prioridades de investigação são
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definidas integralmente pelos pesquisadores. Pode-se assim ser caracterizado, pois as
mesmas “envolvem o planejamento, a aplicação (execução) e a análise de dados sobre o
processo desenvolvido, em geral, tentando delimitar limites e possibilidades daquilo que é
testado ou desenvolvido na intervenção” (TEIXEIRA, MEGID NETO, 2017, p. 1069).
A atividade investigativa proposta e desenvolvida teve duração de três aulas e foi
sobre: “Solubilidade da Água”. A implementação ocorreu com 22 estudantesde uma turma de
4º ano do Ensino Fundamental, de uma escola rural da rede pública municipal de Campo
Alegre/SC. A turma é composta por 8 meninas e 14 meninos de idade entre 09 e 10 anos.
Foi realizada pela própria pesquisadora entre os dias 5 e 08 de outubro de 2018.
Para a coleta de dados da pesquisa foram utilizados instrumentos de avaliação (pré e
pós-teste) e coleta das respostas relacionadas àsituação-problema da aula. Os alunosforam
identificados pela letra “E”, de estudante, e um número (sequencial) para que suas
identidades fossem preservadas. Para analisar a produção e modificação dos significados dos
estudantes, escolheu-se como aporte teórico a TAS. Foram analisadas as respostasutilizando
a metodologia de análise de conteúdo proposta por Bardin (2009).
Na elaboração e implementação da atividade foram seguidas as orientações propostas
por Carvalho (2016) para o Ensino por Investigação, conforme segue:
1ª Abordagem inicial: contextualização, partindo da apresentação de um copo de água
com um pouco de sal dissolvido;
2º Situação-problema: Como pode-se explicar se a água está própria para o consumo?
3º Hipóteses: organizados em grupos de quatro estudantes;
4º Sistematização do conceito de água potável: Jarro com água da torneira da escola
(que já passou por um tratamento) e colocado em copinhos plásticos e distribuiu-se um para
cada aluno. Eles observaram a água, tocaram, sentiram cheiro, puderam experimentar e
relatar o que viram.
5º Sistematização: Conceito de solubilidade da água (propriedade física que avalia a
capacidade de um material dissolver outro). Atividade Experimental: Para o desenvolvimento
da atividade, deveriam preencher em uma tabela o que eles achavam que iria acontecer com
algumas substâncias, após acrescentadasa água. Durante o experimento, anotar o que
realmente aconteceu. Se o material dissolveu, (não se pode ver), anotar solúvel; se não
dissolveu (pode-se ver), registrar pouco solúvel ou insolúvel.
6º Retomando a situação-problema: Responder as questões e analisar se suas
hipóteses iniciais estavam corretas ou não, e explicar utilizando-se dos novos termos, agora
com novos significados, sobre os conceitos de água potável e solubilidade.
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Apresentou-se uma análise de cada uma das cincos perguntas discutidas na atividade
e da situação-problema central. Dos 22 estudantes matriculados, 20 responderam ao préteste, e no dia da aplicação da atividade e do pós-teste, 21 alunos estavam em sala de aula.
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Em relação a primeira pergunta: “Você acha que é importante tratar a água antes
de consumi-la? Porquê?”, foi criado quatro categorias na análise dos dados. O Quadro 2
mostra como foram analisados os dados e as respostas de alguns alunos.

Categoria
Agrotóxicos

Doenças

Quadro 2 – Respostas dos estudantes por categorias
Unidade de Contexto
Unidade de Contexto
(Pré-teste)
(Pós Teste)
“Sim. Pois se a água estiver
“Sim, Pois ela pode estar com muitas
contaminada podemos beber e ter
bactérias, muitos produtos químicos,
problemas de saúde.” (E20)
pode estar com agrotóxico e não vai
fazer bem pra saúde. (E20)
“É importante tratar a água antes
“Sim. É importante para prevenir e
de beber para se prevenir de
evitar doenças.” (E01)
doenças e bactérias.” (E01)
Fonte: a pesquisadora, 2018

A primeira categoria é referente à poluição por agrotóxicos, a segunda, relacionada a
importância do tratamento da água com a contaminação e o surgimento de doenças,na qual
os alunos conseguiram justificar sua resposta;a terceira categoria, com alunos que
responderam considerar importante o tratamento, porém sem justificativas. Houve uma
última categorização com alunos que responderam fora do contexto. É possível observar que
dos alunos presentes durante a aplicação do pré-teste, 12 responderam que consideram
importante o tratamento, porém não conseguiram justificar com conhecimento mais
adequado à temática. Constata-se também que três alunos conseguiram justificar a
importância de tratar a água para evitar o surgimento de doenças.Nenhum aluno relacionoua com a contaminação por agrotóxicos e cinco não foram capazes de responder
coerentemente, nem no pré-teste e nem no pós-teste.
Observa-seque de acordo com as respostas do E20 o mesmo conseguiu ampliar sua
justificativa, mostrando uma modificação do seu conhecimento, enquanto o E01, apenas
modificou a maneira de responder a questão e não seu conhecimento sobre o assunto. O que
é perceptível, neste caso é que o E20 possuía as concepções prévias necessárias para sua
modificação, pois, de acordo com Moreira (2011):

O novo material de aprendizagem guarda uma relação de superordenação à
estrutura cognitiva quando o sujeito aprende um novo conceito ou proposição
mais abrangente que possa a subordinar, ou “subsumir”, conceitos ou
proposições já existentes na sua estrutura de conhecimento (MOREIRA, 2011,
p. 27)

Pelas respostas queo E01 apresentou não temos indícios que possuía algum
conhecimento prévio necessário para a ancoragem do novo conhecimento, então, para ele,
de acordo com Ausubel, Novak e Hanesian (1980) a aprendizagem foi mecânica, pois há
indícios de que os conceitos trabalhados não interagiram o suficiente para promover uma
modificação nos conhecimentos anteriores existentes na estrutura cognitiva do estudante.
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A análise de feita de um modo geral com os dados obtidos a partir das respostas
daprimeira pergunta, no pré-teste mostra que 12 se relacionaram com o aparecimento de
doenças, porém sem justificativas relevantes. Já no pós-teste, surgiram 07 respostas
relacionadas com o uso dos agrotóxicos, e 06 delas com a questão de doenças e problemas
de saúde. Também conseguiram justificá-las, evidenciando que, de fato, houveuma evolução
ou modificação do conhecimento, pois 60% da turma conseguiu reestruturar a resposta
inicial.
Para a segunda pergunta: “Para você, o que é água potável?”, os dados do pré e
pós-teste apontarampara a identificação de quatro categorias. Uma em que os estudantes
relacionaram água potável, sendo aquela que passou por um processo, um tratamento. A
segunda inclui alunos que relataram que água potável é água limpa.A terceira com alunos
que entenderam que água potável é a água que está própria para o consumo e a quarta
categoria na qual os alunos responderam fora do contexto.
Na análise geral desta questão, constatou-se que nenhum dos alunos respondeu no
pré-teste que água potável é aquela que foi tratada, porém, no pós- teste 8 alunos fizeram
essa relação, mostrando que houve uma modificação dos significados, como pode ser visto
nas respostas do E03, que no pré-teste relatou: “Potável significa quantidade.”, sendo
colocado na categoria dos estudantes que responderam fora do contexto, e no pós-teste:
“Para mim potável é quando a água foi tratada e podemos beber.”, mostrando que, para ele,
a aprendizagem foi capaz de promover um significado científico.
No pré-teste, 11 alunos relacionaram água potável apenas com água limpa. No pósteste, 5 alunos citaram a água limpa relacionada com o tratamento. Assim, houve indícios do
que Moreira (2011) descreveu como reconciliação integrativa, na qual os estudantes devem
ter

utilizado

seus

conhecimentos

prévios

para

fazer

uma

relação

com

o

novo

conhecimento.Pôde-se observar na resposta do E09 no pré-teste: “É água que é limpa.” e no
pós-teste: “Água limpa e tratada.”, assim evidenciando que o mesmo utilizou as concepções
prévias existentes sobre o assunto, fazendo uma ancoragem, para então, ampliar seu
conhecimento.
Na categoria dos alunos que relacionaram água potável com água própria para o
consumo, obteve-se no pré-teste 3 alunos e no pós-teste 6 alunos, evidenciando alguma
modificação. Para o caso do E21, pôde-se constatar uma pequena, mas significativa
modificação, pois conseguiu associar dois conceitos debatidos durante a atividade. No préteste respondeu: “Para mim, água potável é água boa para beber.”, enquanto no pós: “Água
que está pronta para beber, pois foi tratada.”, conseguindo incorporar um novo conceito a
sua justificativa, ficando evidente o que Bessa (2011) dizsobre a necessidade do estudante
querer conectar os conhecimentos novos em sua estrutura cognitiva para que, então, ocorra
a modificação desse conhecimento.
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Na análise desta questão foi possível constatar que praticamente 50% dos estudantes
relataram no pré-teste uma relação entre água potável e água limpa. Isso fica evidente nas
respostas do pós-teste, pois ao final, 18 alunos conseguiram associar os conceitos debatidos
em sala e reestruturar a resposta, relacionando água potável com água limpa, tratada e boa
para o consumo, mostrando uma modificação nos significados das respostas desses
estudantes.
A análise das respostas da questão número 3: “Quais são os riscos de consumirmos
água, levando em consideração apenas sua aparência? Explique:”, levou-se a identificação
de três categorias. Uma delas, relacionada a doenças, pôde ser observada pela resposta do
E13: “A gente pega doença.” A segunda categoria mais evidente no pós-teste, na qual os
alunos, além da questão das doenças, conseguiram utilizar o termo “contaminação” para
explicar sua resposta: “Pode estar contaminada com produtos e a gente fica doente” (E13).
Esta resposta deixou claro que o estudante fez o que Ausubel (2003) chama de diferenciação
progressiva, nos quais os conceitos já existentes se tornaram mais específicos.
Nas respostas do aluno E02, nopré-teste: “Podemos pegar doenças e bactérias” houve
indíciosde um conhecimento parcial, sem muitas justificativas científicas. No pós-teste
conseguiu utilizar novos conceitos para explicar sua resposta: “A água pode estar
contaminada com produtos químicos e microrganismos”. Ele foi capaz de ampliar sua
justificativa, utilizando os conhecimentos que possuía sobre doenças, mostrando uma
modificação ao responder a questão.De acordo com a TAS se observa que neste momento,
ao ocorrer a interação entre um novo conhecimento e os conceitos já apresentados pelo aluno,
de modo que esse novo conhecimento foi integrado ao antigo, o conhecimento anterior foi
modificado (BESSA, 2011).
E uma terceira categoria com alunos que responderam fora do contexto, pôde-se citar
o E06 no pré-teste: “Jogando água fora antes de beber”, e permaneceu assim no pós-teste:
“Não poluindo os rios”, evidenciando nenhuma modificação expressiva em relação à questão
trabalhada. Nesse caso, de acordo com Ausubel, Novak e Hanesian (1980) houveuma
aprendizagem mecânica, pois, isso ocorre quando a aprendizagem de novas informações tem
pouca, ou nenhuma interação com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva do
estudante.
Assim, constatou-se que antes do início da atividade, 13 alunos justificaram suas
respostas, citando as doenças, 08 responderam fora do contexto e nenhum associou com a
contaminação. Porém, é perceptível que ao final da atividade, 09 alunos citaram em suas
respostas a questão da contaminação e a relação desta com as doenças, 06 apenas citaram
o fato de ficarem doentes e 06 respondem fora do contexto.
A análise das respostas da questão número 4: “Como podemos beber as águas dos
rios se elas estão poluídas?”,levou-se a identificar uma associação de respostas pelos alunos.
Houve indícios de que alguns alunos já possuíam um certo conhecimento sobre o assunto,
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quando, por exemplo, o E14 respondeu no pré-teste: “Ferver (água)1 antes de beber.” Assim,
percebeu-se que este conhecimento é um subsunçor, que ao existir, facilita o processo de
aprendizagem do aluno e que, a partir dele deverá ocorrer a modificação deste conhecimento
(AUSUBEL, 2003). Na resposta do pós-teste, o aluno E14 foi capaz utilizar o novo
conhecimento para modificar sua resposta: “Fazendo o tratamento correto.”, evidenciando o
que Ausubel havia descrito.
Na análise geral dos dados desta questão verificou-se que no pós-teste 14 alunos
(65%) responderam que a água, para que se possa beber, deve passar por um tratamento e
no pré-teste apenas 2 alunos demonstraram ter esse conhecimento. Isso mostrou que a
maioria dos alunos foi capaz de modificar ou produzir um significado e ampliar seu
conhecimento.
A quinta perguntaindagava: “Aqui na região as plantações são feitas perto do local
de onde se faz a captação de água. Você acha que isso poderia afetar a qualidade da água
que se bebe? Explique de que maneira”, levou à identificação de três categorias. As categorias
identificadas foram referentes a poluição, as doenças, e a última, mais evidente, no pósteste,no qual alunos descreveram o fato do agrotóxico dissolvido na água. Ao levar em
consideração a produção do conhecimento dosalunos, notou-se que foi fortemente
reconstruída entre o pré e pós-teste, pois a temática foi debatida juntamente com a realização
da atividade experimental. A resposta do E16 no pré-teste: “Poderia pegar alguns bichinhos
e as pessoas ficariam doentes” e no pós-teste modificou sua explicação: “A água pode estar
contaminada com os agrotóxicos, por isso é preciso tratar.”, mostrando ter utilizando o
conhecimento prévio sobre doenças para ancorar seu conhecimento e ao final modificar suas
explicações.
Numa análise geral da questão foi possível verificar que 40% dos alunos, ao
responderem o pré-teste, citaram a poluição, 30% citaram as doenças e 10% relacionaram
com o fato do agrotóxico se diluir, os demais alunos apresentaram respostas estavam fora do
contexto. Na análise das respostas do pós-teste, 60% dos alunos fazendo a associação de
respostas, na qual descreveram o fato do agrotóxico estar dissolvido na água, e por isso,
poluirá e poderá provocar doenças, mostrando uma ampliação em relação ao seu
conhecimento.
A situação-problema proposta no início da atividade investigativa, no momento da
abordagem inicial, foi a seguinte: Como podemos explicar se a água está própria para
o consumo? Antes da implementação da atividade 65% dos alunos responderam que pode
explicar se a água está boa para o consumo pela sua aparência, ou seja, se está limpa ou
não, indicando haver um conhecimento prévio para esse tema, que foi então usado de âncora
para a modificação dos significados.Pode ser observado na resposta do aluno E12: “Se a água

1

O aluno se referiu à “água”, porém, não colocou esta informação na sua resposta.
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estiver limpa, está boa para beber.” e do E09: “Ver se a água está suja. Verificar se tem
algumas bactérias ou algumas outras sujeiras”.Ao final da implementação, 75% dos alunos
conseguiram associar os significados discutidos na aula (poluição, substâncias solúveis,
produtos químicos, tratamento, microrganismos), para embasar suas respostas, pelas
respostas dos mesmos alunos, para o E12: “Quando a gente sabe que a água é tratada.”e
com o E09: “Vendo se a água está suja, examinando se contém bactérias e produtos químicos.
É preciso tratar sempre qualquer água”. É possível observar a modificação do conhecimento,
em que utilizou os conhecimentos prévios já adquiridos. Os alunos conseguiram reformular e
diferenciar os significados para reelaborar sua resposta, ocorrendo tanto a diferenciação
progressiva como a reconciliação integrativa.
Portanto, o que foi perceptível foi o fato de que quando há adoção de estratégias de
ensino centradas no aluno, a produção e modificação de significados acontece de maneira
natural, e a aprendizagem passa a fazer sentido para aquele grupo de estudantes.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise das respostas dos alunos no pré e pós-teste e nas respostas da situaçãoproblema sobre Solubilidade da água, leva-se a concluir que, com a implementação
dametodologia do Ensino por Investigação permitiu que os alunos fossem capazes de
construir ou modificar o conhecimento, alcançando, portanto, o objetivo deste artigo.Na
análise geral de todas as respostas das questões do pré e pós-teste, foi possível verificar que,
antes da implementação, 30% dos alunos possuíam algum conhecimento mais aprofundado
em relação à temática desenvolvida e que, ao final esse índice foi elevado para 80% dos
estudantes.
Em relação à situação-problema da aula, no início mais da metade da turma (65%)
relacionavam água própria para o consumo apenas com água limpa, e no final, este índice
baixou para 30% e modificou o percentual de alunos que justificaram a respostas, utilizando
uma associação de conceitos debatidos durante a atividade para 75%, que inicialmente era
de zero por cento.Há indícios de que os conhecimentos prévios existentes, serviram de
ancoragem para as questões mais complexas, favorecendo o processo da diferenciação
progressiva descrita por Moreira (2011). Pois a maioria dos alunos (75%) mostraram
indicativos que compreenderam a importância do tratamento, no desenvolvimento da
AI,entenderam o motivo pelo qual toda água deve ser tratada, e por fim, contextualizaram
com a realidade local e o uso dos agrotóxicos, indicando um aumento de significado do que
já conheciam do assunto, tudo isso, de maneira progressiva.
Estudos sobre a relação Ensino por Investigação e Aprendizagem Significativa têm sido
realizados por alguns autores, tais como Zômpero e Laburú (2010), porém, de acordo com
esses autores, ainda são pouco explorados, principalmente na área das Ciências Naturais.
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Portanto, pesquisas como a realizada neste artigo, contribuem abundantemente para
incrementar os estudos sobre as perspectivas acima citadas.
Em suma, percebe-se que esta relação entre o EI e a AS fornece os subsídios
necessários para que a aprendizagem aconteça, pois, ambas perspectivas valorizam
conhecimento prévio do aluno e também preocupam-se com a formação crítica, científica e
do ser humano que há em cada estudante.
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Resumo: Neste trabalho foram investigados os modelos mentais que licenciandos em química estão
construindo para o conceito de equilíbrio químico.Para avaliação da aprendizagem, são utilizadoscomo
referencial teórico a teoria da aprendizagem significativa proposta por Ausubelet al. (1980) e a teoria
dos modelos mentais proposta Johnson-Laird (1983), com o objetivo de, baseado na análise e
discussões realizadas a partir desses referenciais, contribuir para o entendimento dos problemas
envolvendo a aprendizagem do conceito. Os nossos dados revelaram que a construção de um modelo
mental próximo do conceitual, resultante da aprendizagem com maior caráter significativo é dependente
da existência de subsunçoresdesenvolvidos para o conceito de reação química e fatores a ela
relacionados.
Palavras-chave: aprendizagem significativa, modelos mentais, equilíbrio químico
Abstract: In this work were investigated the mental models that undergraduate studentof a course of
chemistry are building for the concept of chemical equilibrium, to evaluate their learning, having as a
theoretical reference the theory of meaningful learning proposed by Ausubel et al.(1980) and the theory
of mental models proposed by Johnson-Laird (1983), with the objective, based on the analyzes and
discussions carried out based on these references, to contribute to an understanding of the problems
involved in learning the concept. Our data revealed that the construction of amental model, resulting in
learning with a significant character, is dependent on the existence of subsumes developed for the
concept of chemical reaction and related factors.
Keywords: meaningful learning, mental models, chemical equilibrium

1–INTRODUÇÃO
Diferentes pesquisas revelam que o conceito de equilíbrio químico corresponde a um
dos tópicos mais difíceis de serem compreendidos. Isso porque este conteúdo, dentre outros
fatores: a) faz articulação com outros conceitos; b) exige um grau de abstração elevado; e
c)os alunos, geralmente, apresentam concepções alternativas que se tornam obstáculos
epistemológicos2, para sua compreensão (MACHADO, ARAGÃO, 1996;SILVA, 2016).
Dentre as concepções alternativas relatadas na literatura, destacamos a associação
do equilíbrio químico à um sistema estático, a ideia de equilíbrio com concentrações de
reagentes e produtos iguais, dificuldades em diferenciar o que é igual do que é constante,
visão compartimentalizada do sistema, problemas relacionados a reversibilidade e a aplicação

1

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
Obstáculos epistemológicos, na visão de Bachelard (1996), são estagnações que impedem o progresso
do pensamento científico.
2
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indiscriminada do princípio de Le Chatelier(MACHADO, ARAGÃO, 1996; GOMES, RECENA,
2008, SANTOS, MELO, 2012; SILVA, 2016).Apesar das importantes contribuições já relatadas
sobre a temática, essas mesmas concepções parecem ainda serfrequentes, justificando a
necessidade e a importância do desenvolvimento de pesquisas sobre o processo de
aprendizagem do conceito que possamcontribuir para o entendimento de tais problemas e
suas possíveis causas, para que estes possam ser minimizados ou então evitados.
É com base nessa perspectiva que esse trabalho foi desenvolvido, pois o objetivo
está em contribuir para a compreensão dos problemas associados à aprendizagem do
conceito, através do levantamento e discussão dos modelos mentais que licenciandos vêm
construindo sobre a temática, tendo como referenciais teóricos a teoria da aprendizagem
significativa, proposta por Ausubel et al.(1980),e a teoria dos modelos mentais, proposta por
Johnson-Laird (1983).
2– TEORIAS DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E DOS MODELOS MENTAIS
Segundo Ausubelet al. (1980), a aprendizagem significativa é o produto emergente
do processo no qual novas informações se relacionam de maneira não literal e substantiva
com ideias prévias (subsunçores) devidamente claras, adequadas, relevantes e inclusivas,
existentes na estrutura cognitiva do sujeito.Nesse processo dinâmico de interação, a
aprendizagem ocorre por meio da assimilação que os conceitos subsunçores estabelecem
com os novos conceitos potencialmente significativosadquiridos pelo aprendiz, sendo
atribuído significado a esse novo material. Com relação aos conhecimentos anteriores, eles
também se transformam,se tornando mais potentes, inclusivos e facilitadores de novas
aprendizagens.
Como resultado da aprendizagem significativa tem-se o conhecimentoque se
constitui num “aglomerado” de conceitos conectados, que capacita o aprendiz a compreendêlos e aplica-los em diversas situações, a resolver problemas mais complexos, inclusive aqueles
com os quais não está acostumado, bem como explicar e/ou representar, através de suas
próprias manifestações, tais conceitos sem, no entanto, perder seu significado (MOREIRA,
MASINI, 2001).
De acordo com Johnson-Laird (1983), para compreender e, portanto, explicarbem
como fazer previsões sobre e/ou utilizando determinado conceito, o sujeito deve construir um
modelo mental de trabalho desse conceito, no entanto, conforme pontua Moreira (1997) tais
modelos não são construídos “a partir do zero” e sim a partir de entidades mentais préexistentes, que seriam a rigor, também modelos mentais.SegundoJohnson-Laird (1983), é
através de modelos mentais que as pessoas raciocinam, se tratandode representações
internas analógicas de alto nível que estão no cerne psicológico da compreensão.Nessa
perspectiva,a aprendizagem de um determinado conteúdo, seja ela significativa ou não,
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implicana construção de um modelo mental, complexo ou simplista, a depender do seu
processo de construção e conhecimento prévio.
Os modelos são construídos através da interação das pessoas com o objeto
modelado, no caso dessa pesquisa com o conceito de equilíbrio químico. Caso esse processo
ocorra em situações que gerem desequilíbrios cognitivos no estudante, pode ocorrer o
acréscimo de informações nesses modelos, resultando em um modelo complexo que capacitao
aluno predizer o que o conceito “contém”, como ele funciona e o motivo de se comportar
daquela maneira, de forma que o aprendiz será capaz de aplicar seu modelo a diversas
situações e também simular mentalmente seu uso para prever e propor explicações em
resoluções de problemas (BORGES, 1999).No entanto, conforme pontua Moreira (1997, p.29)
“se a pessoa é capaz de explicar e fazer previsões sobre tal sistema isso é, sem dúvida,
evidencia de aprendizagem significativa”.
A formação do modelo mental, segundoD’Amore (2007) apud Souza (2013,
p.177)envolve a “acomodação e equilibração de sucessivas imagens mentais, de modo a não
sofrerem mais desequilíbrios em função de conflitos cognitivos proveniente de estímulos
externos ou internos”. Nesse processo, na interpretação de Souza (2013, p.177),“as camadas
exteriores contêm completamente as camadas internas. Isto é, cada camada mais externa
compartilha das mesmas propriedades que as camadas que ela contém e acrescenta outras”.
Como “camada”, o autor se refere as imagens acomodadas.
Assim, uma imagem mental “n” acomodada poderia ser compreendida como um
modelo mental até que se desequilibre e novamente se acomode, incorporando os elementos
decorrentes desse estímulo, resultando em uma imagem mental mais elaborada ou um “novo
modelo mental”, conforme sugere Souza (2013). Logo, se trata de um processo dinâmico de
interação entre as imagens “antigas” e as novas.
Caso essas imagens mentais prévias forem compreendidas comoconhecimentos
prévios, na perspectiva de Ausubel et al. (1980), a aquisição de novas informações depende
muito das imagens já formadas e acomodadas na estrutura cognitiva do aprendiz, formando
seus (SOUZA, 2013, p.180) “modelos mentais prévios”, de modo que “a aprendizagem
significativa ocorreria pela interação entre velhas e novas imagens mentais, originando uma
imagem altamente diferenciada, o resultado final desse processo seria um modelo mental
pujante”.Nessa perspectiva, dependendo da maneira pela qual as novas informações são
adicionadas às imagens prévias, o resultado poderá ser uma aprendizagem com maior caráter
mecânico, tendo como produto o conhecimentocaracterizado pela memorização de conceitos
soltos, desconectados, com pouca atribuiçãode significados, ou com maior caráter
significativo, cujas características já foram discutidas.
Diante dessas discussões, buscou-se descrever e relacionar a teoria da aprendizagem
significativa e a dos modelos mentais, de modo a justificar a importante contribuição destas
para o processo deaprendizagem de conceitos,nesse caso o de equilíbrio químico, e justificar
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nossa escolha em adotá-las como referencial teórico, tendo como hipótese a de queos
princípios fundamentais de ambas, contribuem e nos auxiliam a atingir o objetivo proposto
nessa pesquisa.
3–METODOLOGIA
A coleta de dados dessa pesquisa, que se caracteriza como qualitativa na modalidade
de estudo de caso, foi realizada durante um minicurso ministrado pela pesquisadora em que
foramdiscutidas algumas estratégias no ensino do conceito de Equilíbrio Químico, sem, no
entanto, ser discutido nenhum conceito referente a temática. Sendo assim, a participação
voluntária no minicurso teve como critério a necessidade da aprovação prévia na disciplina
de Química Geral II. Portanto, consideramos nesse trabalho que os alunos já haviam passado
pelo processo de aprendizagem durante sua formação, assim, já haviam construído
previamente modelos mentais para o conceito abordado. Foram esses os modelos que
buscamos investigar.
A pesquisa foi desenvolvida com 14 licenciandos da Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho”, utilizando como instrumentos de coleta um questionário (cuja
aplicação durou cerca de 2 horas e 30 minutos), uma animação no estilo stop motion, na qual
os discentes tiveram que representar o estado de equilíbrio para a reação de formação e
decomposição da molécula de ozônio em condições isentas de poluição e interferentes (essa
etapa durou cerca de 3 horas). E, por fim, uma entrevista semi-estruturada, que foi realizada
em um último encontro individual com cada discente,com duração de cerca de 40 minutos.
Para a análise dos dados, foram previamente definidos alguns elementos norteadores,
divididos em duas categoriasde acordo com o grau de complexidade apresentado, sendo eles:
1) elementos de baixa complexidade: correspondente a conceitosaplicáveis a quaisquer
transformações químicas, como movimentação, interação e choques efetivos e não efetivos
das espécies no sistema; e 2) elementos de alta complexidade: correspondentes a conceitos
aplicáveis exclusivamente à temática, como coexistência das espécies, velocidades iguais e
concentração constante. A partir desses critérios, os dados foram analisados por meio da
análise textual discursiva (MORAES, GALIAZZI, 2016) para construção de categorias e
posterior elaboração do metatexto.
4–RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram selecionados três casos para demonstrar os três diferentes modelos mentais
que estão sendo construídos sobre a temática pelos licenciandos. Tais modelos são
representativos e devido à natureza idiossincrática de formação, cada um é único e apresenta
suas próprias características e particularidades, mas com base naqueles elementos prédefinidos, foi proposta a categorização apresentada no Quadro 1, juntamente com as
respectivas hipóteses levantadas e o respectivo discente “Dn” representante.
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CATEGORIAS
CONSIDERAÇÕES
Mais se aproxima do modelo conceitual, construído a partir da ancoragem ao
conceito subsunçor de reação química devidamente desenvolvido e inclusivo,
constituído por elementos de baixa e de alta complexidade conectados.O
1 Significativo
sujeito apresentaboa compreensão do conceito nos diferentes níveis
representacionais (e suas relações) acompanhada de explicações envolvendo
relações de “causa–efeito” e flexibilidade considerável de aplicação às
diferentes situações apresentadas.
Constituído basicamente por elementos de baixa complexidade, envolvendo
conceitos soltos, desconexos, simplistas e pouco abstratos, baseado na
interpretação simbólica e/ou macroscópica do fenômeno devido a não
2
Mecânico
existência do conceito subsunçor de reação química devidamente desenvolvido.
Isto resultou na dificuldade de compreender e assim explicar o conceito e
considerar suas características, sendo a aprendizagem predominantemente
mecânica.
Constituído por elementos de baixa complexidade e também pela presença,
mesmo que em maior parte mecânica, dos de alta complexidade. A existência
Parcialmente de subsunçoresparcialmente desenvolvidos no nível molecular, dotados de
3 significativo
explicações básicas envolvendo fatores cinéticos, possibilitou a construção de
um modelo capaz de permitir compreensão razoável sobre o tema a nível
atômico, com a inclusão de algumas características equivocadas e/ou
memorizadas.

O

licenciando

D1,

representante

da

categoria

“modelo

significativo”,

Dn

D1

D2

D3

ao

externalizarde forma espontânea o que vinha em sua mente ao ouvir a expressão “equilíbrio
químico”, durante a entrevista, revelou uma visão consideravelmente desenvolvida para o
fenômeno, desde o início do processo até esteatingiro estado reacional dinâmico,
imaginando,para uma reação de decomposição um:
“ (...) sistema inicial que só tem o reagente A eles estão ali interagindo, alguns
se transformando em produto, aí a concentração de produto começa a
aumentar, ocasionalmente, como você têm mais produto, você aumenta a
interação entre moléculas de produto, então vai chegar num momento em que
vai começar choques efetivos entre os produtos e vai fazer com que eles
comecem a se transformar em reagentes”. (D1)

Nessa resposta é possível observar a presença de fatores cinéticos nesse sistema e
como se relacionam, como por exemplo, a relação entre a concentração, interação e
probabilidade de choques, melhor evidenciada ao continuar sua explanação espontânea,
afirmando que “conforme a quantidade de produto aumenta, a colisões entre moléculas de
produto também aumentam, assim, devagarinho, a velocidade da reação inversa vai
aumentando, até que a gente chega naquele ponto de equilíbrio de velocidades iguais”.
Essa compreensão do equilíbrio parece ter sido consequência de sua visão prévia,
também consideravelmente desenvolvida, do conceito de reação química no qual o
licenciando visualiza um sistema que “(...) tem determinado reagentes A eles estão lá dentro
do sistema, eles estão colidindo, algumas colisões são efetivas, e aí transforma em produto,
e daí por ter o produto no sistema também, eles começam também a interagir”.
Isto é, D1 parece ter incorporado a esse conhecimento prévioa dinamicidade e
reversibilidade do conceito de equilíbrio químico, o que parece ter permitido a aquisição,
também significativa, de outro elemento de alta complexidade: a manutenção quantitativa
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de reagentes e produtos no meio reacional, pois considera que uma dada reação“(...) vai
atingir o equilíbrio químico no momento em que a velocidade dos dois processos forem
idênticos, isso significa que uma análise no mesmo DT, a concentração de A e de B se mantêm
constante, justamente pelo fato de que os processos direto e o inverso são idênticos”.
Em sua animação (Figura 1) também foi observada a simultaneidade do processo,
através da quebra concomitante das moléculas de ozônio e oxigênio, assim comoa
manutenção das concentrações, pois os números de moléculas de O2 e O3 no início e final de
seu filme são iguais (8 e 4 respectivamente), e também a coexistência de reagentes e
produtos.

Figura 1. Sequência reduzida de fotografias da animação diurna de D1.

De maneira espontânea D1 mencionou, descreveu e explicou com confiança e
facilidade esse sistema de equilíbrio químico imaginado e visualizado por ele em todas as
situações apresentadas, o que só foi possível, de acordo com nossos dados e referenciais,
devido a existência do conceito subsunçor de reação química devidamente estável, nos três
níveis representacionais da Química, e inclusivo.Isto permitiu ao discente construir um
modelo sobre o conceito de equilíbrio químico que apresenta aquelas características discutidas
no Quadro 1, evidenciando a aprendizagem com maior caráter significativo.
A licencianda D2, representante da categoria “modelo mecânico”,ao externalizar sua
concepção de equilíbriorevelou uma visão simplista e puramente macroscópica do sistema,
se referindoa um estado no qual “(...) a gente não vê mais mudança é como se a reação
tivesse parada, mas ela não tá parada, porque a gente sabe que só não tem mudança
aparente, mas tá acontecendo troca do mesmo jeito”.
Nossos dados revelaram que a concepção prévia de reação química da discente
também se demonstrou puramente macroscópica, se resumindo em imaginar “(...) um béquer
com duas coisas que entram em contato e aí partir do momento que elas estão juntas
acontece alguma coisa”. Durante toda a coleta de dados a discente não tentou explicar e
discutir os fenômenos no nível molecular, inclusive revelou não possuir como prática comum
pensar nesse nível, mas quando o faz costuma imaginar “bolinhas que aí vai virar mais
bolinhas, imagino tudo colorido”, novamente se apegando ao nível sensorial.
Seu subsunçor, o conceito de reação química, é simplista e pouco desenvolvido e não
envolve a presença de fatores cinéticos básicoscomo a movimentação e interação das
espécies, o que justifica sua dificuldade em compreender e explicar o estado dinâmico de
equilíbrio químico, demonstrando ter memorizado o conceito, pois ora considera que “tanto
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para direita quanto pra esquerda tá acontecendo (reação) na mesma velocidade”, e ora como
um estado no qual “num tá acontecendo reação, mas elas (concentrações) estão em
equilíbrio”,

remetendo

a

ideia

de

equilíbrio

estático.

Isto

também

foi

observado

emaproximadamente 60% dos licenciandos da Universidade Federal de Sergipe, investigados
por Santos e Melo (2012).
Essa concepção de estabilidade que remete a concentração constante foi apenas
mencionada pela discente ao olhar para o gráfico das concentrações em função do tempoe
novamentefoi observada na análise dos gráficos das velocidades em função do tempo,
afirmando que “a velocidade se estabilizou e que vai ser uma coisa constante”, revelando
uma possível memorização do conceito de equilíbrio em que algo é constante, sem saber ao
certo do que se trata, poisrecordou apenas ao olhar o perfil dos gráficos.
Além disso, a análise de sua animação (Figura 2) revelou que a consideração em
certo momento de que as reações “ocorrem na mesma velocidade”,possivelmente não implica
no fato de serem simultâneas, pois primeiramente D2 representou a reação direta para depois
representar a inversase assemelhando a um fenômeno que “vai e volta”, referente aquela
concepção de “troca entre reagentes e produtos constantes”, observada em sua fala durante
a entrevista. A discente também não representou a coexistência das espécies, com exceção
dos momentos em que surgiam e desapareciam moléculas no sistema, demonstrando
dificuldade representaro conceito de equilíbrio no nível atômico-molecular.

Figura 2. Sequência reduzida de fotografias da animação diurna de D2.

No geral, foi observada a reprodução de frases memorizadas do conceito (velocidades
iguais, dinamicidade) em constante contradição, sua compreensão também não se mostrou
flexível, como por exemplo na animação em que não foram representados elementos de alta
complexidade, evidenciando a aprendizagem predominantemente mecânica, o que justifica
sua categorização como modelo mecânico.
Já D3, representante da categoria “modelo parcialmente significativo”,reveloua
concepção de equilíbrio químico no qual “(...) a reação tá acontecendo indo e vindo... eu teria
uma quantidade de moléculas reagindo, daí elas vão se transformar em produtos, mas daí
depois de um certo momento, elas vão voltar pra formar o que elas eram antes, daí vai ficar
nesse ciclo”. É possível observar que a discente associa o equilíbrio a um processo dinâmico
e reversivo, também observado em outro momento ao afirmar “eles (reagentes e produtos)
atingem a mesma velocidade, quer dizer, entrou em equilíbrio”. Entretanto, ao comparar suas
repostas, em concordância com sua animação (Figura 3), apesar de reversívele de ocorrer
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com velocidades iguais não se trata de um processo simultâneo, mas sim um no qual primeiro
ocorre a reação direta para então ocorrer a reação inversa.

Figura 3. Sequência reduzida de fotografias da animação diurna de D3.

Essa mesma concepção observada tanto para D2 quanto para D3, foi relatada por
Júnior e Silva (2009, p. 579), ao investigarem as concepções de licenciandos de uma IES do
estado de Minas Gerais, os quais compreenderam que“os reagentes formam os produtos e
depois os produtos voltam a formar os reagentes”. Resultado semelhantefoi observado
também em licenciandos da UFMS (GOMES, RECENA, 2008).Nossos dados, em concordância
com esses autores, revelam um problema que merece atenção por parte dos professores,pois
muitos licenciandos não conseguem compreender o significado do fato das velocidades serem
iguais.Logo, o significado que o professor acredita estar ensinando não parece ser o mesmo
que o aluno está atribuindo a expressão “velocidades iguais”,poiso processo de construção de
significadosdepende de sua estrutura cognitiva (AUSUBELet al., 1980).
A análise da animação de D3 (Figura 3) também permitiu observar que sua
compreensão sobre coexistência de reagentes e produtos é confusa,concordando com os
dados obtidos durante a entrevista, poisapesar de finalizar sua animação diurna com ambas
as espécies, não o faz na maior parte do filme e nem mesmona animação noturna.
Na entrevista essa confusão foi observada quando a discente, ao propor um desenho
que representa o estado de equilíbrio para um sistema genérico formado pelos reagentes A e
B e pelos produtos C e D, inicialmente o fez considerando apenas a presença dos produtos, e
então, pareceu se recordar da definição de equilíbrio, dizendo “não sei setá certo... não, pera!
No equilíbrio tem os outros”, corrigindo seu desenho com a adição dos reagentes. Isto nos
leva a considerar uma possível inclusão memorizada desse elemento em seu modelo,
possivelmente por conta da sua própria concepção de sistema que “vai e volta”, o que dificulta
a compreensão da coexistência de espécies.
Com relação ao fato das concentrações se manterem constantes, D3 apenas
mencionou tal elemento em dois momentos, um na entrevista, ao analisar o gráfico que
relaciona as concentrações de reagentes e produtos em função dotempo, dizendo “(...) ali
(região de equilíbrio) elas (espécies) atingem a concentração constante” e o outro ocorreu
durante o questionário, utilizando dessa característica para diferenciar um sistema
possivelmente em estado de equilíbrio de um outro que assim não estava. Entretanto, por
não se tratarem de manifestações espontâneas, não é possível afirmar se houve ou não
aquisição significativa desse elemento.
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A compreensão consideravelmente mais desenvolvida do estado de equilíbrio por D3,
em comparação com D2, parece ter sido consequência de sua compreensão prévia de reação
química na qual “os átomos estão lá todos movimentando e daí eles tem uma certa afinidade
de um querer assim reagir com o outro [...] nessa agitação eles acabam se chocando de uma
maneira que é mais estável pra eles continuar daquela maneira que ele ficou depois do choque
do que voltar pra maneira que ele era antes”.
Essa sua visão mais complexa, na qual foi observada a inclusão de fatores cinéticos
básicos e certa visão submicroscópica, parece ter sido desenvolvida o suficiente para servirde
ancoragem para a compreensão do conceitode equilíbrio químico dinâmico e reversível,
entretanto não simultâneo. É importante ressaltar que essa concepção foi observada em todos
os instrumentos de coleta de dados, revelando que a discente construiu um modelo de
equilíbrio que se comporta dessa maneira, o que pode explicar a memorização da coexistência
das espécies e a possível memorização da manutenção constante de reagentes e produtos,
justificando a sua classificação como modelo parcialmente significativo.
Ausubel et al. (1980) consideram que basicamente dois fatores são necessários para
a

ocorrência

da

aprendizagem

significativa:

existência

de

material

potencialmente

significativo, ou seja, que apresente significado lógico e a pré-disposição do discente em
aprender, que não está necessariamente relacionada a motivação e/ou afinidade com a
disciplina. Ambos fatores parecem estar relacionados com a estrutura cognitiva do discente,
pois a relação desses novos materiais depende da existência de subsunçores específicos. Por
isso, o foco no presente trabalho foi a discussão baseada nesses subsunçores.O que nossos
dados têm relevado é que a aprendizagem com maior caráter significativo, próximo ao modelo
conceitual, para o conceito de equilíbrio químico é dependente da existência de subsunçores
desenvolvidos para o conceito de transformação química.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nas discussões apresentadas, chegamos as seguintes conclusões: a)
apresença de um subsunçor para o conceito de reação química desenvolvido no nível atômicomolecular e de fatores a ela relacionados (concentração, colisões efetivas e não efetivas e
atividade cinética) é uma condição fundamental para construção de um modelo para o
equilíbrio químico que resulte em aprendizagem com maior caráter significativo; b) a maioria
dos discentes (representado por D2) tem memorizado alguns conceitos de alta complexidade,
não conseguindo transpor os conceitos de baixa complexidade por não possuírem subsunçores
bem desenvolvidos; e c)todos os 14 discentes apresentaram a concepção de que uma reação
em equilíbrio se trata de fenômeno reversível. Entretanto, a maioria (aqui representadapor
D2 e D3) não compreende que esse processo é simultâneo, o que parece ser um fator
limitador para a aprendizagem significativa e compreensão da coexistência das espécies.
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A problemática exposta e discutida nesse trabalho, em concordância com a
literatura,levanta uma questão a ser respondida: como ensinar equilíbrio químico? A resposta
que propomos à essa questão, a partir do desenvolvimento desse trabalho se encontra nas
palavras de Ausubelet al. (p.137, 1980) “o fator isolado mais importante que influencia a
aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra isto e ensine-o de acordo”.
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Resumo: Este trabalho tem o objetivo de apresentar resultados de uma pesquisa que investigou as
potencialidades e delimitações de uma abordagem histórico-didática com o uso simulações
computacionais de experimentos históricos e do V de Gowin como facilitadores da Aprendizagem
Significativa. A abordagem investigada foi desenvolvida com alunos do curso de licenciatura em Física
da Universidade Estadual de Londrina e serviu de instrumento de pesquisa para obtenção de dados por
meio de questionários e de diagramas Gowin que foram analisados à luz da Análise de Conteúdo. Os
resultados sugerem que essa abordagem, também elaborada e aplicada com base em princípios da
Aprendizagem Significativa, ajudou na fragilização de noções imprecisas em relação à Natureza da
Ciência e tornou-se uma oportunidade para assimilação de conceitos científicos.
Palavras-chave: V de Gowin, Abordagem Didática, Simulações Computacionais, Teoria Eletrofraca,
Experimentos Históricos.
Abstract: This work aims to present results of a research that investigated the potentialities and
delimitations of a historical-didactic approach using computational simulations of historical experiments
and the V of Gowin as facilitators of Meaningful Learning. The approach investigated was developed with
students of the licentiate course in Physics of the State University of Londrina and served as a research
instrument to obtain data through questionnaires and Gowin diagrams that were analyzed in the light
of Content Analysis. The results suggest that this approach, also elaborated and applied based on
Meaningful Learning principles, helped in the weakening of imprecise notions regarding the Nature of
Science and has become an opportunity for assimilation of scientific concepts.
Keywords: V of Gowin, Didactic Approach, Computational Simulations, Electroweak Theory, Historical
Experiments.

1–INTRODUÇÃO
Quando se trata do ensino, independentemente do nível educacional, a expectativa
é que os alunos adquiram e se apropriem de conhecimentos disponibilizados. No entanto, há
casos em que os alunos apenas memorizam o conhecimento com a finalidade de reproduzilo nas avaliações, podendo esquecer logo em seguida. Esse problema pode ser reduzido,
desde que se utilizem, adequadamente, teorias de aprendizagem para fundamentar as
práticas didáticas, tomando como exemplos os resultados de pesquisas da área de ensino que
apresentam alternativas para resolver esse problema (CACHAPUZ; PRAIA; JORJE, 2004).
Este trabalho pressupõe a utilização da Teoria da Aprendizagem Significativa, uma
teoria cognitiva de Aprendizagem em oposição a uma aprendizagem por memorização e a
visão comportamentalista(NOVAK, 1993).A Aprendizagem Significativa ocorre quando uma
nova informação se relaciona com os conhecimentos que os aprendizes já possuem em sua
estrutura cognitiva. Esses conhecimentos são denominados subsunçores, eles servem de
ancoradouros para novas informações e quando o processo se dá de maneira não arbitrária
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e não literal, diz-se que houve uma Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2003). Por isso,
Ausubel considera que aquilo que o aprendiz já sabe é o fator isolado mais relevante e
influente no processo da Aprendizagem Significativa.
Com o objetivo de promover a Aprendizagem Significativa, Ausubel propõe que se
atue de forma planejada sobre a estrutura cognitiva. Ele enfatiza cinco princípios
programáticos para facilitar esse processo: o uso de organizadores prévios, a diferenciação
progressiva, a reconciliação integradora, a organização sequencial e a consolidação.Assim
como Ausubel, Moreira (2010) também cita princípios ou estratégias que deveriam ser
levados em conta durante o planejamento e execução de uma abordagem didática que tenha
intenção de facilitar a Aprendizagem Significativa e Crítica, dentre elas a diversificação dos
materiais e estratégias de ensino. Além disso, de acordo com Moreira (2000), para facilitar
aprendizagens dessa natureza pode-se recorrer à instrumentos que já se mostraram eficazes,
como por exemplo, os Mapas Conceituais e os Diagramas V.
Assim, este trabalho apresenta resultados de uma abordagem didática planejada e
aplicada, seguindo princípios e facilitadores da Aprendizagem Significativa.
2 – FACILITADORES DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: V DE GOWIN E
SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS DE EXPERIMENTOS HISTÓRICOS
O Diagrama V é um organizador gráfico na forma de um V, também conhecido como
V heurístico, pelo fato de facilitar os processos heurísticos, V epistemológico, por ter
subjacente uma epistemologia construtivista, V do conhecimento, por ajudar a compreender
a estrutura do processo de produção do conhecimento, ou V de Gowin, por ter sido concebido,
na década de 70, por D. Bob Gowin (VALADARES, 2014).
De acordo com Gowin e Alvarez (2005), o diagrama foi idealizado na Universidade
de Cornell em 1977, após décadas de pesquisa em ciência, educação científica, filosofia da
ciência e filosofia da educação. O objetivo desse diagrama era ajudar os alunos a
reconhecerem a complexidade e também a simplicidade do processo de construção do
conhecimento. O diagrama foi desenvolvido, em princípio, para ajudar os estudantes e os
professores a clarificar a natureza e os objetivos do trabalho experimental em Ciências, ele
derivou do método das “cinco perguntas”, um esquema desenvolvido por Gowin para
“desempacotar” o conhecimento numa área determinada.Dessa forma, trata-se de um
metaconhecimento, isto é, o conhecimento a respeito do modo como se produz o próprio
conhecimento (NOVAK; GOWIN, 1984).
Na figura 1 é apresentado o organizador gráfico que representa o V de Gowin. A
questão-foco, presente no meio do diagrama, deve ser respondida com base em um
acontecimento/objeto ou evento, que aparece no vértice do diagrama. No lado esquerdo
aparecem os aspectos teórico e conceituais, como a visão de mundo, filosofia, teorias,
princípios, constructos e conceitos e do lado direito do V aparecem as questões
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metodológicas, como os registros, a transformação dos registros em dados, as asserções de
conhecimento e de valor. Dessa maneira, pode ficar evidente um pressuposto fundamental
na elaboração do V de Gowin, que o conhecimento não é absoluto, mas é dependente dos
conceitos, teorias e metodologias com as quais se vê o mundo (GOWIN; ALVAREZ, 2005).

Figura 1 – Representação gráfica do V de Gowin(adaptado de Gowin e Alvarez (2005))

Assim, a interação entre os elementos presentes no diagrama pode auxiliar e ampliar
a compreensão da estrutura do conhecimento envolvida em determinada investigação.
Já em relação à diversificação dos materiais e estratégias didáticas, nesta
investigação foram consideradas as simulações computacionais de experimentos históricos e
a própria abordagem histórico-didática que envolveu ambos os facilitares da Aprendizagem
Significativa e se resume em uma estratégia de ensino diferente da tradicional.
Acredita-se que o contexto educacional deve oferecer condições propícias para que o
processo de ensino contribua para uma Aprendizagem Significativa. As Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) implementadas no ensino, como as ferramentas
informáticas, possuem características interacionistas e construtivistas que podem favorecer
o desenvolvimento de uma Aprendizagem Significativa. Dessa forma, espera-se que os
professores possam fazer usos desses instrumentos para promover interações entre os
conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva dos estudantes, os conhecimentos
prévios, e os novos conhecimentos (TAVARES, 2006).
Sabe-se que a Física possui diversos conceitos abstratos e, para que os alunos
possam compreendê-los, muitas vezes um experimento pode facilitar o processo ensino e
aprendizagem. Entretanto, há situações em que o professor não dispõe de tempo e nem de
recursos financeiros para a elaboração de experimentos. Por outro lado, o computador vem
conquistando cada vez mais espaço nas instituições de ensino do País, cujas principais
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modalidades do uso, no ensino de Física, são: aquisição de dados por computador;
modelagem e simulação; material multimídia; realidade virtual; e, busca de informações na
internet (FIOLHAIS; TRINDADE, 2003;GRECA; SEOANE; ARRIASSECQ, 2014).
Nesta pesquisa, ao tratar de experimentos complexos e de difícil acesso optou-se
pela utilização das simulações computacionais, dentre as inúmeras possibilidades de
abordagem das TICs.
Martins, Fiolhais e Paiva (2003) defendem o uso das simulações computacionais, pelo
fato de aumentarem a atratividade das aulas e estimularem a aprendizagem dos alunos,
mesmo considerando que elas não substituem as atividades experimentais. Porém, uma de
suas potencialidades é complementar as atividades práticas, uma vez que nem sempre é
possível realizar experimentos de determinados conteúdos.Além disso, possibilita uma
mudança no papel desempenhado pelo aluno, pois as simulações exigem dele respostas e
tomadas de decisões, contribuindo para que os alunos façam parte da construção de seu
próprio conhecimento (FIGUEIRA, 2005). Características essas que convergem para as
possibilidades das atividades investigativas (AZEVEDO, 2004; ZOMPERO; LABURÚ, 2011).

3–METODOLOGIA
Este trabalho é resultado de uma pesquisa de doutorado que investigou uma
abordagem histórico-didática para o ensino da Teoria Eletrofraca3, utilizando simulações
computacionais de experimentos históricos e o V de Gowin como facilitadores da
Aprendizagem Significativa. A abordagem foi desenvolvida em três encontros de 4 horas, com
15 minutos de intervalo, e mais 4 horas de atividades extraclasse e participaram destes
encontros 9 alunos do curso de Licenciatura em Física da Universidade Estadual De Londrina,
que neste trabalho são tratados como A1, A2, A3, ...A9.
Foram analisados, à luz da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977) questionários e
diagramas de Gowin produzidos pelos alunos, que aprenderam a utilizar esse instrumento
durante a abordagem. Assim, para cada questão relacionada ao conhecimento científico ou
ao seu processo de elaboração, foram elaboradas unidades de contexto e de registro que
possibilitaram as inferências aqui discutidas. Da mesma maneira, para análise dos diagramas
foram elaboradas três unidades de contexto relacionadas ao domínio conceitual, questões e
eventos/acontecimentos e ao domínio metodológico.
De maneira resumida, os alunos elaboraram um V de Gowin no início da abordagem,
com finalidade de familiarização com o instrumento, depois construíram mais três versões de
V, um para cada experimento simulado computacionalmente (experimentos que fizeram parte
do processo de elaboração de Teoria Eletrofraca) e, por último, um V para explicar como a

3

Teoria, elaborada por Salam, Glashow e Weinberg, que apresenta a unificaçao das interações eletromagnéticas e
fracas (SALAM; DIRAC; HEISENBERG, 1991)
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Teoria Eletrofraca foi desenvolvida. Tudo isso mediado pelo contexto histórico e científico em
que essa teoria foi elaborada, que era apresentado pela pesquisadora por meio de slides e
atividades diversas.
Ao todo, foram indicados pela literatura quatro experimentos relevantes no processo
de desenvolvimento da Teoria Eletrofraca: teste da violação da paridade em interações fracas;
detecção das correntes neutras; teste de detecção da violação da paridade em átomos e
detecção dos bósons W e Z0. Para a abordagem, por limitações metodológicas, foram
simulados computacionalmente o primeiro, segundo e quarto experimento. Assim, o terceiro
experimento foi abordado teoricamente e serviu como base para perceber a relevância que
os alunos dariam a esses experimentos tratados por diferentes estratégias.
A seguir são apresentados os dados e inferências que permitem refletir a respeito da
eficácia do V de Gowin e das simulações computacionais como facilitadores da Aprendizagem
Significativa.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Nesta seção serão apresentados dados que indicam, tanto a eficácia dos facilitadores
citados quanto as dificuldades que os alunos apresentaram perante esses instrumentos.
Em relação ao V de Gowin, esses diagramas foram analisados com base em três
Unidades de Contexto (UC), de acordo com a Análise de Conteúdo: UC19 “Domínio teóricoconceitual”; UC20 “Questão-foco e eventos/acontecimentos”; UC21 “Domínio Metodológico”.
Para exemplificação a seguir são apresentados os dados referentes ao diagrama que
os alunos elaboraram ao final da abordagem para responder a seguinte questão foco: Como
ocorreu o desenvolvimento da Teoria Eletrofraca?Serão apresentados dois exemplares, um
que exemplifica as maiores dificuldades (Figura 2) enfrentadas pelos alunos na utilização
deste instrumento e outro que representa um exemplar com os sucessos alcançados (Figura
3).
A primeira representação é do aluno A7, que apresentou as maiores dificuldades na
utilização desse instrumento e na organização das ideias em relação a questão proposta,
como pode se notar na figura 2 A7 comete algumas imprecisões na elaboração deste
diagrama. Em relação a análise do domínio conceitual do V de Gowin (UC 19), as imprecisões
notadas são: confusão entre os elementos epistemológicos “conceitos” e “princípios”; os
princípios não são enunciados; não cita conceitos relacionados ao desenvolvimento teórico da
teoria e coloca Física de Partículas como uma teoria.
A respeito dos acontecimentos e questão-foco (UC 20) a imprecisão de A7 está nos
erros conceituais, quando passa a impressão que a partir da Teoria de Fermi4 surgiu a hipótese

4

Teoria elaborada por Fermi para explicar o comportamento das interações fracas. Para mais informações a
respeito do conteúdo específico de Física, abordado neste trabalho, consultar Costa (2019).
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das partículas mediadoras, quando isso ocorreu somente depois da reformulação dessa teoria
para a forma V-A. Além disso cita uma relação entre as forças fracas e fortes ao invés da
eletromagnética, como pode ser notado na figura 2.

Figura 2: Exemplar do V de Gowin elaborado pelo aluno A7.

Ainda a respeito da UC 20, um fato que não é visível nesse exemplo é que alguns
alunos esqueceram de deixar a questão-foco em forma de pergunta, o que dificultava sua
resposta nas asserções de conhecimento. Essa imprecisão foi notada em algumas elaborações
relacionadas à exploração das simulações, nas quais os próprios alunos elaboravam a
questão-foco. No diagrama acima a questão-foco já foi dada pela pesquisadora e em virtude
disso essa imprecisão não é notada nos exemplares dessa atividade.
No que diz respeito a UC 21, relacionada ao domínio metodológico do V de Gowin,
A7 também apresenta algumas imprecisões quando registra aproximadamente as mesmas
ideias nos itens registro, transformações e asserções de conhecimento. No entanto, consegue
diferenciar as asserções de conhecimento e de valor e apresenta asserções de valor
condizentes com esse desenvolvimento científico.
O Contraponto desse caso pode ser notado com a elaboração do aluno A3 que, dentre
todos, foi o que apresentou um diagrama com elementos epistemológicos claramente
identificados e conceitos científicos adequados para a resposta da questão. Na figura 3 está
representado o diagrama elaborado por A3 em relação a essa mesma questão. Neste caso
pode-se perceber que A3 conseguiu definir corretamente todos os elementos epistemológicos,
do domínio conceitual, metodológico e acontecimentos, e ainda apresentou resultados
referentes a aprendizagem de aspectos da Natureza da Ciência.
Pode-se

notar

que

A3

cita

os

conceitos

relacionados

a

desenvolvimentos

experimentais e teóricos da teoria, enuncia os princípios que envolvem esses conceitos,
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descreve detalhadamente os passos que ocorreram no desenvolvimento da teoria, sejam
teóricos ou experimentais e ainda leva em consideração aspectos da Natureza da Ciência
(NdC) nesse desenvolvimento quando cita a colaboração de vários cientistas e laboratórios,
a mudança de teorias quando não conseguem explicar fenômenos, as dificuldades
enfrentadas e a dinâmica do conhecimento científico que está em constante transformação e
que ao resolver uma pergunta surgem outras que influenciam na busca de novos
conhecimentos. Noções de Natureza da Ciência apareceram em mais dois diagramas, (A5 e
A8)

Figura 3: Exemplar do V de Gowin elaborado pelo aluno A3, referente a Teoria Eletrofraca.

Além dos indícios de aspectos da NdC, também é possível identificar indícios de
aprendizagem significativa nos diagramas, uma vez que os alunos estruturam seu
conhecimento a respeito das questões-foco, neles é possível notar a presença dos novos
conceitos estudados na abordagem e com isso corroborar com hipóteses de aprendizagem
obtidas por meio da análise dos questionários prévios e posteriores. Dessa forma, percebese que A3 alcança uma reconciliação integradora entre os conceitos discutidos na abordagem
e os que ele já possuía em sua estrutura cognitiva, pois tanto no questionário posterior,
quanto nesse diagrama ele apresenta relações entre esses conceitos (Conceitos novos:
correntes neutras, SU(2), U(1), bósons W e Z0; subsunçores: interação eletromagnética,
interação fraca, decaimento beta).
Assim, mesmo com as imprecisões na definição de alguns elementos epistemológicos
e científicos e com a dificuldade aparente dos alunos na utilização desse instrumento, notase que os alunos conseguiram sintetizar seus conhecimentos a respeito dos experimentos e
dos textos e que apresentaram em seus diagramas indícios de aprendizagem, tanto dos
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conteúdos científicos quanto de seu processo de elaboração. Como ilustrado, o caso de
maiores dificuldades foi do aluno A7 e de maiores sucessos foi de A3. No entanto, a maioria
dos alunos conseguiu expressar seu entendimento a respeito do processo de elaboração dessa
teoria, por meio dos diagramas de Gowin, de acordo com seu nível de profundidade de
entendimento.
Essas imprecisões podem estar relacionadas ao modo como o V de Gowin foi
apresentado aos alunos e como o os conteúdos específicos foram abordados. Dessa maneira,
sugere-se que as atividades de familiarização com o V de Gowin sejam bem planejadas para
tentar evitar essas imprecisões. A nível de esclarecimento, para essa abordagem as atividades
de familiarização consistiram em uma explicação dos elementos epistemológicos presentes
no V, uma elaboração coletiva do V de Gowin para o experimento da Lei de Ohm e uma
elaboração individual a respeito de um texto que serviu de organizador prévio para a
introdução dos conceitos que seriam discutidos.
Agora, em relação a eficácia das simulações computacionais, o que pôde-se perceber
nos questionários e na elaboração do V de Gowin, é que todos os experimentos simulados
foram lembrados pelos alunos quando tentaram explicar o desenvolvimento dessa teoria,
enquanto apenas um dos alunos citou o experimento que não foi simulado. O que sugere que
as simulações foram atrativas para os alunos e geraram, em algum nível, uma espécie de
apropriação desses experimentos como essenciais para a explicação do desenvolvimento
dessa teoria. A critério de exemplificação, a seguir seguem duas respostas para a questão:
Como a Teoria Eletrofraca se desenvolveu? Uma delas do único aluno que citou os quatro
experimentos e uma delas que exemplifica as respostas dos demais, nas quais só citam os
experimentos simulados.
“Através da colaboração de toda uma comunidade científica, composta tanto por
teóricos, quanto por experimentais. a motivação para a criação desta teoria surgiu da
incapacidade da teoria de Fermi de explicar a paridade do produto de decaimento das
partículas θ e τ. No que segue, físicos teóricos propuseram várias hipóteses que foram
testadas em laboratórios, tal como a violação da conservação da paridade nas interações
fracas. Muitos físicos teóricos e matemáticos trabalharam para estruturar a teoria eletrofraca
em uma base matemática sólida (Teoria de Gauge). Para a corroboração da teoria, algumas
de suas consequências foram testadas em laboratório, tal como a existência de correntes
neutras, a não conservação da paridade em átomos e a existência dos bósons W+, W- e Z0.”
(A3)
Foi

desenvolvida

através

da

união

de

conceitos

pré-existentes

na

teoria

eletromagnética e fraca, além de novas adequações com experimentos que trouxeram à tona
conceitos como a corrente neutra, violação da paridade, bósons W+, W- e Z0, bem como uma
formulação matemática adequada. (A6)
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Com relação às simulações computacionais os alunos foram unânimes em concordar
com suas contribuições para entender o processo de desenvolvimento dos conceitos
estudados e como os experimentos foram realizados para elucidar os problemas da época.
Dessa maneira, toma-se como positiva a recepção dos alunos em relação à simulação
computacional, e nesse caso também atrelado aos experimentos históricos, como é possível
notar nos seguintes comentários:
“Eu gostei bastante das simulações e elas me ajudaram a entender como as teorias
estudadas foram desenvolvidas” (A1)
“Eu gostei, pois a utilização de simulações pode viabilizar a reprodução de um
experimento trabalhoso ou caro” (A4)
“Os experimentos históricos são importantes, pois mostram o trabalho e as dúvidas
que os cientistas tiveram e nos mostram que as coisas são plausíveis e não “descobertas”
que vem de um dia para o outro” (A9)
“A ideia é importante, pois traz uma realidade ainda maior, conseguimos entender
qual era a ideia dos cientistas da época” (A2)
Além disso, durante as atividades que envolviam as simulações computacionais, ficou
evidente o entusiasmo dos alunos para o desenvolvimento das atividades. Essas opiniões
refletem o que já se esperava pelas indicações da literatura, uma vez que as simulações
podem aumentar a atratividade das aulas e estimular a aprendizagem dos alunos (MARTINS;
FIOLHAIS; PAIVA, 2003). Em relação às delimitações das simulações, sempre é necessário
ter cuidado que uma simulação é um modelo simplificado de um fenômeno e não consegue
considerar todas as variáveis e a complexidade de um evento real. No entanto, consegue
avanços na representação de fenômenos e experimentos que são inviáveis de observação
legítima.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos dados obtidos nessa investigação e as inferências após a Análise de
Conteúdo permitem inferir que ambos os facilitadores de Aprendizagem Significativa são
eficientes, embora as simulações tenham se mostrado mais atrativas que o V de Gowin. Isso
é esperado pelo que a literatura já indica, pois, o V de Gowin é um elemento complexo e sua
elaboração costuma exigir dos alunos, mais do que estão acostumados a pensar e refletir
(MOREIRA, 2010; VALADARES, 2014). No entanto, esse não deve ser um obstáculo, pois
trata-se de um instrumento que, como foi possível notar nos resultados, ajuda na
compreensão de conteúdos científicos e de seu processo de elaboração.
Os resultados apresentam evidências do interesse dos alunos pelas simulações e o
quanto, neste caso, elas os ajudam a entender os fenômenos aos quais se propõem. Isso é
um fator relevante como facilitador da Aprendizagem Significativa, uma vez que uma das
condições para que isso ocorra é a predisposição dos indivíduos e que o material seja
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significativo para os mesmos. Assim, considera-se que o V de Gowin e as simulações
computacionais foram eficientes enquanto facilitadores da Aprendizagem Significativa, pois
foi possível identificar indícios, tanto da aprendizagem dos conteúdos científicos quanto de
noções de Natureza da Ciência. Espera-se que este trabalho possa motivar o uso desses
facilitadores na formação de professores de Física, seja em nível de formação inicial ou
continuada, pois conscientes de suas potencialidades e delimitações poderão fazer uso destes
em sua atuação docente e proporcionar aos seus alunos estratégias diversificadas de ensino.
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Resumo: Este trabalho tem o objetivo de discutir a relevância de teorias de aprendizagem na
elaboração de softwares educacionais e apresentar um exemplo do processo de elaboração de
simulações computacionais de experimentos históricos com base na Teoria da Aprendizagem
Significativa e naTeoria da Aprendizagem Significativa Crítica. Essas simulações foram elaboradas
durante uma pesquisa de doutorado por uma equipe de profissionais que envolveu a pesquisadora e
sua orientadora como especialistas em Física, Ensino e História da Ciência e mais três integrantes
especialistas em Programação e Design Gráfico. Dentre os resultados obteve-se três simulações
computacionais que refletem aspectos teórico-metodológicos das áreas envolvidas em seu
desenvolvimento e os indícios da eficácia,com base na aplicação em situações de ensino-aprendizagem,
deste material didático sugerem que ele pode proporcionar a compreensão dos conteúdos físicos
envolvidos e despertar o interesse dos alunos.
Palavras-chave: Simulações Computacionais de Experimentos Históricos, Teoria da Aprendizagem
Significativa, Elaboração de Softwares Educacionais.
Abstract: This work aims to discuss the relevance of learning theories in the elaboration of educational
software and to present an example of the process of elaboration of computational simulations of
historical experiments based on Meaningful Learning Theory and in Significant Critical Learning Theory.
These simulations were elaborated during doctoral research by a team of professionals that included
the researcher and her doctoral thesis supervisor as a specialist in Physics, Teaching, and History of
Science, and three other specialists in Programming and Graphic Design. The results obtained three
computational simulations that reflect theoretical and methodological aspects of the areas involved in
its development and the evidence of the effectiveness of this didactic material suggests that it can
provide an understanding of the physical contents encircled and arouse students' interest.
Keywords: Computational Simulations, history of science, experiments, meaningful learning of
Educational Software.

1–INTRODUÇÃO
Acredita-se que o contexto educacional deve oferecer condições propícias para que o
processo de ensino contribua para uma Aprendizagem Significativa. As Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) implementadas no ensino, como as ferramentas
informáticas, possuem características interacionistas e construtivistas que podem favorecer
o desenvolvimento de uma Aprendizagem Significativa. Dessa forma, espera-se que os
professores possam fazer uso desses instrumentos para promover interações entre os
conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva dos estudantes, os conhecimentos
prévios, e os novos conhecimentos (TAVARES, 2006).
Sabe-se que a Física possui diversos conceitos abstratos e, para que os alunos
possam compreendê-los, muitas vezes um experimento pode facilitar o processo ensino e
aprendizagem. Entretanto, há situações em que o professor não dispõe de tempo e nem
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recursos financeiros para a elaboração de experimentos. Por outro lado, o computador vem
conquistando cada vez mais espaço nas instituições de ensino do País, cujas principais
modalidades do uso, no ensino de Física, são: aquisição de dados por computador;
modelagem e simulação; material multimídia; realidade virtual; e, busca de informações na
internet (FIOLHAIS; TRINDADE, 2003).
Neste trabalho, ao tratar de experimentos de Física de Partículas complexos e de
difícil acesso optou-se pela elaboração das simulações computacionais, dentre as inúmeras
possibilidades de abordagem das TICs.
No entanto, quando o foco é a aprendizagem dos alunos, deve-se levar em
consideração a maneira como as simulações computacionais são planejadas, pois uma
simulação computacional pode apresentar os mesmos resultados de uma aula tradicional,
caso não seja planejada com os adequados fundamentos educacionais e computacionais.
Assim, deve-se pensar a respeito da elaboração e uso dessas simulações para que atinjam
seus objetivos de ensino e aprendizagem.
Assim, este trabalho apresenta resultados da elaboração e aplicação de simulações
computacionais de experimentos históricos da Teoria Eletrofraca, produzidas com base em
princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa e de usabilidade de softwares.
2–REFERENCIAL TEÓRICO
Com a leitura de pesquisas científicas a respeito de simulações computacionais,
percebe-se que pouco se discute a respeito do processo de elaboração de uma simulação
computacional e em alguns casos não se especificam quais os objetivos pretendidos, em que
teoria de aprendizagem estão fundamentados e se foram levadas em consideração princípios
de usabilidade de softwares.
No que se refere às metodologias para elaboração de um software educacional, não
há um método ou técnica específica para ser adotada. Na literatura existem variados modelos
de elaboração que se adaptam aos objetivos de diferentes tipos de softwares, usuários e
equipes desenvolvedoras.
De acordo com Squires e Preece (1996) e Tchounikine (2011), o termo “Software
educacional” é usado para se referir a um software projetado especificamente para
desenvolver

atividades

favoráveis

a

alcançar

os

objetivos

pedagógicos,

apoiar

a

aprendizagem e o ensino. Assim, alunos e professores podem ser beneficiados por essa
alternativa que possibilita experiências novas e mais atrativas do que as oferecidas pelas
abordagens tradicionais.
O processo de desenvolvimento de um software educacional se diferencia de outros
pelo fato de que, durante sua elaboração, a maneira como os alunos aprendem e os fatores
de usabilidade devem ser levados em consideração (SQUIRES; PREECE, 1996).
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Embora não exista um método específico de desenvolvimento, de acordo com Galvis
(1992), são preservados os passos ou etapas de um processo sistemático para o
desenvolvimento desses materiais (análise, projeto, desenvolvimento, teste e ajuste,
implementação). No entanto, no caso de materiais educativos, é dada uma ênfase particular
aos seguintes aspectos: a solidez da análise, como ponto de partida; o domínio de teorias
substantivas a respeito da aprendizagem e comunicação humana, como base para a
concepção de ambientes educativos informatizados; a avaliação permanente e sob critérios
predefinidos, em todas as etapas do processo, como meio de melhoria contínua do material;
a documentação adequada e detalhada do que é feito em cada estágio, como base para a
manutenção que o material exigirá ao longo de sua vida útil (GALVIS, 1992).
A etapa do desenvolvimento de um software educacional que engloba as reflexões a
respeito do amparo de teorias de aprendizagens é a etapa do projeto. Nela são definidas
algumas características, relacionadas à análise efetuada. Nesse passo são definidos os
conteúdos que serão abordados, o público-alvo, a adequação do conteúdo ao público-alvo, os
conhecimentos prévios necessários ao usuário, os aspectos da teoria de aprendizagem que
nortearão a elaboração do software, os objetivos que se espera que os usuários alcancem
com ele, quais as condições em que o usuário poderá utilizá-lo, quais as especificações
técnicas que ele vai possuir, como avaliar o aprendizado do usuário, como ocorrerá a
comunicação do usuário com o software, que estrutura de dados é necessária para que ele
funcione, recursos humanos e financeiros, equipamentos e softwares que serão utilizados,
características da equipe desenvolvedora etc.
Dessa maneira, é nessa etapa em que são pensados quais aspectos das teorias de
aprendizagens podem contribuir para que o software adquira características frutíferas para
situações de aprendizagem. Neste instante devem ser considerados quais os conhecimentos
prévios serão necessários e de que maneira esse conhecimento será disponibilizado, caso o
aluno não apresente esse conhecimento. Além disso, em termos da Teoria da Aprendizagem
Significativa deve ser pensado como inserir princípios como o dos organizadores prévios, da
diferenciação progressiva, da reconciliação integradora, da organização sequencial e da
consolidação. Além do mais, este material deve ser significativo para o aluno para que ele
apresente uma predisposição à aprendizagem e essas condições garantam maiores
possibilidades de uma Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2003).
Em termos de conteúdos científicos, Ausubel (2003) afirma que para aprender um
conteúdo de maneira significativa é necessário aprender sua linguagem, seus instrumentos e
procedimentos. Assim, no processo de elaboração de softwares educacionais este cuidado
deve ser tomado, além de não apresentar erros conceituais que podem vir a se tornar
obstáculos epistemológicos.Também, é necessário que se apresente a linguagem científica
daquele conteúdo e os procedimentos da área de pesquisa estudada.
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Outro item a ser considerado após a elaboração dos softwares educacionais é o seu
uso, uma vez que o material didático em si não garante que ocorra aprendizagem. Faz-se
necessário que estes materiais sejam utilizados em uma abordagem didática que ofereça
suporte para as situações de aprendizagem significativa, isto é, o software deve ter uma
estrutura lógica adequada ao nível educacional e capaz de promover a interação (não
arbitrária e não literal) entre os conhecimentos prévios do aluno e o conteúdo novo a ser
ensinado.
Além disso, de acordo com Moreira (2000), para facilitar aprendizagens dessa
natureza pode-se recorrer a instrumentos que já se mostraram eficazes, como por exemplo,
os Mapas Conceituais e os Diagramas V, que organizam e orientam oprocesso de construção
do conhecimento (GOWIN; ALVAREZ, 2005; NOVAK; GOWIN, 1984).

3–METODOLOGIA
Este trabalho é resultado de uma pesquisa de doutorado que investigou uma
abordagem histórico-didática para o ensino da Teoria Eletrofraca, utilizando simulações
computacionais de experimentos históricos e o Vê de Gowin como facilitadores da
aprendizagem significativa. Para isso foram elaboradas três simulações computacionais
relacionadas aos experimentos históricos e inseridas em uma abordagem histórico-didática
que foi desenvolvida em três encontros de quatro horas e mais quatro horas de atividades
extraclasse. Participaram destes encontros nove alunos do curso de Licenciatura em Física da
Universidade Estadual De Londrina, que neste trabalho são tratados como A1, A2, A3, ...A9.
De maneira resumida, na abordagem, os alunos elaboraram um Vê de Gowin no início
da abordagem, com finalidade de familiarização com o instrumento, depois construíram mais
três versões de Vê, um para casa experimento simulado computacionalmente (experimentos
que fizeram parte do processo de elaboração de Teoria Eletrofraca) e por último um Vê para
explicar como a Teoria Eletrofraca foi desenvolvida. Tudo isso mediado pelo contexto histórico
e científico em que essa teoria foi elaborada, que era apresentado pela pesquisadora por meio
de slides e atividades diversas. Assim, a abordagem foi planejada para dar suporte ao uso
das simulações e oferecer aos alunos oportunidades de Aprendizagem Significativae uma
visão de ciência epistemologicamente adequada.
Ao todo, foram indicados pela literatura quatro experimentos relevantes no processo
de desenvolvimento da Teoria Eletrofraca: teste da violação da paridade em interações fracas;
detecção das correntes neutras; teste de detecção da violação da paridade em átomos e
detecção dos bósons W e Z0. Para a abordagem, por limitações metodológicas, foram
simulados computacionalmente o primeiro, segundo e quarto experimento. Assim, o terceiro
experimento foi abordado teoricamente e serviu como base para perceber a relevância que
os alunos dariam a esses experimentos tratados por diferentes estratégias.
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A seguir serão apresentados detalhes do processo de elaboração das simulações, que
envolveu o aporte da Teoria da Aprendizagem Significativa, e impressões dos alunos a
respeito desse material.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Em termos da Teoria de Aprendizagem Significativa e suas implicações na elaboração
e utilização das simulações computacionais, a própria simulação computacional já se
configura como uma estratégia facilitadora da aprendizagem, uma vez que atende ao princípio
de diversificação dos recursos didáticos.Característica essa que atende à dois aspectos da
Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC): O princípio da não centralidade do livro
de texto, do uso de documentos, artigos e outros materiais educativos, da diversidade de
materiais instrucionais; O princípio da não utilização do quadro-de-giz, da participação ativa
do aluno, da diversidade de estratégias de ensino (MOREIRA, 2000).Essa diversificação pode
promover uma predisposição para a aprendizagem, dado que os alunos se sentem motivados
pela variedade de representações. Nesse sentido, quando os alunos possuem conceitos e
conhecimentos prévios em sua estrutura cognitiva, que podem não ser condizentes com os
conceitos científicos, essa diversificação pode possibilitar uma aproximação ao conhecimento
científico, uma vez que o aluno terá, à sua disposição, diferentes formas de representação de
um conteúdo e poderá aproveitar aquele que mais lhe interesse.
Assim, nas simulações, buscaram-se diferentes formas para apresentar conceitos ou
objetos, além de descrições textuais há imagens e vídeos para auxiliar nas explicações de
processos e instrumentos relacionados a cada um dos experimentos. Bem como, procurouse expressar essas diferentes formas, em uma linguagem condizente com o conteúdo, já que
aprender um conteúdo, ou uma disciplina, é aprender sua linguagem, seus instrumentos e
procedimentos. De acordo com Ausubel (2003, p. 97), “a aquisição de ideias e de
conhecimentos de matérias depende da aprendizagem verbal e de outras formas de
aprendizagem simbólica”. Item, também presenta nos princípios da TASC, comoPrincípio do
conhecimento como linguagem, por meio do qual entende-se que a linguagem está
totalmente implícita em todas as tentativas humanas de perceber a realidade (MOREIRA,
2000). Além disso, preocupou-se com uma linguagem acessível ao público-alvo, a fim de que
o material instrutivo fizesse sentido.
Essa preocupação, com diferentes formas de representação de um conhecimento,
pode possibilitar um ensino centrado no aluno, o que pode gerar uma motivação para que
ocorra interação dos estudantes com o recurso didático e o objeto de estudo. Isso os torna
ativos no processo de aprendizagem, possibilita que testem suas hipóteses e que tenham
mais autonomia para construção de seus aprendizados.
Na figura 1 é possível perceber que o usuário recebe uma tarefa para executar e para
isso tem uma lista de materiais. Não é possível identificar se os alunos possuem
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conhecimentos prévios a respeito desses materiais, então é necessário que a simulação
ofereça informações básicas que permitam que os alunos consigam fazer suas escolhas.

Figura 1-Representação da tela de uma das simulações.

As simulações foram pensadas para que o aluno interaja com o objeto de estudo, seja
na montagem experimental, execução dos experimentos ou análise de dados. Assim, ele se
torna um agente ativo no processo de ensino e aprendizagem. Nesse quesito, a simulação
computacional foi elaborada de maneira que possibilitasse vários momentos de interação dos
usuários, uma vez que irão reproduzir um experimento histórico. Dessa forma, os
experimentos foram separados em etapas, as quais os usuários vão executando à medida
que interagem com a simulação. Essa interação é mediada por mensagens de orientação, que
têm o papel de guiar os procedimentos.
Com relação às mensagens, sempre que possível, foi utilizado o recurso de
recursividade de conceitos, pois é relevante que os conceitos sejam trabalhados em contextos
diferentes para que possibilite a consolidação da aprendizagem em diferentes níveis. A
recursividade também é garantida ao usuário na possibilidade de transitar entre as
mensagens, refazer procedimentos, refletir a respeito de seu entendimento e permanecer o
tempo que for necessário em cada uma das etapas.
Ainda em relação às etapas, como em um processo de experimentação, elas
apresentam uma sequência lógica, de montagem, execução e análise dos dados. Buscou-se
seguir essa lógica na simulação computacional, na qual o usuário pode voltar etapas
anteriores, mas não pode pular etapas, o que faz sentido segundo a teoria da Aprendizagem
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Significativa, que valoriza os conhecimentos prévios para assimilação dos novos. Portanto,
não faria sentido que o usuário avançasse para a etapa de execução do experimento, sem
antes montar o mesmo.
Outro princípio facilitador da Aprendizagem Significativa, advindo da TASC, que foi
utilizado nas simulações, é a aprendizagem pelo erro, no qual o erro não é punido, mas é
tomado como uma oportunidade de aprendizado (MOREIRA, 2000). A Ciência é uma
construção humana, logo o processo de elaboração de um conhecimento científico é passível
de erros. Assim, é compreensível que os alunos também errem no processo de aprendizagem,
no entanto, esses erros podem ser melhor aproveitados quando são transformados em uma
nova oportunidade de aprendizado. Sendo assim, nas diversas tarefas que a simulação
propõe, quando o usuário “erra” alguma ação ele/ela tem um feedback a respeito, que explica
o motivo de sua ação estar “errada”. Desse modo, nesses momentos de testes de hipóteses,
os usuários podem usufruir de novas informações, além de conferir se sua ação está correta
ou não.
Na figura 2, a seguir, é apresentada uma tela que ilustra esses momentos em que as
mensagens de erro, além de advertir os alunos também explicam o motivo pelo qual a escolha
que foi feita não é a mais adequada.

Figura 2 – Ilustração de momentos em que os alunos cometem erros na exploração das simulações e
das mensagens para reparação de erros.

Em casos de erros, além das mensagens também foi adicionado um efeito lúdico de
explosão, para que o aluno entenda que com aquela escolha não conseguirá chegar ao
objetivo. Esse efeito lúdico foi inserido com o objetivo de advertir o aluno que algo deu errado
e ele precisa resolver o problema.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

68

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

Em
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aos
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históricos,

procurou-se

manter

a

simulação

computacional o mais fiel possível aos experimentos originais e em cada uma das simulações
foi introduzida uma etapa de informações históricas a respeito do experimento simulado.
Nessa etapa são exibidas fotografias dos experimentos originais para que os usuários tomem
conhecimento dos instrumentos e procedimentos inéditos, à época.
Em relação à eficácia dessas simulações, pode-se apresentar dois argumentos. Um
deles relacionados aos resultados de aprendizagem obtidos por meio da abordagem e que
remete às simulações. E outro relacionado a opinião dos alunos em relação à essas
simulações.
No que diz respeito aos resultados de aprendizagem, notou-se que ao explicar o
desenvolvimento da Teoria Eletrofraca a maioria dos alunos citou os três experimentos
simulados, enquanto que apenas um deles citou também o experimento que não foi simulado.
O que pode indicar que as simulações ajudaram a assimilar melhor os experimentos
simulados.
Já em relação à opinião dos alunos a respeito das simulações eles foram unânimes
ao assumir que contribuíram para seu aprendizado, hipótese essa corroborada pelo
argumento anterior. “Eu gostei bastante das simulações e elas me ajudaram a entender como
as teorias estudadas foram desenvolvidas.” (A1); “São simulações bem elaboradas que
ajudaram a compreender os experimentos e a teoria.” (A7); “Creio que sim, pois é mais
rápido enxergar os acontecimentos nessas simulações.” (A5); “A ideia das simulações é muito
boa, pois fica mais fácil entender o processo.”(A2); “Contribuíram, as simulações nos
permitem visualizar o desenvolvimento e as dificuldades na comprovação de uma teoria.”
(A9); “Acho útil e totalmente válido. Contribuíram para o meu aprendizado, com
certeza.”(A4).
Também se pode perceber nos comentários de alguns alunos aspectos que foram
pensados a partir da Teoria da Aprendizagem Significativa, como o caso das mensagens de
orientação e erros: “O próprio programa vai nos dando dicas e explicando o porquê a minha
simulação estava dando errado, até que eu acertei.” (A1); “As mensagens me ajudaram a
não me perder na realização das simulações.” (A3).
Esses resultados dão indícios de que a elaboraçãode simulações de acordo com um
referencial teórico-metodológico potencializa as chances de que alcancem o objetivo e que os
alunos, enquanto usuários, conseguem perceber as facilidades que isso lhes proporciona.
Além da Teoria de Aprendizagem Significativa, aspectos que caracterizam os
experimentos históricos em termos de pesquisa em História da Ciência e princípios de
usabilidade de softwares, advindos da área de design e programação, também foram
implementados nas simulações com a finalidade de promover a aprendizagem dos conceitos
científicos abordados. Dessa maneira, exemplificando o caso da utilização da Teoria da
Aprendizagem Significativa e da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica, espera-se que
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seja entendida a necessidade de considerar os aspectos teórico-metodológicos de todas as
áreas envolvidas no desenvolvimento de softwares educacionais.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apresentam evidências do interessedos alunos pelas simulações e o
quanto elas os ajudam a entender os fenômenos aos quais se propõem apresentar. Isso é um
fator relevante como facilitador da aprendizagem significativa, uma vez que uma das
condições para que isso ocorra é a predisposição dos indivíduos.
Assim,

considera-se

a

relevância

de

que

os

softwares

educacionais,

aqui

representados pelas simulações computacionais, sejam planejados e utilizados de acordo com
uma teoria de aprendizagem que coloque o aluno como protagonista do processo de ensino
e aprendizagem. Neste trabalho, ressaltam-se os resultados positivos que o embasamento na
Teoria da Aprendizagem Significativa e na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica
proporcionou tanto nas simulações enquanto recursos didáticos quanto na abordagem
didática que foi planejada para dar suporte ao uso das simulações.
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MARIANA MARTINS LEMES
E. E. Prof. Jácomo Stávale/ Graduada, Licenciada e Mestre em Geografia pela Universidade de São Paulo (FFLCH) /
mariana.lemes@usp.br

Resumo: No presente artigo teórico, propomos um exercício de aproximação entre a teoria da
Aprendizagem Significativa e os estudos desenvolvidos no âmbito da neurociência. Para tanto,
enfocamos os conceitos de “estrutura cognitiva” e “assimilação de conceitos”, traçando paralelos entre
eles e o que sabemos hoje sobre o desenvolvimento do cérebro, circuitos neuronais e plasticidade
neuronal. Concluímos que os estudos da neurociência trazem importantes contribuições para pensarmos
a teoria de Ausubel, mas que também há limites para essa aproximação.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Neurociência; Estrutura Cognitiva; Assimilação de
Conceitos; Plasticidade Neuronal
Abstract: In this article we propose a theoretical exercise, looking for possible connections between
the theory of Meaningful Learning and neuroscientific studies. In order to do that, we focused on the
concepts of “cognitive structure” and “concept acquisition”, trying to determine correlations between
them and what we know today about brain development, neuronal circuits and neuronal plasticity. We
conclude that neuroscience studies bring important contributions to consider when studying Ausubel’s
theory, but there are also limits to this approach.
Keywords: Meaningful Learning; Neuroscience; Cognitive Structure; Concept Acquisition; Neuronal
Plasticity.

1 – INTRODUÇÃO
A escola está sempre mudando. O contexto escolar e a própria natureza do processo
que envolve o ensino e a aprendizagem na escola são necessariamente dinâmicos, e passam
por mudanças constantes. Esse dinamismo recai sobre o trabalho docente de diversas formas,
e

espera-se

que

o

professor,

nesse

contexto,

também

se

modifique:

Pessoas sempre estão esperando que os professores mudem. Raramente isso
tem sido mais verdadeiro do que nos anos recentes. Essa época de
competitividade global, com todos os momentos de crise econômica, vem
produzindo um imenso pânico moral sobre como nós estamos preparando as
gerações do futuro nas nossas respectivas nações.(HARGREAVES, 2000 [1994]
– tradução nossa1)

E é nesse momento, em que as nossas escolas parecem apresentar um dinamismo
cada vez maior, que voltamos a refletir sobre a prática docente a partir da teoria da
Aprendizagem Significativa desenvolvida por Ausubel. Apesar de ter sido construída quando
o cognitivismo não contava com os avanços tecnológicos de que dispomos hoje para pensar
o cérebro e o seu funcionamento, tal perspectiva teórica continua pertinente, contribuindo
para uma prática docente sempre inovadora. Afinal, ao considerar que a aprendizagem

1
Tradução nossa. No original: “People are always wanting teachers to change. Rarely has this been more true than
in recent years. These times of global competitiveness, like all moments of economic crisis, are producing immense
moral panics about how we are preparing the generations of the future in our respective nations.”. (HARGREAVES,
2000 [1994], p. 5).
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escolar se torna significativa quando parte dos conceitos já disponíveis na estrutura cognitiva
do aluno (MOREIRA; MASINI, 1982), a teoria já assume que o trabalho docente sofrerá
mudanças, a depender do conhecimento previamente adquirido pelo indivíduo. Se o aluno
muda, a aula muda, junto com a prática docente2.
No presente artigo, nosso objetivo é apresentar algumas proposições desenvolvidas
no âmbito da neurociência que, acreditamos, podem contribuir para um novo entendimento
da Aprendizagem Significativa, em especial no que concerne sua dimensão cognitivista3.
Sendo uma teoria que, desde sua concepção, mostrou-se dinâmica (como a escola), é
fundamental que busquemos possíveis paralelos entre ela e o conhecimento produzido hoje
por outras áreas. Assim, poderemos ter outra visão sobre as bases da teoria, o que
possivelmente contribuirá ainda mais para uma prática docente voltada à aprendizagem
escolar significativa. Os avanços realizados pela neurociência, por sua vez, podem nos ajudar
a compreender o que ocorre na estrutura cognitiva de alunos, proporcionando uma nova
perspectiva sobre o processo educativo. Afinal, “Quando nós buscamos influenciar
deliberadamente a estrutura cognitiva para maximizar a aprendizagem significativa e a
retenção, nós chegamos ao cerne do processo educativo” (AUSUBEL, 1968, tradução nossa4)
2 – APORTE TEÓRICO E PROCEDIMENTOS ADOTADOS
Para buscar paralelos relevantes entre conhecimentos desenvolvidos pela neurociência
e a teoria da Aprendizagem Significativa, realizamos um estudo prévio das duas áreas. Para
elaborar o presente artigo, no caso da teoria da Aprendizagem Significativa, utilizamos
principalmente os livros “Educational psychology” (AUSUBEL, 1968) e “Aprendizagem
significativa: a teoria de David Ausubel” (MOREIRA; MASINI, 1982). No caso da neurociência,
consideramos autores já consolidados que tratam sobre o funcionamento do cérebro
(PURVES, et al. 2013 e 2019), o trabalho clássico de Hebb (1949), que lançou as bases do
que sabemos hoje sobre os processos neuronais que tornam possível a aprendizagem, e
estudos neurocientíficos recentes, que têm ajudado a fundamentar novas práticas docentes,
publicados em diversos periódicos no exterior, tais como o American Psychological Societye
o Neuroscience and Beobehavioral Reviews.
O primeiro procedimento que adotamos foi o de fazer um levantamento dos aspectos
da teoria da Aprendizagem Significativa que estavam mais relacionados a noções de
funcionamento do cérebro. Nesse momento, selecionamos as concepções de estrutura

2

Lembrando ainda que a teoria de Ausubel também contribui para além da escola. Afinal, a Aprendizagem
Significativa ocorre em diversos contextos, não estando circunscrita à escolarização.
3

Um esforço semelhante, mas com outro enfoque, foi apresentado por Silva e Bezerra em 2011, no V Colóquio
Internacional “Educação e Contemporaneidade”.
4
Tradução nossa. No original: “When we deliberately attempt to influence cognitive structure so as to maximize
meaningful learning and retention, we come to the heart of the educative process” (AUSUBEL, 1968, p. 128).
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cognitiva prévia e assimilação de conceitos. Feito isso, selecionamos trabalhos no âmbito
da neurociência, buscando possíveis paralelos entre o que foi estabelecido por Ausubel e
nossa atual compreensão dos processos mentais (que são investigados pela neurociência
utilizando ferramentas da biologia - PURVES, et al. 2013).
É importante ainda esclarecermos que o presente artigo é apenas um esforço inicial
que busca paralelos entre uma teoria de aprendizagem já consolidada e concepções
neurocientíficas

relativamente

recentes.

Acreditamos

que

há

outros

aspectos

da

Aprendizagem Significativa que poderiam ser considerados à luz de estudos da neurociência
(como a subsunção subordinada de conceitos), bem como há inúmeros artigos e pesquisas
da área que não foram considerados aqui. Não se trata, portanto, de realizar uma reflexão
aprofundada, mas de levantar possíveis articulações, que poderão ainda ser melhor
analisadas.
Afora isso, também devemos apontar que os aspectos cognitivos abordados na teoria
da Aprendizagem Significativa não devem ser resumidos às condições biológicas do
funcionamento do cérebro. Há outros fatores relevantes envolvidos e, como disse Fonseca
(1998):
Em termos evolutivo-sintéticos, a cognição foi, é e será eminentemente social,
antes de ser individual. A cognição emerge, portanto, da síntese dialética de
processos biológicos e sócio-culturais que se influenciaram e influenciam
mutuamente ao longo do processo histórico da espécie.(FONSECA, 1996, p.
83)

Assim, não buscamos aqui enaltecer explicações biológicas para a aprendizagem
escolar, desconsiderando a importância dos contextos social, cultural, histórico e econômico
dos alunos e professores. Trata-se de buscar pontes possíveis entre a neurociência e teorias
da educação, mas sem esquecer que só considerando todos os fatores envolvidos no processo
de ensino-aprendizagem escolar, será possível propor políticas educacionais e práticas
docentes cada vez mais eficazes.
3 – ESTRUTURA COGNITIVA PRÉVIA E O DESENVOLVIMENTO DO CÉREBRO
Segundo Ausubel (1968), para que a aprendizagem seja de fato significativa ela
depende de alguns fatores principais, tais como a predisposição do indivíduo em aprender de
maneira significativa, a natureza do material a ser aprendido e as condições particulares da
estrutura cognitiva do aluno. Sobre essa estrutura cognitiva, a princípio, podemos considerar
que ela é formada por conhecimentos prévios, ou conceitos subsunçores, que servem de base
para a nova informação a ser aprendida. Para o autor, esse segundo fator é o de maior
impacto:
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É evidente, portanto, que na medida em que consideramos os resultados da
aprendizagem significativa em sala de aula, a viabilidade e outras importantes
propriedades dos conceitos presentes nas estruturas cognitivas de diferentes
alunos constituem o potencial mais crucial e variável [da aprendizagem
significativa]. (AUSUBEL, 1968, tradução nossa5)

Também segundo o autor, tanto fatores sociais (como ocupação e classe), quanto
fatores biológicos (como a idade) são determinantes para caracterizar essa estrutura,
estabelecendo um conjunto organizado de conceitos. A partir disso, novos conceitos podem
ser assimilados e, se forem propriamente articulados aos conceitos prévios, promovendo a
modificação de aspectos da estrutura cognitiva, o processo de aprendizagem será
significativo.
No âmbito da neurociência, para pensar a construção dessa estrutura cognitiva prévia
é fundamental considerarmos o desenvolvimento do Sistema Nervoso Central (SNC) e,
consequentemente, da formação do cérebro, que se inicia ainda na vida intrauterina (por
volta do 20º dia de embriogênese humana - PURVES, et al. 2013), sofrendo influências
genéticas e ambientais ao longo do processo (PINHEIRO, 2007). É a partir da formação das
estruturas que formam o SNC que uma base cognitiva poderá se estabelecer e, com ela, os
conceitos subsunçores.
Nos seres humanos, bilhões de neurônios são gerados ainda na gestação, quase todos
até o final do segundo trimestre. Basicamente, todos os neurônios dos quais a cognição
humana depende são formados no último estágio embrionário e, com poucas exceções, não
há geração de novos neurônios após o nascimento (PURVES, et al. 2013). Isso, entretanto,
não significa que o desenvolvimento do cérebro está finalizado. Pelo contrário, vários aspectos
das redes neuronais ainda serão definidos após o nascimento e, efetivamente, o cérebro
nunca deixa de se modificar6, seja em decorrência das experiências de cada indivíduo, seja
devido a aspectos biológicos de desenvolvimento.
Após o nascimento, o cérebro da criança continua a crescer, mas não devido a geração
de novos neurônios. O processo que se intensifica a partir de então envolve principalmente o
crescimento de dendritos e axônios7, bem como a criação de novas conexões neuronais.
Dessas conexões, muitas são eliminadas, privilegiando caminhos mais eficientes de
“comunicação” entre os neurônios:

5
Tradução nossa. No original: “It is apparent, therefore, that insofar as meaningful learning outcomes in the
classroom are concerned, the availability and other significant properties of relevant content in different learners
cognitive structures constitute do most crucial and variable determinants of potential meaningfulness.” (AUSUBEL,
1968, p.40).
6

“[...] hoje está claro que a organização de circuitos cerebrais está em constante mudança em função da
experiência”. Tradução nossa, no original: “[...] it is now clear that the organization of brain circuitry is constantly
changing as a function of experience” (KOLB; GIBB; ROBINSON, 2003, p.1).
7

Extensões dos neurônios que carregam sinais sinápticos em rede.
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crescer. Isso é reflexo da contínua elaboração das sinapses que foram
mantidas, e dos neurônios que são seus alvos. Do nascimento até o início da
idade adulta, esses eventos ocorrem em sincronia com a aquisição de
habilidades motoras e sensoriais, da capacidade para interação social, e de
comportamentos cognitivos cada vez mais sofisticados, incluindo a linguagem
falada, escrita ou de sinais nos seres humanos. (PURVES et al., 2019 –
tradução nossa8)

Assim fica claro que, efetivamente, a idade é um fator biológico determinante da
estrutura cognitiva prévia que o aluno possui. A depender dela, o cérebro apresentará certas
características. Ainda no primeiro ano de vida, por exemplo, o cérebro da criança
provavelmente terá o número máximo de ligações neuronais no córtex sensório-motor. Nesse
caso, sua atividade neuronal estará ainda mais sujeita a fatores externos (como experiências
individuais), mas as conexões ainda estarão pouco desenvolvidas. Após essa etapa, as
conexões em excesso serão gradativamente eliminadas, enquanto a espessura da estrutura
cortical sofre alterações – e as redes neuronais remanescentes ficam mais desenvolvidas e
eficientes. Mas esse processo (de formação e posterior eliminação de conexões) não ocorre
ao mesmo tempo em todo o cérebro. Algumas áreas, como as localizadas no córtex préfrontal (relacionadas ao controle de impulsos e ao processo de tomada de decisão),
amadurecem mais tarde, próximo da segunda década de vida do indivíduo (LENROOT; GIEDD,
2006).
É preciso tomar cuidado, é claro, com essas colocações. A relação entre a espessura
de uma área do cérebro e o desenvolvimento das funções cognitivas a ela atribuídas é algo
complexo, que não se dá de forma direta. Mecanismos biológicos intrínsecos estabelecem a
base dos circuitos neuronais necessária para a maioria das nossas funções cerebrais, mas
“esses mecanismos celulares e moleculares [...] não produzem um padrão definitivo de
conectividade” (PURVES, et al. 2019 – tradução nossa9), e as experiências individuais também
influenciam esse processo. Consequentemente, a estrutura cognitiva de cada indivíduo
apresentará características distintas – como já assumido pela teoria da Aprendizagem
Significativa e outras perspectivas educacionais cognitivistas.
Considerando o que já sabemos sobre as etapas de desenvolvimento do cérebro e
amadurecimento das redes neuronais, então, podemos dizer que, em consonância com a
teoria da Aprendizagem Significativa, os estudos em neurociências indicam que antes da
idade escolar a criança já desenvolve uma estrutura cognitiva organizada. Vários conjuntos

8

Tradução nossa. No original: “During the elimination phase, counterintuitively, the brain continues to grow. This
reflects the continued elaboration of the synapses that remain, and the neurons that are their targets. From birth
through early adulthood, these events occur in synchrony with the acquisition of sensory and motor abilities, the
capacity for social interaction, and the increasingly sophisticated cognitive behaviors, including spoken, signed, or
written language in humans” (PURVES et al., 2019, p. 542).
9
Tradução nossa. No original: “These cellular and molecular mechanisms, however, do not yield a final pattern of
connectivity” (PURVES et al., 2019, 542.
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de conexões neuronais estão formados e, gradativamente, vão se tornando mais
desenvolvidos, o que pode servir de base para considerarmos a origem dos conceitos
subsunçores:
[...] em crianças pequenas, os conceitos são adquiridos principalmente
mediante um processo conhecido como formação de conceitos, o qual envolve
generalizações de instâncias específicas. Porém, ao atingir a idade escolar, a
maioria das crianças já possui um conjunto adequado de conceitos que permite
a ocorrência da aprendizagem significativa por recepção.(MOREIRA; MASINI,
1982, p.10 – itálico dos autores)

Para a teoria da Aprendizagem Significativa, a formação de conceitos ocorre a partir
da experiência empírico-concreta, sendo consequência de uma aprendizagem por descoberta,
e esses conceitos prévios servem de base para a assimilação de novos conceitos, dentro e
fora da escola. Já no âmbito da neurociência, podemos dizer que as experiências da criança
em idade pré-escolar são determinantes na formação de conexões neuronais, criando uma
base de circuitos que, posteriormente, serão modificados em decorrência de processos
biológicos internos e da experiência individual – incluindo aí a aprendizagem escolar.
As áreas corticais que amadurecem mais tardiamente são justamente aquelas que
dependem mais das experiências do indivíduo, e estão relacionadas a atividades cognitivas
mais complexas, como as trabalhadas na escola. Essas áreas, que se desenvolvem mais
lentamente, também mantém por mais tempo sua plasticidade – ou seja, podem ser
alteradas, e formar novas conexões neuronais. Portanto, aspectos da estrutura cognitiva
prévia da criança em idade escolar podem ser modificados pela aprendizagem, como também
estabelece a teoria da Aprendizagem Significativa.
Quanto à rede neuronal, que dá base ao funcionamento de tal estrutura cognitiva, ela
passa por processos de adaptação ao longo de toda a vida do indivíduo – mas mais
intensamente ainda no primeiro ano de vida. Entretanto, as conexões neuronais localizadas
em áreas dedicadas a funções cognitivas complexas (como o córtex pré-frontal), sofrem
modificações intensas por mais tempo, inclusive durante a idade escolar. Reconhecer o
potencial de plasticidade dessas estruturas pode nos ajudar a considerar novas abordagens
para a aprendizagem escolar.
4 – ASSIMILAÇÃO DE CONCEITOS E A PLASTICIDADE NEURONAL
Segundo a teoria da Aprendizagem Significativa, quando a criança atinge a idade
escolar, o modo predominante de adquirir novos conceitos é por assimilação. Ou seja, a
formação de novos conceitos a partir da experiência empírico-concreta – fundamental para a
formação da estrutura cognitiva prévia da criança – abre espaço para a assimilação, na qual
novos conceitos são adquiridos “[...] pela recepção de seus atributos criteriais e pelo
relacionamento desses tributos com ideias relevantes já estabelecidas em sua estrutura
cognitiva” (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 10).
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A assimilação de conceitos não se resume à inclusão de um novo conhecimento na
estrutura cognitiva. Quando o indivíduo assimila um novo conceito, alterações importantes
acontecem nos conceitos subsunçores que embasaram essa assimilação. Ou seja, o produto
da interação entre o novo conceito (a) e o conceito subsunçor (A) é um conjunto modificado
e associado desses mesmos conceitos (A’a’) (MOREIRA; MASINI, 1982). Informações de
exemplos particulares, que possivelmente embasaram a formação do conceito subsunçor,
tendem a ser esquecidas, enquanto que os atributos criteriais desse conceito tendem a ficar
mais abstratos após o processo de assimilação de um conceito secundário. Gradativamente,
isso leva ao desenvolvimento cognitivo do aluno, que terá cada vez mais facilidade para
assimilar conceitos mais abstratos e complexos.
No âmbito da teoria da Aprendizagem Significativa, então, a assimilação de conceitos
leva a mudanças nos conceitos prévios e, consequentemente, na estrutura cognitiva do
indivíduo. Podemos encontrar alguns paralelos entre tal concepção teórica e o que sabemos
hoje sobre o funcionamento dos circuitos neuronais.
Na base do funcionamento do cérebro encontra-se uma forma de “comunicação” entre
neurônios, a partir de áreas de contato entre as células. São canais especializados que unem
dendritos e axônios, fundamentais para a passagem de neurotransmissores de uma célula
para a outra. É com base nesses canais que sinais elétricos são transmitidos (sinapses),
ativando conjuntos de neurônios. Essa distribuição de sinais elétricos entre células, porém,
não é linear. Há na verdade um funcionamento em rede, envolvendo cadeias de neurônios
que são comumente ativadas em sincronia – são os chamados circuitos neuronais. Essa
organização em rede é fundamental, pois apenas um impulso (de um a outro neurônio) não
é suficiente para configurar uma sinapse. É necessário que dois ou mais impulsos ocorram
simultaneamente para que seja possível a ativação de outro neurônio (HEBB, 1949, p.10).
Quanto mais sincronizados forem esses impulsos, mais fortalecidas ficarão as conexões,
tornando a rede mais estável.
Para o funcionamento da estrutura cognitiva, é claro, o indivíduo se utiliza desses
circuitos neuronais, a partir dos quais é possível processar informações. Aprender algo novo,
porém, não leva apenas à ativação desses circuitos. É comum que a aprendizagem também
esteja relacionada a importantes alterações no próprio funcionamento da rede, como
resultado da plasticidade neuronal.
O conceito de plasticidade neuronal refere-se à capacidade que os circuitos neuronais
possuem de passar por mudanças duradouras envolvendo a estrutura e a funcionalidade das
conexões entre neurônios. Essa plasticidade pode estar relacionada ao desenvolvimento do
organismo (resultado da pressão do meio sobre o indivíduo), mas pode também ser
restaurativa (quando o indivíduo sofre lesão cerebral) e adaptativa (resultado do processo de
aprendizagem – WILL B et al., 2008).
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Considerando a plasticidade neuronal adaptativa, podemos dizer que, para que um
novo conceito seja incorporado à estrutura cognitiva prévia10, é necessário armazená-lo na
memória semântica11 do indivíduo. Isso, por sua vez, requer mudanças na expressão gênica
dos neurônios e sintetização de novas proteínas, o que pode levar a alterações morfológicas
nas conexões neuronais. Inclusive, novas conexões podem ser criadas, estabelecendo novos
caminhos de comunicação entre as células (PURVES, et al., 2013). Essas mudanças são
sempre acompanhadas do rearranjo do circuito neuronal em questão. Conexões pouco
sincronizadas tendem a ser eliminadas (ou substituídas), enquanto novas conexões podem
ser fortalecidas, estabilizando a rede.
Portanto, aprender um conceito pode levar a alterações em dado circuito neuronal do
aluno, influenciando o funcionamento da sua estrutura cognitiva. Quando ele for aprender um
novo conceito, relacionando-o a conhecimentos já presentes em sua estrutura cognitiva,
partirá de uma rede neuronal com configuração já modificada, o que impactará na maneira
como ele processa informações e, consequentemente, no seu aprendizado.
A noção de plasticidade neuronal adaptativa parece então corroborar a concepção de
assimilação de conceitos, no âmbito da teoria da Aprendizagem Significativa – afinal, ao
assimilar um novo conceito é possível que ocorram mudanças na estrutura e na funcionalidade
de um dado circuito neuronal, impactando assimilações posteriores. É preciso, entretanto,
considerar com cuidado outras possíveis aproximações entre os dois campos. No âmbito da
teoria da Aprendizagem Significativa, por exemplo, reconhece-se o processo de assimilação
obliteradora, segundo o qual novas informações podem ser esquecidas ao se tornarem
indissociáveis de outros conceitos presentes na estrutura cognitiva do indivíduo12. Apesar de
ser válido considerar paralelos entre o conhecimento neurocientífico e esse possível
“esquecimento” de informações, seria um equívoco buscar explicações simplistas, como
afirmar que esse processo está relacionado à eliminação de conexões neuronais mais frágeis.

10
Ou seja, para que um novo conceito seja assimilado, permitindo que o indivíduo possa conscientemente retomálo para refletirsobre diferentes situações ou para solucionar um problema.
11
A memória semântica faz parte da memória declarativa, que envolve eventos e fatos dos quais nos lembramos
conscientemente. A memória semântica, nesse contexto, “[...]se refere ao conhecimento sobre o mundo,
compartilhado por indivíduos com outros membros da sua cultura, incluindo o conhecimento de uma língua nativa e
fatos aprendidos na escola” (tradução nossa). No original: “[...semantic memory] refers to knowledge about the
world that individuals share with other members of their culture, including the knowledge of a native language and
facts learned in school” (PURVES et al., 2013, p.282).
12

“As novas informações tornam-se, espontânea e progressivamente, menos dissociáveis de suas ideias-âncora
(subsunçores) até que não mais estejam disponíveis, i.e., não mais reproduzíeis como entidades individuais. Atingese então um grau de dissociabilidade nulo, e A’a’ reduz-se simplesmente a A’. O esquecimento é, portanto, uma
continuação temporal do mesmo processo de assimilação que facilita a aprendizagem e a retenção de novas
informações.” (MOREIRA; MASINI, 1982 p. 18).
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As mudanças nos circuitos neuronais envolvem processos complexos, que ainda estão sendo
melhor investigados no âmbito da neurociência13.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A teoria da Aprendizagem Significativa foi desenvolvida ainda na segunda metade do
séc. XX. Já existia nessa época uma preocupação de entender como o funcionamento do
cérebro impactava diversos aspectos da vida humana. Ausubel, assim como outros teóricos
cognitivistas, participou desse debate, e trouxe muitas contribuições para pensarmos o papel
da estrutura cognitiva na aprendizagem escolar. Não é de se espantar, então, que aspectos
de sua teoria sejam tangenciados, mesmo que não intencionalmente, pelo conhecimento
desenvolvido hoje no âmbito da neurociência. Buscar aproximações entre os dois campos nos
parece ser um importante exercício, que pode levar a uma nova compreensão da teoria e dos
processos que envolvem a aprendizagem.
É fundamental, porém, que esse exercício seja realizado com cuidado, evitando
estabelecer correlações diretas entre a teoria de Ausubel e os conhecimentos neurocientíficos.
Há muito ainda que não sabemos sobre o funcionamento do cérebro, e aproximações pouco
criteriosas podem levar a uma compreensão reducionista dos processos neurais. Afora isso,
é preciso sempre lembrar que os conhecimentos neurocientíficos contribuem, mas não são
suficientes para explicar toda a complexidade que envolve a aprendizagem escolar.
Conhecimentos produzidos em vários outros campos devem também ser considerados,
enriquecendo cada vez mais nossa compreensão sobre ensino, aprendizagem, e escola.
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Resumo: O professor quando assume uma concepção de ensino, ele define que estratégia é mais
adequada para promover a aprendizagem, implementa as etapas necessárias para aconcretização deste
processo e ao final precisa avaliar o desempenho dos alunos considerando os objetivos
pretendidos.Portanto, como avaliar a aprendizagem dos alunos de maneira adequada privilegiando
esses aspectos? Este estudo utiliza o mapa conceitual como instrumento de avaliação para averiguar a
aprendizagem de conceitos da cinemática no contexto da Teoria da Aprendizagem Significativa. Usa-se
robótica como estratégia de ensino numa sequência de aulas em que são realizadas atividades que
envolvem aula expositiva, experimentos e o uso do mapa conceitual. A partir de critérios estabelecidos
para avaliar o mapa conceitual, foi possível obter evidências significativas da aprendizagem de alunos
do 1o ano do Ensino Médio no que diz respeito a conceitos relacionados a cinemática. Os resultados
evidenciam que este instrumento permitiu ao aluno manifestar com uma maior quantidade de
características um determinado conceito, o que pode caracterizar indícios deuma aprendizagem
significativa.
Palavras-chave: Ensino de Cinemática, Avaliação da Aprendizagem, Mapa Conceitual.
Abstract: When the teacher assume a sense of teaching, establishes strategy more appropriate for
learning and implement steps for teaching and learning process, he need at the end to evaluate the
performance of the students considering this aspects. How to evaluate the learning of the students
which favours this aspects? This study use the concept map as evaluate instrument to check the learning
of the kinematic in context of meaningful learning theory. Is used the robotics as intervention strategy
during the presencial classes in which realized activities that involve lecture classes, experiment and the
use of conceptual map. Based on established criteria to evaluate the conceptual map are estimated the
learning of high school students in kinematic. The results show that this instrument allowed the student
to exhibit with more characteristics on certain concept, what may evidence a meaningfullearning.
Keywords: Learning of kinematics, Evaluation of the learning, Conceptual map.

1 – INTRODUÇÃO
O ensino da cinemática na educação básica inicia, geralmente, no 9o ano do Ensino
Fundamental e sua função propedêutica propicia ao aluno conhecer aspectos importantes do
movimento de um objeto, ser apresentado ao formalismo matemático para entender e
resolver problemas, que mais tarde, no Ensino Médio, pode tornar-seconhecimento prévio
para a aprendizagem das leis de Newton. O ensino desse conteúdo necessita de dedicação,
de uma estratégia de ensino para maximizar o desempenho do aluno na aprendizagem, tendo
em vista que sua compreensão serve de aporte para a aprendizagem da Mecânica.
Uma estratégia possível para o ensino e aprendizagem da cinemática é o uso da
robótica. Papert (2008), idealizador do uso da robótica no ensino, defende a ideia de que
seres humanos aprendem melhor quando são envolvidos em atividades de aprendizagem que
fomentam a necessidade de planejamento e construção de objetos.Deste modo, pensa-se
neste trabalho a robótica como um material instrucional não-arbitrário e não literal, que
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permite

relacionar

as

descobertas

advindas

do

experimento

com

conhecimentos

especificamente relevantes para a aprendizagem de conceitos da cinemática.
Diversos estudos têm apresentado experiências inovadoras utilizando a robótica
como um recurso tecnológico para uma melhor compreensão de conceitos físicos por meio de
estratégias de ensino embasadas na construção e utilização de protótipos robóticos, entre
eles destacamos Santos e Menezes (2005), Benitti et al (2009), Fornaza e Webber (2014) e
Trentin et al (2013).
Considerando que a robótica configura-se como uma possibilidade de utilização no
contexto do ensino, como avaliar a aprendizagem dos alunos privilegiando aspectos que
apontem para uma aprendizagem mais significativa de conceitos da cinemática?
Avaliar não é fácil e a depender do instrumento utilizado nessa tarefa ela pode tornarse ainda mais complexa.
O professor quando define que instrumento irá utilizar, deve ter atenção com a
validade e a fidedignidade deste instrumento com a proposta de ensino (Moreira, 1984).
Diferentemente de uma avaliação nos moldes de uma prova escrita, propomos neste
trabalho avaliar a aprendizagem de alunos do 1o ano do Ensino Médio em conceitos da
cinemática utilizando o mapa conceitual.
Neste sentido, Rocha e Spohr (2016, p. 28) afirmam que este recurso pode ser
utilizado de várias formas, tais como:

i - instrumento avaliativo da aprendizagem, ii -

levantamento inicial do grau de organização do conhecimento, iii - indicador da
progressividade da aprendizagem significativa, iv - instrumento de análise do conteúdo
curricular e v – identificação de subsunções.
A estratégia de ensino adotada, como já mencionada, usa a robótica na qual, ao final
de uma sequência de aulas, requer uma avaliação da aprendizagem.
Segundo Mendonça e Moreira (2012) o mapa conceitual oportuniza ao aluno dar
significado ao seu conhecimento porque no processo de construção ele precisa organizar suas
ideias, relacionando-as por meio de proposições. Na estrutura do mapa o aluno estabelece
relações explícitas entre o que ele sabe e o novo conhecimento, indicando o quanto diferencia
progressivamente uma ideia ou um conceito.
Para analisar a aprendizagem de conceitos da cinemática usando o mapa conceitual,
foram utilizados como métrica os critérios descritos por Calheiro (2014).O mapa conceitual
permitiu que o aluno apresentasse uma maior quantidade de características sobre uma
determinada ideia ou conceito.
2 – MAPA CONCEITUAL COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
Do ponto de vista construtivista, se observarmos as ideias propostas por Papert
(2008), qualquer conteúdo/conceito é simples de aprender se o indivíduo consegue incorporálo ao seu arsenal de modelos. Para ele, o indivíduo deve ser visto “como um construtor”, ou
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seja, um conjunto de instruções fornece ao indivíduo os conteúdos necessários para
estabelecer a construção e reestruturação dos conhecimentos preexistentes.
Por sua vez, em uma perspectiva cognitivista, a aprendizagem significativa ocorre
quando ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária
com aquilo que o aprendiz já sabe. De certo modo, substantiva quer dizer não-literal e nãoarbitrária significa que a interação não é com qualquer ideia prévia, mas sim com algum
conhecimento especificamente relevante que já existe na estrutura cognitiva do sujeito que
aprende Ausubel et al(1980).
É importante frisar que a aprendizagem significativa proposta por Ausubel pode
caracterizar-se pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, esta
característica também é evidenciada nas ideias de Papert.
De

acordo

com

Moreira

(2012),

estes

conhecimentos

prévios

devem

ser

especificamente relevantes à nova a aprendizagem, aos quaispodem ser, por exemplo, um
símbolo já significativo, um conceito, uma proposição, um modelo mental, uma imagem.
Esses conhecimentos prévios são definidos como subsunçores ou ideias-âncora.
Os subsunçores podem ter maior ou menor estabilidade cognitiva, podem estar mais
ou menos diferenciado, ou seja, mais ou menos elaborados em termos de significados Ausubel
et al (1980). Contudo, como o processo é interativo, quando serve de ideia-âncora para um
novo conhecimento, ele próprio se modifica adquirindo novos significados corroborando
significados já existentes. Neste sentido, progressivamente o subsunçor vai ficando mais
estável, mais diferenciado, mais rico em significados, podendo cada vez mais facilitar novas
aprendizagens.
Existem duas variáveis importantes no processo de relacionar o novo com o
conhecimento

adquirido,

que

são

denominadas

como

diferenciação

progressiva

e

reconciliação integradora Ausubel et al (1980).
Segundo Moreira (2012), a diferenciação progressiva é o processo de atribuição de
novos significados a um dado subsunçor (um conceito ou uma proposição, por exemplo)
resultante

da

sucessiva

utilização

desse

subsunçor

para

dar

significado

a

novos

conhecimentos. A reconciliação integradora está associada a dinâmica de estudo para eliminar
diferenças aparentes, resolver inconsistências, integrar significados, fazer superodenações.
Considerando que as situações de aprendizagem proposta para ensinar conceitos da
cinemática usando a robótica podem promover aprendizagem significativa, que o material
utilizado na instrução apresenta evidências de ser potencialmente significativo, o instrumento
de avaliação da aprendizagem deve ser definido pela pertinência de seu uso e pela validade
e a fidedignidade com a proposta de ensino.
Mendonça e Moreira (2012) afirmam que o mapa conceitual “como instrumento
avaliativo da aprendizagem é importante para identificar os conceitos apropriados pelo
aprendiz e as relações estabelecidas entre eles” (p.13).
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No processo de construção do mapa conceitual é exigido do construtor a diferenciação
organizada relacional de conceitos que depende constantemente da reconciliação entre
conceitos ou ideias, e desse modo o mapa fica fundamentado em princípios teóricos da
aprendizagem significativa. O mapa conceitual diagramado (não como um diagrama de fluxo)
tende a refletir a estrutura conceitual do conteúdo que está na estrutura cognitiva do
indivíduo.
Neste trabalho destacamos o uso do mapa conceitual como indicador da
progressividade da aprendizagem significativa.
3 – CRITÉRIOS ADOTADOS NA ANÁLISE DO MAPA CONCEITUAL
Para a análise dos mapas conceituais construídos e reorganizados pelos alunos
participantes da sequência de aulas, foram utilizados os critérios propostos por (Calheiro,
2014). A autora, buscou subsídios nos trabalhos de Novak e Gowin (1988), Costamagma
(2001), Moreira (2005), Trindade (2011) e Trindade e Hartwig (2012) para elaborar os
critérios, tendo como referência e ancoragem os princípios da aprendizagem significativa.
Calheiro (2014) construiu um conjunto de conceitos que definem a condição de um
mapa conceitual considerando que esse reflete a estrutura cognitiva do aluno. Este conjunto
de conceitos foram transformados em categorias que classificam o mapa. No quadro 1
apresentamos as categorias.
Quadro 1. Quadro descritivo das categorias de classificação dos mapas conceituais.
Categori
a

Descrição da Categoria

A

Mapas onde fica evidente 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 que não apresentam relações corretas entre os
conceitos (quando o mapa foi elaborado pelo aluno após atividades de ensino)

B

Mapas com poucos subsunçores relevantes (mapas iniciais) ou com poucos indícios de
aprendizagem significativa (mapas finais)

C

Mapas com subsunçores relevantes (mapas iniciais) ou com indícios satisfatórios de
aprendizagem significativa (mapas finais)
Fonte: Calheiro, 2014.

Para inserir um determinado mapa numa categoria, Calheiro (2014) define 10
critérios de avaliação que apresentamos no quadro 2.
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Critérios
Critérios de
Avaliação

01

02

03

04

05

Categorias

Proposições/
Ligações
erradas

Proposições/
Ligações válidas

Conceitos
alternativos

Relações
hierárquicas

Conceitos
Cruzados
válidos e
significativos

Categoria A

Sim

Não

Sim

Em parte

Não

Categoria B

Não

Em parte

Em Parte

Em parte

Sim

Categoria C

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Critérios
Critérios de
Avaliação

06

07

08

09

10

Conceitos
cruzados e não
significativos

Integração entre os
conceitos abordados
na sequência didática

Diferenciação
progressiva

Reconciliação
integrativa

Exemplos
válidos

Categoria A

Sim

Não

Não

Não

Não

Categoria B

Em parte

Em parte

Sim

Não

Em parte

Categoria C

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Categorias

Fonte: Adaptado de Calheiro, 2014.

Neste trabalho consideramos o critério de avaliação 7 (quadro 2), que estabelece a
integração entre os conceitos abordados, para uma sequência de aulas. Calheiro (2014) o
utiliza numa unidade de ensino potencialmente significativa.

4 – ROTEIRO DA SEQUÊNCIA DE AULAS
Durante a sequência de aulas utilizamos um robô com modo de programação para
várias tarefas a serem realizadas envolvendo os conceitos de velocidade e aceleração. As
tarefas foram agrupadas em duas programações: (1) o robô realiza movimento retilíneo com
velocidade constante e (2) o robô realiza movimento retilíneo com velocidade variável. O robô
realiza esses movimentos em um cenário (figura 1) que auxilia também na compreensão dos
conceitos de referencial, posição, repouso, deslocamento e trajetória.
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Figura 1. Cenário utilizado para observar o movimento do robô (materiais usados).

A sequência de aulas foi composta por um conjunto de atividades encadeadas de
questionamentos, atitudes, procedimentos e ações que os alunos executaram com a
mediação do professor, que foram divididas em vários momentos: (1) aula expositiva sobre
como construir um mapa conceitual, sua importância e exemplos de aplicação; (2) o aluno
construiu seu mapa conceitual prévio tendo como ideia âncora a cinemática (foram fornecidos
aos alunos folha de papel A3, cola e pequenos recortes retangulares de papel); (3)
apresentação de um organizador prévio sobre conceitos fundamentais para o entendimento
da cinemática (trajetória, ponto material, corpo extenso etc.); (4) os alunos foram
organizados em grupos e cada grupo montou seu robô seguindo o manual de montagem
fornecido pelo professor; (5) ao finalizar a montagem do robô, cada grupo realizou testes
experimentos com as programações fornecidas pelo professor; (6) cada grupo executou o
programa 1 (MRU) e programa 2 (MRUV), nos quais foram coletados dados da posição e do
tempo em pontos definidos na trajetória retilínea (listras pretas na figura 1); (7) os dados
coletados foram inseridos numa planilha eletrônica fornecida pelo professor que gerava
gráficos da posição versus o tempo, da velocidade versus o tempo e da aceleração versus o
tempo; (8) a partir dos gráficos gerados foi solicitado dos alunos que descrevessem os
movimentos realizados pelo robô num processo de discussão com o professor sobre
cinemática, envolvendo os conceitos de velocidade e aceleração de um objeto; (9) os grupos
construíram um novo mapa conceitual a partir do mapa inicial elaborado.
Sobre o conceito de velocidade, espera-se, ao final da sequência de aulas, que o
aluno apresente maiores características relacionadas a este conceito para além da ideia de
rapidez e a formulação matemática. E o conceito de aceleração relacionado a rapidez e o tipo
de movimento do robô.
5 – RESULTADOS
Propõem-se neste trabalho avaliar a aprendizagem de alunos do 1º ano do Ensino
Médio em relação aos conceitos de velocidade e aceleração, por meio do mapa conceitual.É
importante frisar, que a sequência de aulas foi aplicada nas primeiras semanas de aula no 1º
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ano do Ensino Médio. De certo modo, estes alunos já deveriam apresentar conceitos iniciais
sobre a cinemática aprendidos no 9º ano.Foram analisados mapas dos 28 alunos que
participaram de todas as aulas propostas na sequência.
Para exemplificar comoforam utilizados os critérios definidos por Calheiro (2014),
apresenta-sena figura 2 o mapa conceitual prévio (inicial) do aluno 11 transcrito para a
ferramenta CmapTools1.

B

D

C

A

Figura 2. Mapa conceitual inicial - Aluno 11

Ao final da aplicação da sequência de aulas, solicitamos que os alunos reelaborassem
o mapa conceitual inicial. Na figura 3, podemos observar a transcrição do mapa conceitual
final do aluno 11.

Ferramenta que auxilia na elaboração de mapas conceituais, facilita a representação do
conhecimento https://goo.gl/iWtUlv.
1
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Figura 3. Mapa conceitual final - Aluno 11

Seguindo os critérios propostos por Calheiro (2014) os mapas inicial e final (Figuras
2 e 3) foram categorizados nos níveis A e C respectivamente.
Analisando o mapa inicial (Figura 2) é possível verificar que o aluno 11 não
apresentava subsunçores relevantes (Por exemplo, Figura 2 – Bloco A) sobre o tema de
estudo. Mesmo tendo utilizado alguns conceitos que podem ser encontrados no estudo dos
movimentos, fica evidente que ao utilizar o conector “é”(Por exemplo,Figura 2 – Item B e C)o
aluno não consegue discorrer sobre o que de fato os conceitos poderiam representar através
das proposições.Além disso,verifica-se a baixa incidência de conceitos, ausência(Por exemplo,
Figura 2 – Item D)de generalizações (ligações) com conceitos que os descrevam e
classifiquem.
Quando observamos o mapa final do aluno 11 (Figura 3), podemos verificar a
existência de subsunçores mais relevantes. Pode-se perceber ainda, a existência de ideias
mais gerais e inclusivas que progressivamente são diferenciadas. Além disso, verifica-se a
incidência de conceitos subordidados a conceitos anteriormente descritos, e recombinações
de conceitos já existentes que se reorganizam e formam outros conceitos.
Deste modo, na estrutura do mapa o aluno 11 é possível verificar que, ele já
estabelece relações explícitas entre o que ele sabe e o novo conhecimento, indicando o quanto
diferencia progressivamente uma ideia ou um conceito.
No quadro 3, é apresentada a classificação dos mapas do aluno 11. Nele, é possível
vê-se a diferenciação entre o mapa inicial e o final de A para C, respectivamente.
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Critérios

Total por Categoria Classificação Inicial

Aluno
1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

A

B

C

A

C

B

C

A

A

4

3

3

A
B

Mapa Final
Critérios

11

Total por Categoria

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

C B

C

C

A

C

C

C

A

C

2

1

7

Classificação Final

C
Quadro 3. Classificação dos mapas do aluno 11.

A classificação geral dos mapas (inicial e final) dos 28 alunos participantes da
aplicação da sequência de aulas é apresentada no gráfico 1.

25
20

21

15
10
5

6

10
7

Categoria A

Categoria B

0
Mapa Inicial

12

0
Categoria C
Mapa Final

Gráfico 1. Classificação geral dos mapas (inicial e final) dos alunos por categoria.

Com base nos resultados obtidos ao analisar os mapas dos 28 alunos, é possível
verificar que a utilização de mapas conceituais no processo de avaliação, pôde nos apresentar
indícios deuma aprendizagem significativa de conceitos da cinemática. No gráfico 1, podemos
verificar a mudança na classificação dos mapas inicial e final.
Diante disso, é possível observar um nível de aprofundamento maior na
representação dos conceitos no mapa final se comparado com as informações apresentadas
no mapa conceitual inicial. Isto pode ser justificado, observando a incidência de mapas
classificados na categoria C ao final.
Em relaçãoaos critérios estabelecidos por Calheiro (2014), é importante destacar que
uma de suas características, é permitir que se possa analisar os mapas sob uma perspectiva
onde seja possível identificar aspectos importantes sobre as informações que estão sendo
representadas através dos fluxos elaborados. Diante disso, na análise dos mapas, foi possível
verificar por exemplo, a existência de conceitos que classificavam os movimentos retilíneo
uniforme e variado.
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa relatou-se sobre a utilização do mapa conceitual como instrumento
de avaliação da aprendizagem de alunos do 1º ano do Ensino Médio.
O uso do mapa conceitual no processoavaliativo favoreceu a identificação de indícios
de uma aprendizagemmais significativa, no caso estudado,no quese refere aos conceitos de
velocidade e aceleração.
Por meio deste instrumento,é possível observaras interligações de aspectos
importantes sobre as informações que estão sendo representadas. Desta maneira, o mapa
conceitual permitiu que o aluno apresentassecom maiscaracterísticas uma determinada ideia
ou conceito. Em essência, observa-se que o instrumento apresenta umalinhamento
comaspectos alusivos à aprendizagem significativa, em que há uma maior percepção da
diferenciação de um conceito.
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Resumo: Este estudo investigou a solução de problemas de estrutura aditiva de 3 estudantes dos anos
iniciais do ensino fundamental, a partir de uma lista de problemas e de uma entrevista sobre a solução.
Os dados obtidos foram apresentados de acordo com as seguintes categorias: envolvimento na
atividade, elaboração de estratégias próprias, construção e manipulação de representações múltiplas e
compreensão conceitual. Tais categorias emergiram dos pressupostos da Teoria da Aprendizagem
Significativa. A análise dos protocolos não conseguiu evidências de que os estudantes tenham aprendido
de maneira significativa o conceito de adição, uma vez que não conseguiram solucionar, de maneira
satisfatória, a maioria dos problemas de estrutura aditiva. Observamos ainda que neste grupo, o ano
escolar não se mostrou um fator de interferência pois os três estudantes apresentaram dificuldades e
erros semelhantes. Os resultados parecem indicar que devemos evoluir das práticas de transmissão de
informações e utilização da memória, para práticas que privilegiem a construção dos conhecimentos,
juntamente com o desenvolvimento de atitudes e habilidades para solucionar problemas, considerando
os conhecimentos prévios e as experiências culturais e de vida de nossos estudantes, como preconizado
por Ausubel.
Palavras-Chave: Educação matemática, solução de problemas, aprendizagem significativa, adição.
Abstract: This study investigated the problems solution of additive structure of 3 students of the initial
years of elementary school using a list of problems and interview about the solution. The data were
categorized according to the following categories: involvement in the activity, elaboration of own
strategies, construction and manipulation of multiple representations and conceptual understanding.
Such categories emerged from the assumptions of the meaningful learning theory. The analysis did not
get evidence that students had significantly learned the concept of addition since they could not solve
most of the additive structure problems. We also observed that in this group, the school series did not
show as an interference factor since the three students had similar difficulties and errors. The results
seem to indicate that we must evolve from the practices of information transmission and use of memory
to practices that privilege the construction of knowledge and the development of attitudes and ability to
solve problems, considering the previous knowledge and cultural and life experiences of our students,
as advocated by Ausubel.
Keywords: Mathematics Education, problems solution, meaningful learning, addition

1 – INTRODUÇÃO
O objetivo desse texto é apresentar um estudo sobre a solução de problemas de
estrutura aditiva, realizada por estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com base
nos pressupostos da teoria de Ausubel e da teoria de Vergnaud. Selecionamos um protocolo
de cada ano escolar para analisar neste artigo.
Várias pesquisas têm mostrado as dificuldades de ensinar e aprender Matemática, em
todos os níveis de ensino (por exemplo, SANTOS e SILVA, 2015; GABRIEL, 2018; LOOSSANT’ANA e BRITO, 2017). Em geral, as práticas docentes aparecem associadas ao uso
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excessivo de técnicas de memorização, repetição de algoritmos, treino de operações em
detrimento de práticas que privilegiam a compreensão dos processos de pensamento.
A recomendação das diretrizes oficiais (BRASIL, 1997, 2017), é que os estudantes,
ao final da Educação Básica, sejamcapazes de raciocinar, representar, comunicar e
argumentar matematicamente, de forma a favorecer a formulação e resolução de problemas
em uma variedade de contextos.
No entanto, como ressaltado por Dante (2005), ensinar a resolver problemas não é
uma tarefa fácil, pois ela não se constitui em um mecanismo direto de ensino, ao contrário,
compreende uma gama de processos de pensamento que precisam ser construídos, ensinados
e experimentados.
De acordo com Costa e Moreira (2001), a pesquisa em resolução de problemas tem
se fundamentado, principalmente, nas teorias do processamento da informação, que
destacam a importância de como o solucionador processa a informação contida no problema
e no seu conhecimento prévio.
Em uma perspectiva mais abrangente, podemos definir a solução de problemas
como:
[...] um processo que se inicia quando o sujeito se defronta com uma
determinada situação e necessita buscar alternativas para atingir uma meta;
[...] A solução de problemas é, portanto, geradora de um processo através do
qual o aprendiz vai combinar, na estrutura cognitiva, os conceitos, princípios,
procedimentos, técnicas, habilidades e conhecimentos previamente adquiridos
que são necessários para encontrar a solução com uma nova situação que
demanda uma re-organização conceitual cognitiva. (BRITO, 2006, p.19).

A despeito das diferentes concepções sobre resolução/solução de problemas, os
autores parecem concordar de que problema é uma situação para a qual o indivíduo
desconhece a solução e não dispõe de um caminho automático para encontrá-la.
Ainda que os exercícios sejam vistos como situações em que “o aluno aplica, de forma
mecânica, uma fórmula ou um processo operatório” (BRASIL, 1997, p.43), eles são
importantes e devem estar presentes no processo de ensino aprendizagem, “uma vez que
habitualmente pretendem consolidar determinadas habilidades que serão exigidas em tarefas
de resolução de problemas” (COSTA e MOREIRA, 2001).
Entendemos que essa variedade de situações, propicia motivação e aprofundamento
para a aprendizagem dos estudantes, uma vez que as atividades de ensino e aprendizagem
estejam sustentadas numa organização adequada.
Encontramos na Teoria da Aprendizagem Significativa - TAS de Ausubel e na Teoria
dos Campos Conceituais - TCC de Vergnaud, elementos para organizar e analisar algumas
atividades de ensino. De acordo com Moreira (2002) essas duas teorias cognitivistas podem
ser tomadas como complementares: a TAS é uma teoria de aprendizagem em sala de aula,
de aquisição de corpos organizados de conhecimento em situação formal de ensino, enquanto
que TCC é uma teoria psicológica do processo de conceituação do real que se propõe a
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localizar e estudar continuidades e rupturas entre conhecimentos do ponto de vista de seu
conteúdo conceitual.
Destarte as considerações anteriores, neste artigo, analisamos que aspectos da TAS
são evidenciados na solução de problemas de estrutura aditiva por alunos dos anos iniciais
do Ensino Fundamental.
2 – MARCO TEÓRICO
A TAS tenta compreender o modo como o ser humano constrói significados,
possibilitando que o professor elabore estratégias de ensino que facilitem uma aprendizagem
significativa.
Para Ausubel (AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN, 1980; AUSUBEL, 2003), o cerne do
processo de aprendizagem significativa é a ideia de que as novas informações se vinculam de
maneira não arbitrária e substancial aos conhecimentos que o estudante já possui em sua
estrutura cognitiva.
Já a TCC oferece um arcabouço para o estudo do desenvolvimento cognitivo e da
aprendizagem de competências complexas pelos estudantes, levando em conta os próprios
conteúdos do conhecimento e a análise conceitual de seu domínio. (MOREIRA, 2002)
As ideias de Vergnaud sobre o papel do conhecimento prévio parecem convergir com
a TAS. Para o autor o conhecimento prévio é indispensável no progressivo domínio de um
campo conceitual, todavia, ressalta que pode também, em alguns casos, ser um obstáculo.
Por exemplo: a álgebra se vale da aritmética, no entanto, para aprendê-la é preciso romper
com a artimética (MOREIRA, 2002).
Paralelamente, para Ausubel (2003) o conhecimento prévio é o principal elemento,
isolado, que interfere na aquisição de novos conhecimentos, uma vez que a aprendizagem
significativa se configura pela interação entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio.
Salienta-se ainda que a estrutura cognitiva representa um dos fatores fundamentais que
influencia a aprendizagem significativa porque ela é responsável pela aquisição, retenção e
transformação dos novos significados.
A estrutura cognitiva compreende um conjunto organizado de fatos, conceitos e
generalizações que o indivíduo já aprendeu (KLAUSMEIER E GOODWIN, 1977). Sua
organização tende a ser de forma hierárquica, onde os conhecimentos com maior poder de
generalização ficam no topo da hierarquia e abrangem os com menor poder de generalização.
Sendo assim, a organização das atividades de ensino deve levar em conta, dois
aspectos:
a)

Diferenciação progressiva em que as ideias mais gerais e inclusivas da

disciplina devem ser apresentadas primeiro, com detalhes e diferenciações entre elas;
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b)

Reconciliação integradora em que a organização deve explorar as diversas

relações entre os conceitos, ideias e proposições destacando semelhanças e esclarecendo
inconsistências.
Vergnaud (apud MOREIRA, 2002) definiu como esquema, a organização invariante do
comportamento para uma determinada classe de situações, destacando que não é o
comportamento que é invariante, mas sim a organização do comportamento.
Dentro do campo conceitual das estruturas aditivas, ele identificou seis categorias
distintas de situações, com graus crescente de complexidade: composição de medidas;
transformação de uma medida; comparação de medidas; composição de transformações;
transformação de uma relação e composição de relações. Tais situações envolvem relações
formadas exclusivamente por adições e subtrações.
A construção de um conceito na TCC envolve além da variedade de situações, um
conjunto de invariantes (objetos, propriedades e relações) e um conjunto de representações
simbólicas. É um processo longo, gradual e, como na TAS, as experiências anteriores trazidas
pelos estudantes atrelado ao material potencialmente significativo e ao conhecimento prévio
são fundamentais para que a ancoragem dos novos conteúdos ocorra de forma efetiva e
duradoura e facilite sua aplicação em atividades mais complexas.
Ainda de acordo com Ausubel, a aprendizagem é, em parte, consequência da
estratégia de ensino adotada pelo professor, mas ela também envolve outros fatores, alguns
específicos de cada estudante, como por exemplo, os motivacionais. Contudo, não basta o
estudante estar fortemente motivado pela matéria de ensino se não apresentar em sua
estrutura cognitiva conhecimentos prévios específicos, denominados por Ausubel (2003), de
conceitos subsunçores, para a aprendizagem do novo conceito.
Quando um novo conteúdo a ser aprendido não consegue se ligar a algo já conhecido
na estrutura cognitiva do estudante, ocorre a aprendizagem mecânica. Se o material
instrucional apresentar potencial lógico para o estudante, tal aprendizagem mecânica será
decorrente de um dos dois fatores: ou o estudante não apresenta os conhecimentos
específicos na estrutura cognitiva, ou não está motivado para a nova aprendizagem de forma
significativa.
No primeiro caso, em que o estudante não possui os conceitos subsunçores, Ausubel
et al (1980) sugerem a organização e aplicação de organizadores prévios cuja função seria
realizar a ponte entre o que o aprendiz já conhece e o que precisa conhecer antes de poder
aprender significativamente o novo conhecimento.

Moreira e Masini (1982) definem o

organizador como:
[...] um material introdutório apresentado antes do material a ser aprendido,
porém em nível mais alto de generalidade, inclusividade e abstração que o
material em si e, explicitamente, relacionado às ideias relevantes existentes
na estrutura cognitiva e à tarefa de aprendizagem (p.103)
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A aprendizagem significativa apresenta vantagens sobre a aprendizagem mecânica,
tanto do ponto de vista do enriquecimento da estrutura cognitiva dos estudantes, como do
ponto de vista da retenção e utilização em novas aprendizagens. Contudo, devido ao esforço
necessário para que ocorra a aprendizagem mecânica ser bem menor, pois essa
aprendizagem se dá pela incorporação literal e não substantiva das novas informações, ela é
muito utilizada pelos estudantes quando se preparam para as provas escolares.
As aprendizagens significativa e por memorização, entretanto, não são dicotômicas
(AUSUBEL, 2003): muitas vezes o estudante aprende de forma mecânica a matéria de ensino
e, só após vivenciar outras experiências que requerem retomar o conteúdo, ele atribui
significados psicológicos aos conceitos relacionados. Por outro lado, o estudante pode
apresentar evidências imediatas de aprendizagem significativa com o novo conhecimento e,
sentir necessidade de mecanizar para facilitar o resgate cognitivo da informação.
É importante destacar, ainda, que de acordo com Ausubel, a aprendizagem
significativa pode ocorrer por meio da descoberta, quando os novos conteúdos são recebidos
pelo estudante de modo não completamente acabado, necessitando de uma atitude proativa
do mesmo antes de assimilá-los. Ou por meio da recepção, quando os novos conteúdos são
dados em sua forma final para os estudantes. Da mesma forma, a aprendizagem mecânica
também pode se dar por descoberta - quando se chega à solução independentemente, mas
ela é memorizada - ou, por recepção - quando o material de qualquer tipo é apresentado em
sua forma final e memorizado.
3 – METODOLOGIA
Trata-se de um estudo em que foram analisados os protocolos de três estudantes
dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola pública de período integral, do interior
do Estado de São Paulo, à luz de alguns elementos da TAS, a saber: envolvimento na
atividade,

elaboração

de

estratégias

próprias,

compreensão

conceitual

e

compreensão/construção de representações múltiplas.
Os três estudantes responderam a um questionário de caracterização e resolveram
uma mesma lista contendo seis problemas de estrutura aditiva. Tais estudantes foram
selecionados para o estudo porque foram os que apresentaram o menor desempenho na lista
de problemas. A aplicação foi feita por uma das pesquisadoras durante o horário de uma das
atividades extraclasse. Num segundo momento, esses estudantes, individualmente,
relataram verbalmente para a pesquisadora sobre a solução apresentada em cada um dos
problemas.
Os relatos partiram do questionamento: “Como você pensou para resolver este
problema?” A partir da descrição, feita pelo próprio estudante, foi possível identificar as
estratégias, procedimentos, assim como as relações estabelecidas pelo sujeito para a
obtenção da solução. As entrevistas foram gravadas e transcritas.
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Os problemas compreenderam as seis categorias de relações ternárias fundamentais
propostas por Vergnaud (2014), como se observa no Quadro 1.
Quadro 1- Problemas de estrutura aditiva propostos para os estudantes
Problemas
Categorias
Identificação
P1

A coleção de Marcelo tem 6 tampinhas azuis e 8
tampinhas verdes. Quantas tampinhas ele tem ao
todo?
P2
Gabriel tinha 9 cartinhas antes de jogar, perdeu 4
cartinhas. Quantas cartinhas ele tem agora?
P3
Maria tem 8 bonecas. Laura tem 5 bonecas a menos
que Maria. Quantas bonecas Laura têm?
Bruno jogou 2 partidas de bolinha de gude. Na
P4
primeira partida ele ganhou 16 bolinhas. Na segunda
partida perdeu 9. Ao final, o que aconteceu?
Ryan devia 12 cartinhas para Henrique. Ele devolveu
P5
7. Quantas cartinhas ele ainda deve para Henrique?
Isabele deve 8 figurinhas à Giovana, mas Giovana lhe
P6
deve 5. Então qual é a quantidade de figurinhas que
Isabele deve à Giovana?
Fonte: Gabriel, 2018 - Adaptação de Vergnaud,2014.

Composição
medidas

de

Transformação
uma medida
Comparação

de

Composição
transformações

de

Transformação
uma relação
Composição
relações

de
de

Os protocolos das transcrições foram analisados a partir de algumas das categorias
elaboradas por Borssoi e Almeida (2004), a saber:
Envolvimento na atividade – esse aspecto pode indicar se havia predisposição do
estudante para aprender significativamente. De acordo com Ausubel, Novak e Hanesian
(1980) para que a aprendizagem significativa ocorra, o aprendiz deve querer aprender;
Elaboração de estratégias próprias – esse aspecto pode indicar se a aprendizagem
foi significativa para o estudante. Problemas que propiciem ao estudante um contexto real
podem motivá-lo a esquematizar estratégias que o levem a aquisição do conhecimento de
maneira significativa (AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN, 1980; VERGNAUD, 2014);
Compreensão conceitual – este aspecto requer a interação entre a nova informação
e a estrutura cognitiva do indivíduo (AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN, 1980), o que remete
aos conhecimentos prévios e influencia a capacidade do estudante para esquematizar
estratégias (VERGNAUD, 2014), tomar decisões e ser bem-sucedido na solução do problema.
Construção e manipulação de representações múltiplas – esse aspecto pode
evidenciar o relacionamento não aleatório e substancial do conhecimento com a estrutura
cognitiva.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Inicialmente, apresentamos o perfil dos estudantes, seguido de extratos dos
protocolos que exemplificam cada uma das categorias.
E1, gênero masculino, 8 anos de idade, estudante do 3º ano, recebia ajuda do tio
para fazer as tarefas de matemática. Declarou, ainda, que sempre estudava matemática e,
na maioria das vezes, entendia os problemas dados em aula.
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E2, gênero feminino, estudante do 4º ano, com 10 anos de idade, recebia ajuda da
mãe nas tarefas de casa e declarou que estudava matemática somente na véspera da prova
e que quase sempre entendia os problemas dados em sala de aula.
E3, gênero masculino, 14 anos de idade, estudante do 5º ano, já havia reprovado o
4º ano, ainda que tenha afirmado que sempre entendia os problemas dados em sala de aula
e só estudasse na véspera da prova.
4.1 - O ENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES
Pela análise dos protocolos, foi possível observar que E1 não apresentou
envolvimento com a atividade em relação ao problema 6. Durante a solução do problema, E1,
a princípio, defende a resposta 9 e, quando a pesquisadora faz a releitura do problema, o
estudante altera sua resposta para 8. No entanto, não conseguindo justificar a sua resposta,
decide por encerrar o diálogo.
P: Por que você acredita que seja 8? Como você fez para chegar nesta resposta?
E1: Nos dedos. Eu contei nos dedos.
P: Nos dedos. Como você contou nos dedos? Você consegue me mostrar?

Neste momento o estudante inicia a contagem nos dedos de 1 a 9
P: Gostaria de acrescentar alguma coisa, ou tentar explicar melhor.
E1: Não.

Nesse contexto, acreditamos que o envolvimento na atividade pode ter sido
influenciado pela falta de compreensão do enunciado do problema pelo estudante. O mesmo
deveria ter reconhecido que o problema tem duas relações estáticas: “deve 8” e “lhe deve 5”
(no sentido de ter em haver) e a terceira que é caracterizada por “deve?” será decorrente da
composição das duas primeiras e, efetuado a operação 8 - 5 =3. O estudante percebe que
sua resposta inicial está incorreta, mas não demonstra interesse em mudá-la.
4.2 - A ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PRÓPRIAS
Durante a solução do P4, E2 descreveu com muita clareza a estratégia por ela utilizada
e pela análise da descrição fica evidenciada a compreensão da situação proposta e a
estratégia utilizada.
P: Como você pensou?
E2: Eu contei na mão.
P: Você contou o que na mão?
E2: O número.
P: Que número? Você entendeu a pergunta?
E2: Tá perguntando quantas bolinhas ele tem no final do jogo?
P: Ele quem?
E2: O Bruno.
P: E quantas bolinhas ele tem no final do jogo?
E2: Sete.
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E2: Eu pensei assim. Contar dezesseis na mão e depois ele perdeu 9. E no final deu sete.
P: Então, pelo que você me explicou, você fez o cálculo nos dedos, é isso mesmo?
E2: Sinaliza com a cabeça que sim.

Destacamos que é papel da escola o ensino do saber sistematizado, contudo, há de se
considerar a importância das estratégias próprias do estudante, pois estas podem apontar
indícios de aprendizagem significativa. Ressaltamos, ainda, que, se tratando da solução de
problemas, não há uma única estratégia ideal que conduza à solução de todos os problemas.
Ainda em relação à elaboração de estratégias próprias, destacamos dois trechos,
respectivamente, dos sujeitos E1 e E2 que elucidam a má compreensão da estratégia
empregada por eles, que resultou na resposta incorreta.
Na ocasião, E1 tentou realizar o cálculo “16 - 9” adicionando um número para se obter
um múltiplo de 10 no subtraendo. No caso, 16 - (9+1). Dessa forma, o resultado obtido tem
uma unidade a menos do que deveria ter, porque foi retirada uma unidade a mais no
subtraendo. Logo, a resposta final deve ter a compensação de uma unidade: 6 (de 16-10) +
1 (da unidade que foi retirada a mais), perfazendo 7. No entanto, vejamos como o estudante
procedeu:
P: E que cálculo que você fez? Qual a estratégia que você usou para descobrir que ao final ele
ganhou 5?
E1: Eu li e fui contando na cabeça e no dedo.
P: Você consegue explicar como você contou na cabeça e nos dedos?
E1: Eu fiz assim: ponhei (sic) 16 tampinhas, não...não... foi bolinhas na cabeça e aí fui lá e tirei
9. Aí fui lá e ponhei 9 nas mãos, e aí ponhei 1 e ficou 10.
P: Então você colocou 16 bolinhas na cabeça?
E1: Aí depois eu tirei e ficou 5.

Neste caso, acreditamos que, com o objetivo de facilitar o cálculo a ser efetuado, o
estudante teria feito 16-10, cujo resultado seria 6 e a este total ao invés de acrescentar 1 e
obter a resposta 7, ele subtraiu 1 e obteve como resposta 5.
Observamos que a estudante E2 faz uso de um procedimento similar no P2 e evidencia
a mesma incompreensão. O cálculo a ser executado era ‘9-4’. E2 tentou adicionar uma
unidade no minuendo para se obter um múltiplo de dez: (9+1) - 4 e deveria identificar que o
resultado obtido, 6, tem uma unidade a mais, logo deveria subtraí-la do resultado, obtendo
5. No entanto, durante a entrevista, por diversas vezes, a estudante ajusta o resultado para
seis, ou seja, acrescenta mais um ao resultado.
E2: Eu coloquei 9 (utiliza os dedos da mão). E “tá” falando que ele perdeu 4. Tinha 9 ele perdeu
4 cartinhas (nisso abaixa quatro dedos). [olha confusa que restaram 5 dedos levantados e daí fala]. Aí
depois ele ganhou uma cartinha (fica com os dedos levantados e relendo o problema) e ficou com 6.
P: O que aconteceu que você colocou 6?
E2: Eu pensei assim... eu não tinha entendido a pergunta. Daí eu pensei que era 9. Ele perdeu
4, ficou 5. Aí ele ganhou mais 1.
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Nossa hipótese é a de que os estudantes ainda não haviam compreendido esta
estratégia de cálculo mental, que acabou funcionando como um conhecimento prévio
impeditivo

(VERGNAUD

apud

MOREIRA,

2002):

eles

procedem

adequadamente

a

aproximação para um múltiplo de 10 no minuendo ou no subtraendo, entretanto não
conseguem fazer a compensação adequada na resposta, parecendo indicar que esta
aprendizagem não foi significativa, ao contrário o uso dela tem sido um obstáculo no processo
da solução de problemas aditivos.
A este respeito, Ausubel, Novak e Hanesian (1980), destacaram a importância do uso
dos organizadores prévios, quando o sujeito não dispõe de “subsunçores” que ancorem as
novas aprendizagens. Ou seja, neste caso seria indispensável o professor utilizar-se de
esquemas, desenhos e outros instrumentos que elucidassem de forma mais clara os processos
para a execução desta estratégia.
4.3 -A CONSTRUÇÃO E MANIPULAÇÃO DE REPRESENTAÇÕES MÚLTIPLAS
A análise do protocolo do primeiro problema de E1 evidencia uma aprendizagem
significativa neste tipo de problema, uma vez que o sujeito estabelece um relacionamento
não-arbitrário e substantivo do conhecimento com a sua estrutura cognitiva:
P: Como você pensou?
E1: Eu ponhei (sic) um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, pus oito “pauzinhos”, daí
ponhei catorze.
P: E como você chegou no catorze?
E1: Eu coloquei oito pauzinhos aqui.
P: Oito pauzinhos significam o quê?
E1: [...] porque tinha oito tampinhas verdes. Daí eu juntei e achei o total.
P: então você pegou oito pauzinhos e você juntou com quantos para dar 14?
E1: Com seis.
P: E o seis você não precisou fazer pauzinhos?
E1: Eu fui lá e contei na cabeça.

Verificamos que o estudante, durante o processo de solução do problema proposto,
recorre a representação pictórica (pauzinhos), além de utilizar os dedos. Pelas respostas,
podemos perceber que E1 compreende estas representações de forma muito clara.
Acrescentamos, ainda, um extrato do protocolo de E3 do problema P6, que, após
demonstrar ter compreendido a ideia central do problema proposto, falha na execução do
cálculo, e demonstra não dispor de outras representações para confrontar suas hipóteses.
P: Por que você acha que a resposta não é 13?
E3: Porque aqui eu tô vendo que ela deve, então é menos. (o estudante demonstra insegurança)
P: Então você faria o que menos o que?
E3: Eu faria 8 menos 5.
P: E qual resposta que você teria?
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folha para que possa refazer seus cálculos, ou mesmo esboçar suas estratégias. O sujeito anota na folha
13.
P: 8-5=13?
E3: não.
P: Se você tem 8 e tira 5 com quantos você fica?
E3: Fica com 2.
P: Como você fez para chegar no 2?
E3: Se tem 8 e tira 5 (neste momento realiza os cálculos nos dedos, fica muito pensativo e ao
final não consegue explicar usando esta estratégia como obteve o resultado 2).
P: Mas você chegou na resposta 2.
E3: Sim (sinaliza com a cabeça).
P: Então você mudaria? Ou ficaria com esta resposta?
E3: Fico com a resposta 2.

Salientamos que E3 consegue relacionar o termo ‘deve’ com a operação de subtração,
ainda que não tenha feito isso logo de início. Entretanto, apesar de estar no 5º ano, não
demonstrou capacidade de executar uma estratégia bem-sucedida como, por exemplo, o
estudante do 3º ano (E1).
4.4 - A COMPREENSÃO CONCEITUAL
Pela análise dos protocolos evidenciamos que os três estudantes não demonstraram
compreensão conceitual em diversos problemas. Para exemplificar esta categoria, a seguir
apresentaremos os excertos do P3, dos três sujeitos do estudo, em que os estudantes
deveriam escrever e efetuar a operação ‘8-5’.
E1: 8.
P: Por que você respondeu que ela tem 8?
E1: Eu não entendi essa.
E após a pesquisadora realizar a leitura por diversas vezes E1 chega na resposta 5.
P: Você consegue explicar a resposta 5?
E1: não.
O estudante simplesmente repete os dois números que aparecem no enunciado.
E2: 5.
P: Como chegou nessa resposta?
E2: Porque tem algumas perguntas que a resposta já está na pergunta.

O estudante se fixa na informação de parte da frase: Laura tem 5 bonecas,
desconsiderando o restante, ‘a menos que Maria’.
E3: Ela tem cinco bonecas.
P: E por que a princípio você colocou 13, o que você pensou? Você deixou até aqui registrado
8+5. Você manteria essa adição, ou mudaria alguma coisa, faria outra estratégia? Porque você disse
que a Laura tem cinco bonecas. Então, hoje você responderia cinco?
E3: Eu responderia cinco, porque agora eu entendi, nas outras vezes eu não havia entendido.
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Podemos perceber que os três sujeitos não evidenciaram a compreensão do
enunciado, não identificaram a relação entre os dados do problema, que são elementos
fundamentais para a compreensão conceitual exigida para a solução deste problema.
A este respeito, Nunes et al (2009), destacaram que a dificuldade dos estudantes
concentra-se em quantificar a comparação, uma vez que, nos problemas comparativos, não
ocorrem mudanças nas quantidades, os estudantes não conseguem raciocinar de imediato
sobre as relações quantitativas envolvidas no problema.
Nesta perspectiva, Ausubel, Novak e Hanesian (1980), descreveram a importância do
material de ensino ser potencialmente significativo: é indispensável que as atividades sejam
ricas e diversificadas, que não se limitem a uma lista arbitrária a ser apresentada aos
estudantes, a fim de que o conceito seja compreendido, e não apenas memorizado.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A TAS tem se mostrado uma corrente pedagógica importante e essencial para que o
estudante, num contexto proativo na construção dos seus conhecimentos, tenha o ganho
cognitivo desejado por nós educadores e pela sociedade, devendo, portanto, ser uma teoria
considerada no processo de educação.Ela se ocupa da aquisição de conceitos explícitos e
formalizados, chegando inclusive a propor princípios programáticos – como a diferenciação
progressiva, a reconciliação integradora e a consolidação – para a organização do ensino.
A teoria de Vergnaud não é uma teoria de ensino de conceitos explícitos e
formalizados, embora tenha subjacente a ideia de que os conhecimentos-em-ação (implícitos)
podem evoluir, ao longo do tempo, para conhecimentos científicos (explícitos).
A solução de problemas, por outro lado, mobiliza uma série de processos cognitivos
uma vez que exige, do estudante, reflexão, elaboração de estratégias, análise e
monitoramento das etapas de solução, análise dos resultados, entre outras. Dessa forma,
essa metodologia pode ser considerada um meio para promover a aprendizagem significativa,
como destacado por Santos e Silva (2015).
A análise dos protocolos dos estudantes, entretanto, não conseguiu encontrar
evidências de aprendizagem significativa no domínio do campo conceitual aditivo. Podem ter
sido vários os aspectos que contribuíram para esse resultado: ausência dos conceitos
subsunçores necessários para a aprendizagem; má interpretação das situações propostas;
incapacidade de adotar esquemas (representações)adequados, não motivação para a
aprendizagem significativa, dentre outros.
São condições necessárias, mas não suficientes para que o aprendiz aprenda, a
predisposição para aprender e os materiais educativos serem potencialmente significativos.
Contudo, é preciso levar em conta que a aprendizagem não pode ser pensada isoladamente
de outros aspectos do fenômeno educativo como o currículo, o ensino e o meio social.
Observamos, ainda, que neste grupo, o ano escolar cursado não se mostrou um fator
de interferência, pois os três sujeitos apresentaram dificuldades e erros semelhantes.
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Esses dados parecem corroborar com as ideias de Ausubel, de que devemos evoluir
das práticas de transmissão de informações e utilização da memória para práticas que
privilegiem a construção dos conhecimentos e o desenvolvimento de atitudes e habilidades
para solucionar problemas, considerando os conhecimentos prévios e as experiências
culturais e de vida de nossos estudantes.
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Resumo: O presente trabalho caracteriza-se como pesquisa qualitativa e buscou investigar algumas
das variáveis que interferem no desempenho do aluno durante na solução de problemas aritméticos de
divisão: conhecimento prévio, material significativo, linguagem a predisposição dos participantes para
aprender O estudo teve como aporte teórico as contribuições da Teoria da Aprendizagem Significativa
de David AusubeL e foi realizado em uma Assessoria Educacional de Campinas, em sessões de
intervenção pedagógica, as quais buscaram apoiar-se nos facilitadores da aprendizagem significativa, e
teve como sujeitos 8 estudantes do quinto ano do ensino fundamental. Mediante a assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais, os participantes foram submetidos a quatro sessões
de intervenção pedagógica, sendo propostos, em cada uma, dois problemas de divisão. A metodologia
envolveu a interatividade entre pesquisador e os participantes, aplicação do instrumento tipo lápis e
papel, elaboração de registros e notações e a utilização da técnica como pensei. A articulação entre o
conhecimento prévio e as estratégias de solução adotadas mediaram a análise qualitativa dos dados.
Corroborando com as ideias da TAS, este estudo verificou que a estrutura cognitiva, envolvendo
subçunçores e discriminabilidade, desempenha um papel importante na solução de problemas,
acentuando-se as relações existentes entre as variáveis investigadas.
Palavras-chave: solução de problemas; aprendizagem significativa; estrutura cognitiva;
conhecimento prévio; estratégias de pensamento.
Abstract: The present work is characterized as qualitative research and sought to investigate some of
the variables that interfere in the student's performance during the solution of arithmetic problems of
division: prior knowledge, meaningful material, language available to participants to learn. The study
had as a theoretical contribution the contributions of Theory of Meaningful Learning of David AusubeL
and was realized in an Educational Counseling of Campinas, in pedagogical intervention sessions, which
sought to rely on the facilitators of meaningful learning, and had as subjects 8 students from the fifth
year of elementary school. By signing the Free and Informed Consent Term by the parents, the
participants were submitted to four sessions of pedagogical intervention, being proposed, in each one,
two problems of division. The methodology involved the interactivity between the researcher and the
participants, the application of the pencil and paper instrument, the elaboration of records and notations,
and the use of the technique as I thought. The articulation between the previous knowledge and the
strategies of solution adopted mediated the qualitative analysis of the data. Corroborating with the ideas
of TAS, this study verified that the cognitive structure, involving subsumption and discrimination, plays
an important role in solving problems, emphasizing the existing relationships between the variables
investigated.
Keywords: problem solving; meaningful learning; cognitive structure; previous knowledge; strategies
of thought.

1–INTRODUÇÃO
As reformas educacionais implementadas no que concerne às diretrizes nacionais
para a Educação (1996, 2016) foram alicerçadas nas contribuiçõesda Psicologia Educacional
na qual é ressaltada, dentre outras, a Teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL,1968;
AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN, 1978, 1980). A cognição passou a ser objeto de estudo e
inúmeras pesquisas que visavam ao aprimoramento dos processos de ensino e de
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aprendizagem utilizaram-se da teoria ausubeliana para explicitar as relações e os fenômenos
que decorrem da relação sujeito /objeto nos processos de aquisição do conhecimento.
Os estudos sobre Resolução de Problemas enquanto Tendência em Educação
Matemática, alicerçados às contribuições da Psicologia Educacional, possibilitam que os
estudos, voltados para o ensino e aprendizagem, constituam-se em meios frutíferos de
discussão, produzindo o conhecimento significativo capaz de gerar mudanças nas ações
metodológicas, políticas e procedimentos das escolas, visando ao êxito de quem ensina e de
quem aprende. Quando se trata do caráter formativo da avaliação da aprendizagem, é
importante que se tenha em vista a regulação da aprendizagem, o domínio de um
determinado campo de conceitos, e o movimento contínuo e preocupado com a captação de
significados no contexto da matéria de ensino. Inserem-se aí as avaliações de diagnóstico e
prognóstico, encontrando as mesmas um campo de análise qualitativa na Resolução de
Problemas. Dessa forma, o presente trabalho busca analisar as variáveis que afetam o
desempenho matemático do aluno como conhecimento prévio, material significativo, a
linguagem, a predisposição dos participantes para aprender, em uma proposta de Resolução
de Problemas onde o conceito de divisão é articulado, tendo como aporte as contribuições da
da Aprendizagem Significativa.
Muitas pesquisas realizadas no Brasil sobre a TAS tornaram-se relevantesna interpretação e
disseminação das ideias contidas na referida teoria (ARAGÃO1976; MOREIRA E MANSINI,
1982; MOREIRA, 2010, 2012). Desdobram-se os estudos que reproduzem e ampliam essa
discussão e no Grupo da Psicologia da Educação Matemática (PSIEM- UNICAMP) muitas
pesquisas têm seu aporte teórico na Teoria da Aprendizagem Significativa (Mello, 2008, 2015;
Jesus, 2005; Lima, 2001) sendo o mesmo recorrente em diversos textos e obras produzidas
pelo grupo. Ausubel (1968) elaborou uma explicação teórica do processo de aprendizagem
baseada nos pressupostos cognitivistas, voltando sua atenção para a aprendizagem tal como
ocorre na sala de aula, destacando o papel da estrutura cognitiva nos processos de aquisição
do conhecimento. Nessa perspectiva, o estudioso tomou como premissa a ideia de que se
fosse possível isolar uma única variável como a que mais influencia a aprendizagem ela seria
o conhecimento prévio, aquilo que o aprendiz já sabe (MOREIRA, 2012).
Fazer inferências sobre os registros das resoluções dos alunos requer do pesquisador
a articulação de uma teoria consistente nas análises empreendidas e instrumentos eficazes
de coleta de dados. A técnica de “pensar em voz alta”, referenciada por Brito (2002), utilizada
nesta investigação, constituiu-se em um recurso significativo de avaliação diagnóstica e
prognóstica no que concerne à aprendizagem dos conceitos matemáticos articulados durante
a solução de problemas.

“As palavras são signos linguísticos e delas dependemos para

ensinar qualquer corpo organizado de conhecimentos em situação formal de ensino que é a
proposta subjacente à teoria da aprendizagem significativa” (MOREIRA, 2012, p.25). Ainda,
a estrutura do material textual e a abordagem de temas recorrentes podem integrar ou inter-
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relacionar vários tópicos diferentes ou várias ideias gerais (AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN,
1978). Enfatiza-se, assim, a importância do que o aluno já sabe, de aspectos relevantes na
sua estrutura cognitiva, num aprendizado subsequente, durante a solução de problemas.
2 – REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
Como já evidenciado, no Brasil, diversos estudiosos (ARAGÃO, 1976; MOREIRA E
MASINI, 1982; MOREIRA, 2010, 2012) explicitaram a Teoria da Aprendizagem Significativa TAS de modo interpretativo, analisando os aspectos fundamentais de sua construção e as
relações existentes entre os elementos que a compõe.
Como um dos estudos pioneiros, destaca-se o trabalho de Aragão (1976) cuja
preocupação com a aprendizagem significativa dos conteúdos escolares é Expressa da
seguinte forma:
Apenas uma teoria verdadeiramente realista e cientificamente viável para sala
de aula, preocupada com os tipos complexos e significativos da aprendizagem
verbal e simbólica que tem lugar na escola, possibilitaria a identificação dos
fatores que afetam essa aprendizagem (ARAGÃO, 1976, p.2)

David P. Ausubel (1968) na obra Educational Psychology A Cognitive View, sustenta
a ideia de que há uma relação que consiste em, de um lado, saber como o aluno aprende e
as variáveis manipuláveis que afetam a aprendizagem (teoria da aprendizagem) e de outro,
saber como auxiliá-lo para que ele possa aprender melhor (teoria de ensino). Dessa forma ,
a direção deliberada que se dá ao processo de aprendizagem se fundamenta em linhas
alicerçadas em princípios norteadores de uma teoria de aprendizagem que se realiza em sala
de aula. A descoberta de métodos mais eficientes de ensino, inerentemente, torna-se
depentente da teoria de aprendizagem adotada, uma vez que estabelece com ela estreita
relação. Assim, a relação recíproca entre o ensino e a aprendizagem em muito beneficiaria a
educação como propulsora de instrução e a escola, que teria

como função primeira o

desenvolvimento do indivíduo em termos experienciais, cognitivos.
As variáveis cognitivas são amplamente abordadas por Ausubel (1968) para explicitar
a aprendizagem e a retenção. Para o autor, a estrutura cognitiva é idiossincrática e dinâmica,
aferindo-se a ela o caráter pessoal e transformador. Corroborando com essas ideias, Moreira
(2006, 2010) desenvolveu inúmeros trabalhos nos quais descreveu os princípios e aplicações
da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968) disseminando o conceito da
Aprendizagem na qual ideias simbólicas interagem de maneira substantiva e não arbitrária
com aquilo que o aprendiz já sabe, ou seja, com algum conhecimento relevante já existente
na estrutura cognitiva do sujeito.
A esse conhecimento relevante, Ausubel (1968) atribuía a denominação de subsunçor ou ideia
âncora que permite ao estudante dar significado a um novo conhecimento que lhe é
apresentado ou por ele descoberto. De acordo com Moreira (2012 ) o subsunçor representa
a um conhecimento específico, existente na estrutura cognitiva do

indivíduo, que atribui
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significado a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto.

No

entanto, a atribuição de significados a novos conhecimentos depende da existência de
conhecimentos prévios especificamente relevantes e da interação entre eles, seja por
recepção ou descobrimento. O subsunçor pode ter maior ou menor estabilidade cognitiva,
pode estar mais ou menos diferenciado, e ser mais ou menos elaborado em termos de
significados. Contudo, como o processo é interativo, ao longo de sucessivas aprendizagens
significativas o subsunçor vai adquirindo muitos significados, tornando-se cada vez mais
aprimorado para servir de ideia-âncora para novos conhecimentos. (MOREIRA, 2010). Na
teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, a estrutura cognitiva é um conjunto
hierárquico de subsunçores dinamicamente interrelacionados. Há subsunçores que são
hierarquicamente subordinados a outros, no entanto, com a apropriação de novos significados
essa hierarquia pode mudar com a ocorrência de uma aprendizagem superordenada, na qual
um novo subsunçor passa a incorporar outros.
Esta forma de aprendizagem significativa, na qual uma nova ideia, um novo
conceito, uma nova proposição, mais abrangente, passa a subordinar
conhecimentos prévios é chamada de aprendizagem significativa
superordenada. Não é muito comum; a maneira mais típica de aprender
significativamente é a aprendizagem significativa subordinada (MOREIRA,
2012, p. 7)

No que concerne às concepções sobre a aprendizagem significativa pela descoberta e
a aprendizagem receptiva significativa, Ausubel (1968) afirmou que, embora as mesmas
comportem diferenças entre si, tanto em termos de processo subjacente quanto no que se
refere ao seu papel na educação, expressam uma interdependência e comunalidades e, ao
mesmo, se contrapõem à aprendizagem de rotina.
A Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968) representa um dos mais
importantes campos teóricos do cognitivismo, focalizando a sala de aula para explicitar a
aprendizagem significativa e a sua ocorrência a partir das interações entre as novas ideias e
os subsunçores presentes na estrutura cognitiva do estudante. Dessa forma, constitui-se em
um referencial teórico que possibilita ampliar a compreensão sobre o processo de
aprendizagem ao mesmo tempo que norteia a ação docente para a elaboração dos
organizadores prévios que são pontes cognitivas importantes para que o novo conhecimento
seja aprendido de forma significativa. Junto aos demais facilitatores da aprendizagem
significativa, propostos pelo psicólogo cognitivista e que constituem-se também em variáveis
importantes (conhecimento prévio do aluno, a diferenciação progressiva, a reconciliação
integrativa, a organização sequencial do conteúdo, a consolidação e a linguagem envolvida
no intercâmbio de significados) podem atuar como direcionadores de estratégias e
instrumentos didáticos. Dessa forma,

possibilitando investigar variáveis interferentes no

desempenho do aluno ampliando as possibilidades de êxito no ensino dos conteúdos
escolares.
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2.1 – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE DIVISÃO
A solução de problemas, quando envolve a utilização de conceitos e princípios para
se atingir a solução, é caracterizada como uma atividade mental superior ou de alto nível.
Pode ser considerada como um processo cognitivo que busca transformar uma dada situação
visando um determinado objetivo, quando um método de solução não está disponível para o
solucionador (BRITO, 2006).
Polya (1978) destacou que a solução de problemas é um processo que se realiza em
quatro passos: compreensão, concepção de um plano, execução do plano e verificação da
solução. A questão da tradução do problema é de real importância, pois caso essa etapa inicial
não se efetive, é possível que alguns estudantes não consigam avançar para as etapas
subsequentes.
Mayer (1992) definiu alguns tipos de conhecimento importantes na solução de
problemas assim definidos: conhecimento linguístico e semântico, conhecimento factual,
conhecimento de esquema, conhecimento de estratégias e conhecimento algorítmico. A
representação do problema envolve a tradução (conhecimento linguístico e factual) e a
integração (conhecimento de esquemas); a solução do problema comporta a planificação
(conhecimento estratégico) e a execução (conhecimento do algoritmo).
Importante destacar que o conhecimento linguístico necessário à tradução do
problema refere-se ao conhecimento que o indivíduo tem sobre a sua língua materna e
envolve a estrutura do texto e as várias partes que o compõem, de modo que o sentido da
proposição

é

estabelecido

pela

articulação

das

palavras,

estabelecida

sintática

e

semanticamente. Na teoria da Aprendizagem Significativa esse aspecto foi ressaltado por
Ausubel, Novak e Hanesian (1978, p.45) da seguinte forma:
[...]Somente a aprendizagem representacional que “acompanha” a
aprendizagem de conceito, principalmente o processo de estabelecer uma
correspondência entre o significante e o significado, pode ser legitimamente
considerada parte da aprendizagem de vocabulário, uma vez que,
independentemente do tipo de raciocínio, a aprendizagem de vocabulário é
sinônimo de aprendizagem representacional.

Ausubel, Novak e Hanesiam (1978) afirmaram que a solução de problemas se refere a
uma atividade em que tanto a representação cognitiva da experiência passada como os
componentes de uma situação problemática atual são organizados para atingir um objetivo
designado. Essa atividade “pode apresentar uma variação mais ou menos apoiada no ensaio
e erro de alternativas disponíveis ou de formular um princípio ou descobrir um sistema de
relações subjacente à solução de um problema”. (AUSUBEL et al., 1978, p. 472). Os autores
destacaram que aprendizagem por ensaio e erro é mais ou menos inevitável em problemas
nos quais não existe ou não pode ser discernido nenhum padrão significativo de relações.
Portanto, ela se apresenta como característica de uma aprendizagem motora e que consiste
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de variação, aproximação e correção até que emerja uma variante bem-sucedida; a solução
de problemas pelo discernimento é um tipo de aprendizagem pela descoberta significativa na
qual as condições do problema e os objetivos desejados
[...] são não arbitrariamente e substantivamente relacionados com a estrutura
cognitiva existente... inclui a transformação da informação pela análise,
síntese, formulação e comprovação de hipóteses, rearranjo, recombinação,
translação e integração...contudo, não implica em uma descoberta
completamente autônoma (AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN ET AL 1978,
p.474).

Na TAS, a aprendizagem por descoberta se distingue em aprendizagem significativa
pela descoberta e aprendizagem receptiva significativa. A aprendizagem por descoberta
significativa é aquela em que o aprendiz é levado a encontrar, sozinho, o significado de um
ou mais conceitos inseridos no conteúdo total a ser aprendido sendo esse o aspecto que a
difere da aprendizagem significativa receptiva.
A importância da estrutura cognitiva é ressaltada na solução de problemas, pois a
mesma desempenha “um papel decisivo na solução de um dado problema, pois envolve a
reorganização dos resíduos das experiências passadas para se adaptar às exigências da
situação problemática atual” (AUSUBEL et al.,1978, p. 476). Assim, qualquer transferência
que ocorre, seja ela positiva ou negativa, reflete a natureza e a influência das variáveis da
estrutura cognitiva. As estratégias de solução de problemas exibem as mesmas características
que apresentam na formação dos conceitos. Refletem a influência do tipo de problema, as
condições nas quais ocorre e aspectos idiossincráticos do funcionamento cognitivo.
Quando se trata da abordagem dos problemas aritméticos de divisão, duas classes de
situação-problema devem ser consideradas: os problemas de divisão partitiva e os de divisão
por quotas. Lautert e Spinillo (2002), ao analisarem os diferentes aspectos concernentes ao
conhecimento matemático em divisão, apontaram para quatro aspectos importantes a serem
investigados: o desempenho quando resolvem problemas de divisão ou tarefas não
computacionais; as estratégias que adotam; os grafismos que utilizam para representar os
enunciados, os procedimentos e os resultados obtidos; as explicações e definições que a
criança apresenta sobre um determinado conceito e os significados a ele atribuídos. Nesse
sentido, é importante que as sequências didáticas, envolvendo a atividades de solução de
problemas, proporcionem uma variedade de situações visando a contemplar as diferentes
variáveis contidas nesse tipo de tarefa.
Articulando-se o objetivo do presente estudo com a proposta da solução de problemas
vale destacar o recurso da linguagem como facilitador da aprendizagem significativa, uma
vez que mesma depende da captação de significados que envolve um intercâmbio, uma
negociação de significados. De acordo com Moreira (2012, p.24): [...] “nasprimeiras
descrições da teoria Ausubel usava a terminologia aprendizagem verbal significativa”
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(meaningful verbal learning; Ausubel, 1963). Ressalta, ainda, o autor que em um episódio
de ensino e aprendizagem, o professor apresenta aos alunos os significados que são aceitos
no contexto da matéria de ensino e que ela ou ele já domina. O ideal é que os alunos devolvam
ao docente os significados que estão captando para que o professor possa avaliar a
necessidade apresentá-los novamente. Assim, nesse intercâmbio de ideias, que se estabelece
através da linguagem, podem ser dimensionadas as avaliações diagnóstica e prognóstica,
necessárias à construção do conhecimento significativo.
3 – METODOLOGIA
Este estudo teve como principal objetivo investigar algumas das variáveis que afetam
o desempenho dos estudantes na solução de problemas aritméticos de divisão
capacidade de discriminação de ideias relevantes acerca dos

(

problemas matemáticos

propostos, o material potencialmente significativo a predisposição do aluno para aprender e
a linguagem, buscando-se aporte na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968)
para a interpretação e análise dos dados. A pesquisa é um recorte da atuação da Assessoria
Educacional visando à construção significativa dos conceitos e a melhoria da aprendizagem
dos alunos. O estudo foi dimensionado a partir da aplicação de um teste, tipo lápis e papel,
em quatro sessões de intervenção pedagógica, as quais buscaram alicerçar-se nos
facilitadores da Aprendizagem Significativa. Em cada uma das sessões foram aplicados dois
problemas de divisão aritmética para que fossem dimensionadas as avaliações de diagnóstico
e prognóstico.
Foram selecionados, aleatoriamente, 8 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, os
quais, mediante a assinatura do Termo Livre e Esclarecido assinado pelos pais, participaram
da pesquisa. Os 16 extratos foram obtidos através das notações e registros dos
procedimentos adotados e da utilização da técnica de pensar em voz alta. Essa técnica
permite ao pesquisador a obtenção obter dados mais qualitativos durante a resolução dos
problemas, pois ao verbalizarem as suas ideias torna-se possível a observação de variáveis
que atuam durante o processo de execução desse tipo de tarefa (BRITO, 2002, 2006). Além
disso, foi utilizada a linguagem interativa entre pesquisador e alunos para a análise dos
significados produzidos durante a tarefa (Avaliação Diagnóstica).Ressalta-se que no presente
estudo, devido à limitação espacial, foram analisados dois protocolos. Após a análise
qualitativa dos dados, foi estabelecida Avaliação de Prognóstico visando à retomada de
conceitos e das dificuldades apresentadas durante a tarefa.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A seguir, são apresentados os extratos das soluções problemas envolvendo
problemas de divisão, obtidos durante a sessão de intervenção e elaborados pelos S1 e S2,
cuja análise encontra-se alicerçada na Teoria da Aprendizagem significativa de Ausubel
(1968). A Figura 1 apresenta a solução do problema 1 realizada pelo sujeito S1
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Figura 1. Solução do problema 1 da sessão de intervenção, realizada pelo sujeito (S1)
Fonte: Mello (2014)
O sujeito 1 lê o Problema:
“Carlos Eduardo....
S1: - Entre seus amigos? Entre os amigos?
P: -O que você acha?
S1: - Eu acho que desconta a do Carlos. Não ta falando direito...
P: - E o que você está pensando em fazer para solucionar o problema?
S1: - Então, divido por 9 ou 10... e divido por 10 e desconto a do Carlos ( S1 faz a operação).
S1: - Fiquei pensando o que Carlos vai fazer com as 2 ( ao referir-se ao resto)
P: - O que ele pode fazer com as figurinhas que sobraram?
S1: - Depois vejo...Agora vou dividir por 9... Ah! Agora deu 127...Eu não entendi o problema.
P: - Porque você acha que não entendeu o problema? Quer escrever?
S1:- Sim.

Observa-se que S1 faz a tradução do problema, identifica os fatos matemáticos e a
operação de divisão partitiva, estabelecendo a articulação com as ideias relevantes contidas
na sua estrutura cognitiva e articulando o conhecimento prévio com o novo material (Ausubel,
1968). Nota-se a presença de elementos subsunçores na tradução do problema ao identificar
as relações de distribuição estabelecidas pela operação de divisão. Porém, vê-se diante de
um conflito cognitivo desencadeado pela interpretação de termos (no caso, dividir, “entre”)
no contexto do enunciado. Ressalta-se aí, a importância do conhecimento linguístico
destacado por Mayer (1992). Essa dificuldade expressa a importância do diagnóstico de
dificuldades durante a solução de problemas, evidenciando a validade de propostas de
intervenção que, mediante o prognóstico estabelecido, desencadeie ações de translação,
rearranjo onde vê-se necessária a articulação da linguagem cotidiana com a linguagem
natural (Mello, 2008, 2015) na reinterpretação do problema. Isso significa, também, partirse de aspectos mais gerais para os mais específicos ressaltando a necessidade de exploração
sintática e semântica da estrutura dos enunciados, uma vez que elementos conectores,
advérbios e preposições (entre, com, a mais, a menos) podem funcionar como variáveis
interferentes na solução de problemas, pois envolvem critérios de exclusão, inclusão e
operações inversas respectivamente. Assim, a estrutura cognitiva, mediante processos
metacognitivos passa a ser modificada ocorrendo a articulação de conceitos e princípios
permitindo o refinamento dos esquemas mentais do aluno evidenciando, como proposto por
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Ausubel ( 1968) que a “ancoragem” é um processo interativo, dinâmico, e nele, torna-se
possível a modificação e o aprimoramento dos subsunçores (MOREIRA, 2012)
Pode-se verificar que o Sujeito S1, mediante a dúvida estabelecida (inclusão” ou
“exclusão”), apresenta duas soluções; portanto, a presença de ideias relevantes na estrutura
cognitiva, pois hipoteticamente, sendo uma ou outra a situação, as operações realizadas lhes
são correspondentes. O extrato de solução de problemas indica a necessidade de
aprimoramento semântico e da aprendizagem representacional como parte da aprendizagem
de vocabulário (AUSUBEL ET AL., 1978, p.45). A seguir, a figura 2 apresenta a solução do
problema 2 pelo sujeito S2.

Figura 2. Solução do problema 2 da sessão de intervenção, realizada pelo sujeito S2
Fonte: Mello (2014)
S2: Mas quanto cada um tem?
P: Vamos ler novamente o enunciado... Pedro- 62...
S2: Ah, tá! Cada um tem um número que é o das figurinhas. Tá certo?
P: - Sim! Isso mesmo! Vamos escrever como você pensa em resolver esse problema?
S2: -Aqui na folha? Mas o que eu escrevo? A conta?
P: - Agora que lemos novamente o problema, você observou algo que ajudaria na solução?
S2: - Ah , os números! É que na primeira vez que li achei diferente... Não entendi os números e as figurinhas.
P: - - Quer escrever isso?
S2:- Sim!

Nesse extrato de solução de problemas, é possível observar-se que, após a leitura do
problema, o sujeito S2 encontra uma primeira dificuldade, pois não consegue articular a
primeira parte do enunciado com as quantidades expressas a seguir. Por meio da intervenção
do pesquisador a percepção do enunciado como um todo é estabelecida. Vem daí a ideia de
que, ao se propor uma variedade de situações, nas quais a interpretação e tradução do
enunciado e dos diferentes tipos de linguagem verbal empregada nos mesmos, há um
aprimoramento da linguagem matemática no que diz respeito a aspectos explícitos e
implícitos. Na sequência, percebe-se que S2 identifica os fatos matemáticos contidos no
problema ao estabelecer a execução de um plano. O termo “acho”, pode ser interpretado
como inerente ao processo de se “pensar em voz alta”, ao pensamento intrínseco contido na
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busca da solução. Observa-se que o conhecimento prévio acerca da adição e divisão interatua
com a proposta do problema. S2 apresenta o domínio da operação de adição, no entanto, no
que se refere à operação de divisão, embora “agrupe” o zero ao primeiro resto obtido, não
considera a divisão das unidades restantes e, portanto, não estabelece o cociente “60” que
seria o resultado correto.
Ressalta-se a importância da utilização da técnica de pensar em voz alta para a obtenção
de dados qualitativos, os quais poderão direcionar a reconstrução dos conceitos matemáticos.
Como ressaltado por Ausubel, Novak e Hanesiam (1978, 1980) a prática ou exposição a
sucessivos aspectos da tarefa são relevantes para o domínio interno da própria tarefa, o que
sugere a importância dos organizadores prévios para o aprimoramento da estrutura cognitiva
e estabelecimento de conceitos prévios relevantes para as novas tarefas.
A riqueza desse extrato de solução de problemas consiste em o aluno “desconfiar do
resultado obtido, o que pode sugerir um conhecimento prévio (Ausubel, 1968) aprimorado
envolvendo estimativas e quantidades numéricas (para ele, a percepção de que

o cociente

“6” seria dissonante com a ideia da distribuição 240 : 4. O material pode ser considerado
sido potencialmente significativo e linguagem demonstrou-se relevante para a captação de
significados produzidos( AUSUBEL, 1968; MOREIRA, 2012) A avaliação de prognóstico
estabelecida permitiu, a posteriori, o aprimoramento de ideias tanto em relação ao algoritmo
como ao monitoramento da solução.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968) possibilita a interpretação
da aprendizagem que ocorre em sala de aula. Em seus princípios, articula os elementos que
possibilitam ao pesquisador identificar, durante a solução de problemas, algumas das
variáveis que, ou permitem ou impedem o bom desempenho nesse tipo de tarefa.
Compreender que o conhecimento prévioé o alicerce, o fator que influencia as estratégias de
pensamento dos alunos, durante as atividades escolares, é possibilitar que a prática
pedagógica contribua eficazmente para a construção do conhecimento, considerando-se os
aspectos relevantes para as novas aprendizagens e a importância do aprimoramento das
estruturas cognitivas.
Os extratos de solução de problemas analisados sugerem que o auxílio impresso e a
técnica de pensar em voz alta, utilizados no presente estudo, possibilitaram verificar as
estratégias de pensamento adotadas pelos estudantes e algumas variáveis interferentes na
tarefa,

revelando

a

importância

dos

organizadores

prévios

e

da

aprendizagem

representacional do vocabulário matemático. Além disso, tanto a avaliação de diagnóstico
como aquela voltada para o prognóstico permitiram a retomada de procedimentos,
observando-se a influência da estrutura cognitiva, do tipo de problema envolvido e as
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condições nas quais ocorre, assim como aspectos idiossincráticos do funcionamento cognitivo
(AUSUBEL, 1968) no desempenho matemático, durante a solução de problemas.
Pensar a ação docente, dessa forma, significa considerar as condições necessárias
propostas por Ausubel (1968) para que ocorra a aprendizagem significativa em sala de aula
envolvendo: uma predisposição para a aprendizagem significativa, tarefa de aprendizagem
logicamente significativa e disponibilidade ideias relevantes (subsunçores) na estrutura
cognitiva do aprendiz. Nesse sentido, ganha relevância o papel do professor pesquisador
que, ao propor técnicas que evidenciem as estratégias adotadas pelos alunos, durante a
solução de problemas, possibilita o aprimoramento dos procedimentos de solução, uma vez
que as estruturas cognitivas ou esquemas mentais dos alunos tornam-se mais refinados.
Ainda,

vale destacar que a linguagem é essencial na facilitação da Aprendizagem

Significativa tornando possívevel a interação de ideias e a investigação das variáveis
propostas pelo presente estudo. Ressalta-se a importância das ideias centrais da TAS para
estudos futuros, demonstrando a atualidade dessa teoria onde tanto o ensino como a
aprendizagem podem ser ( re) interpretados de modo consistente e significativo.
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Resumo: Por meio deste estudo, de tipo bibliográfico e de abordagem qualitativa, analisou-se a
categoria “aprendizagem significativa”, nas obras de Carl Rogers e de David Ausubel.Procedeu-se ao
balanço bibliográfico objetivando levantar trabalhos similares, nas bases de indexação da Scielo.br,
banco de teses e dissertações da Capes e da BDTD/IBICT e do Scholar Google. Na sequência, foram
identificadas e selecionadas obras dos autores sobre a aprendizagem significativa e analisadas as
categorias: aprendizagem significativa, requisitos favoráveis para a aprendizagem e ameaças à
aprendizagem.Observou-se que os autores apresentam pequenos traços de convergência, que vão da
biografia de ambos, à percepção da aprendizagem como ato e fruto da atividade do aprendiz,
considerando a importância de fatores exógenos, situados por Rogers como facilitadores da
aprendizagem e por Ausubel, como materiais potencialmente significativos. As diferenças situam-se nas
matrizes teóricas, o existencialismo para Rogers e o cognitivismo para Ausubel, das quais decorrem as
muitas outras: compreensão do processo de construção de conhecimento, ênfase aos aspectos afetivos
ou cognitivos, ameaças à aprendizagem, requisitos favoráveis à aprendizagem, ações desejáveis dos
professores no processo de ensino voltado à aprendizagem significativa. Conclui-se que as diferenças
são substanciais, mas ambas as teorias possibilitam caminhos à aprendizagem significativa, sendo
necessária a ampliação dos estudos de linha humanista.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Carl Rogers. David Ausubel.
Abstract: Through this study, of a bibliographic type and a qualitative approach, the category
"meaningful learning" was analyzed in the works of Carl Rogers and David Ausubel. A bibliographical
review was carried out aimingat similar works, in the data bases of Scielo.br, the thesisand dissertations
bank of Capes and BDTD / IBICT and Google Scholar. After wards, authors' works on meaningful learning
were identified and selected, and categories were analyzed: meaningful learning, favorable learning
requirements and learning threats. It was observed that the authors present small traces of
convergence, ranging from the biography of both, to the perception of learning as anactand result of
the activity of the learner, considering the importance of exogenousfactors, located by Rogers as
facilitators of learning and by Ausubel, as potentially significant materials. The differences lie in the
theoretical matrices, existentialism for Rogers and cognitivism for Ausubel, from which the manyothers
follow: understanding of the process of knowledge construction, emphasison affective or cognitive
aspects, threats to learning, requirements favorable to learning, teachers' actions in the teaching
process aimedat meaningful learning. It is concluded that the differences are substantial, but both
theories allow meaningful learning paths, and it is necessary to expand humanistic studies.
Keywords: Meaningful Learning. Carl Rogers. David Ausubel.

1– INTRODUÇÃO
Neste estudo, de caráter qualitativo, buscou-se analisar a categoria “aprendizagem
significativa1” nas teorias de David Paul Ausubel e CarlRansom Rogers, identificando

1

A expressão “aprendizagem significativa” é majoritária na obra de Rogers, mas há autores que usam a expressão
“aprendizagem significante”, para se referir à categoria apresentada por Rogers. Observa-se, porém, que nas
publicações em língua inglesa, a expressão usada “meaningfullearning” é traduzida em português como
aprendizagem significativa. Nas bases de teses e dissertações brasileiras inexistem trabalhos com a expressão
“aprendizagem significante”, por isso neste artigo será utilizada a expressão “aprendizagem significativa”.
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aproximações e diferenças,a partir da contextualização da Educação Não-diretiva, humanista,
e do Cognitivismo, sem esgotar obviamente assunto, dada a profundidade das teorias em
pauta e os limites desse trabalho.
Essa análise faz-se necessária na medida em que a expressão “aprendizagem
significativa” é usada na produção teórica dos dois autores sobre os processos de
aprendizagem. Outro aspecto que ratifica a importância do estudo é especialmente a
abordagem majoritariamente cognitivista na produção científica nacional e a escassez de
trabalhos que façam o confronto entre a percepção cognitivista e humanista da aprendizagem
significativa.
O artigo apresenta os marcos teóricos do estudo e a revisão nas bases de dados,
seguidos da descrição metodológica, apresentação e discussão de resultados e considerações
finais.
2– MARCO TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
Carl Ransom Rogers2, psicólogo clínico e professor,participou da chamada terceira
força da psicologia norte-americana,centrando sua perspectiva teórica e educacional na
psicologia fenomenológica e humanista (GOULART, 2000). Sua obra manifesta influências de
várias correntes que vão do empirismo de John Dewey, ao existencialismo de Martin Buber e
Kierkegaard. Há ainda, traços de influências de Maslow e de teóricos da Gestalt, bem como
pelo liberalismo protestante defendido por Paul Tillich (VIDOR, 1974; GOULART, 2000;
ZIMRING, 2010).
Rogers (1986) utilizou-se de sua experiência na “Terapia centrada no Cliente”, para
desenvolver princípios de uma educação centrada no aluno. No âmbito epistemológico partiu
do pressuposto de que o conhecimento começa com a experiência (ROGERS, 1970). Rogers
não via no outro um objeto, mas sim um sujeito; na psicoterapia não observava o cliente
como analista para diagnosticá-lo, por meio de teorias a priori, mas com interesse, com a
escuta sensível, que abriu caminho para a construção da terapia não-diretiva (VIDOR, 1974).
Zimring (2010, p. 11) considera que o método de Rogers:
[...] correspondia à ideia que ele tinha da natureza humana. Considerava que
cada pessoa possui a capacidade de se autoatualizar, a qual, uma vez liberada,
lhe permitiria resolver seus problemas. O terapeuta, segundo ele, mais do que
agir como um especialista que compreende o problema e decide sobre a
maneira de resolvê-lo, deve liberar o potencial que o paciente possui para
resolver, por si mesmo, seus problemas.

2

Nasceu em 8 de janeiro de 1902, em Oak Park, Illinois, em uma família religiosa que o criou com rigidez moral.
Estudou Teologia no Union TheologicalSeminary; Fiolosofia da Educação e psicologia no TeachersCollege da
Universidade de Columbia, concluindo Doutorado em 1931. Atuou em um Centro de Orientação Infantil, em
Rochester. Foi professor nas universidades de Chicago e Wisconsin e presidente da Associação Americana de
Psicologia (1955). Atuou no Instituto Ocidental da Ciência do Comportamento e criou o Centro de Estudos da
Pessoa (1970), faleceu em 1987, em La Jolla, Califórnia. GOULART, 2000; ZIMRING, 2010).
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David Paul Ausubel3 é considerado discípulo de Jean Piaget e pertencente à
corrente cognitivista/construtivista, pois entende o processo de construção do
conhecimento como a interação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível,
limitando, porém, seus estudos à compreensão da estrutura cognitiva:
Comparando as pesquisas, nota-se que Ausubelconcentra-se mais na
aprendizagem sistematizada, crê na aprendizagem por descoberta, como
Piaget, mas seu foco de pesquisa valoriza mais a técnica expositiva, dentro de
um universo prático do ensino.
Ausubel é considerado, junto com Piaget, Bruner e Novak, um dos expoentes
da linha cognitivista. Essa linha de estudo enfatiza o processo da cognição,
defendendo que o indivíduo atribui significados à realidade em que se
encontra; preocupa-se com o processo de compreensão, transformação,
armazenamento e a utilização das informações envolvidas na aprendizagem,
procurando identificar padrões nesse processo. (DISTLER, 2015, p.194).

Distler (2015) observaque o autor sofreu críticas em razão de que suas pesquisas se
concentraram em aspectos cognitivos da aprendizagem e nos conteúdos acadêmicos,
desconsiderando outras dimensões da aprendizagem, que porém, foram abordadas por Joseh
Novak, amigo e colaborador de Ausubel,que acrescentouà aprendizagem significativa
osaspectos afetivos e psicomotores.
Nas biografias de Rogers e de Ausubel, há vários aspectos em comum: ambos
nascem nos Estados Unidos, na primeira década do século XX, tiveram infância difícil e
marcada pelo preconceito e desagrado às condições aversivas da escola de seu tempo,
tiveram vida longa, ampla produção científica reconhecida e muitas críticas às suas teorias.
Ausubel era médico e atuou na área da psiquiatria, enquanto Rogers era psicólogo e atuou
na área da psicoterapia. Uma influência em comum é da obra de John Dewey, mas enquanto
Ausubel foi fortemente marcado pelo estruturalismo piagetiano, Rogers foi influenciado pela
corrente existencialista, o que resulta em diferenças substanciais em suas obras.
Nas bases de dados consultadas poucos são os autores que abordam a aprendizagem
significativa confrontando as teorias de Carl Rogers e David Ausubel. A Tabela 1 apresenta a
sínteses dos levantamentos feitos, por base,dos trabalhos identificados e selecionados.

3
Nasceu em Nova York, em 1918, filho de família judia e pobre, imigrantes da Europa Central, teve uma infância
difícil, pois foi uma época marcada por preconceitos e conflitos religiosos, que afetaram o processo educativo nas
escolas. Ausubel estudou Medicina e Psicologia. Trabalhou como cirurgião assistente e foi residente de Psiquiatria no
Serviço de Saúde Pública. Foi professor nas Universidades de Illinois, Toronto, e nas universidades europeias, em
Berna, na Universidade Salesiana de Roma, e Training Officer'sCollege, em Munique. Publicou muitas obras e cerca
de 120 artigos científicos. Aposentou-se, em 1994, aos 76 anos de idade, para dedicar-se aos seus escritos.Faleceu
no dia 9 de julho de 2008.(DISTLER, 2015, p. 193-195).
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Tabela 1 – Número de Artigos, Teses e Dissertações indexadas e selecionadas, por base de dados e
por palavra-chave.
Bases de Indexação/
Scielo.br
BDTD
Banco de
Scholar Google
Indexadores
Teses da
Capes
I
S
I
S
I
S
I
S
Aprendizagem Significativa
36
0
1.205
1.391
15.300
Carl Rogers +
2
0
14
5
283
aprendizagem significativa
David Ausubel +
2
0
229
248
2150
aprendizagem significativa
Carl Rogers + David
1
1
1
1
4
2
64
3
Ausubel+ Aprendizagem
Significativa
Total
41
1
1449
1
1648
2
17.797
3
Fonte: Tabela elaborada a partir de consultas ao banco Scielo.br; Banco de Teses e Dissertações da
Capes; Biblioteca Nacional Digital de Teses e Dissertações do IBICT e Google acadêmico, 2019.
Legenda: I – Identificados; S – Selecionados.

Os levantamentos nas bases indicadas permitiram observar que há ampla produção
sobre a aprendizagem significativa, mas pouquíssimas obras que tratam do contraponto entre
a aprendizagem significativa proposta por Rogers e a proposta por Ausubel. Ao todo foram
selecionadas sete obras, descritas a seguir
Distler (2015) apresentou as contribuições de Ausubel para o fazer psicopedagógico,
expondo as bases da aprendizagem significativa e fazendo breve referência ao uso da
expressão também por parte de Rogers4.
Ferreira

(2017)

analisou

estratégias

de

estudo

divulgadas

por

estudantes

universitários em vídeos de depoimentos do YouTube sob a ótica de teorias de aprendizagem
de Ausubel e Rogers. Aplicou a análise de conteúdo para identificar e categorizar os
comportamentos estratégicos utilizados por estudantes em 50 vídeos selecionados. Observou
que apesar de haver amplo desenvolvimento das teorias de aprendizagem, os estudantes não
conhecem nem dominam estratégias para a aprendizagem.
Matsunaga (2015) observou o comportamento dos estudantes do 1º ano do ensino
médiode uma escola particular frente a uma situação problema, utilizando o aplicativo Tracker
para analisar o movimento de uma partícula lançada horizontalmente de uma certa altura.
Os estudantes se sentiram motivados em participar das aulas, buscando solucionar problemas
que aconteciam durante a filmagem. A pesquisa fundamentou-se nas teorias de
Ausubel,Rogers, Marco Antônio Moreira, Pozo e Crespo. A avaliação desenvolvida sobre as
propriedades envolvidas neste conteúdo antes e após o uso do Tracker, revelouindícios de
aprendizagem significativa em relação ao conteúdo descrito.

Ele é o único autor nos levantamentos feitos que utiliza a expressão “aprendizagem significante” para
denominar a concepção de aprendizagem na percepção de Rogers.
4
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Farias (2017) analisou como o uso de projetos educacionais no Ensino de Física
aliados à diversidade metodológica pode estimular mais interesse dos estudantes, melhorar
o aprendizado, tendo como fundamentação teórica Ausubel e Rogers. Ambas as teorias
instigaram a elaboração de seis projetos, aplicados nas três séries do ensino médio de uma
escola pública do Estado do Ceará, nos anos de 2016 e 2017, garantindoa diversidade
metodológica no ensino, que abrangeu, além de aulas expositivas, vídeos, animações,
experimentos, pesquisas, aplicativos para smartphones, paródias musicais ou encenação,
proporcionandomelhores resultados e aceitação nos testes empregados durante a realização
das tarefas em cada projeto.
Santana e Cilente(2018) analisaram a implementação do Programa Bolsa de Iniciação
à Docência (PIBID) em um curso de licenciatura em filosofia e discutiram a aprendizagem
significativa no âmbito desse programa. Os autores diferenciam as perspectivasdeAusubel,
Rogers e Coll. Apresentam, ainda, o relato de experiência sobre a própria aprendizagem
significativa, relacionando as experiências pessoais, como ex-pibidianos e professores do
ensino médio. Concluíram que o ambiente escolar na contemporaneidade, com raras
exceções, não se manifesta como um ambiente que fomenta aprendizagem significativa.
Leão e Dutra(2018) objetivaram identificar quais teorias de aprendizagem
influenciam os professores de ciências naturais em suas práticas de ensino, por meio de um
estudo exploratório e descritivo, desenvolvido no ano de 2016, que envolveu 18 professores
de Ciências Naturais que atuam na Região do Baixo Araguaia, localizada a nordeste do estado
de Mato Grosso. Os resultados indicaram que os professores de ciências rejeitam concepções
tecnicistas, são fortemente influenciados pelas concepções cognitivistas de aprendizagem e
um pouco menos pelas concepções humanistas.
Pontes Neto (2006, p. 123-124) centrou seu artigo na aprendizagem significativa, a
partir de Ausubel, mas estabelece um tópico para diferenciar a visão de Rogers:
As teorias são bem diferentes. Rogers é um autor humanista, preocupado
com os aspectos afetivos e relacionais da aprendizagem. Já Ausubel, como
cognitivista, enfatiza aspectos relacionados à aquisição, organização e
consolidação do conhecimento. A aprendizagem significativa de Rogers, no
campo educacional, surge da transposição da sua teoria terapêutica (terapia
centrada no cliente) para o contexto de sala de aula (ROGERS, 1972, trad.).
Essa aprendizagem aproxima o aluno da sua própria experiência (MAHONEY,
1976) e provoca mudança no seu autoconceito (ROGERS, 1972, trad.).
Rogers (1972, trad.) afirma que a primazia no processo de aprendizagem é
do aluno. E isto em todos os sentidos, incluindo-se aí a avaliação da
aprendizagem. Esta deve ser auto-avaliação(sic), pois a avaliação externa é
desprovida de utilidade e prejudica a criatividade do aluno (MAHONEY, 1976).
Ausubel não concorda com isso. Para ele, o professor é quem deve comandar
o ensino, não podendo se descartar dessa responsabilidade (AUSUBEL et al.,
1980, trad.). E isto implica fixar objetivos, selecionar conteúdos, organizá-los
de acordo com o conhecimento anterior do aluno e com os princípios de
diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, conduzir a
aprendizagem, sobretudo, pela dimensão receptiva, promover exercícios de
revisão e consolidação do conteúdo e fazer verificação da aprendizagem.
Ambos privilegiam a motivação intrínseca e o relacionamento interpessoal é
básico para a aprendizagem significativa de Rogers (1972, trad.).
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Os poucos estudos identificados mostram diversidade de percepção dos autores, que
apontam de um lado a possibilidade de uso conjunto da teoria cognitivista e humanista, como
complementares entre si; e de outro, a sua diferenciação, pontuando as bases
epistemológicas e práticas diferenciadas. Apenas Distler (2015) e Pontes Neto (2006) têm
como objeto de estudo a aprendizagem significativa e com foco principal cognitivista, todos
os demais estudos, utilizam a aprendizagem significativa como teoria da aprendizagem.

3– METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS)
A pesquisa de tipo qualitativo (BOGDAN; BIKLEN, 2013) buscou identificar nas obras
de Rogers e Ausubel, a forma de tratamento da categoria “aprendizagem significativa”.
Inicialmente foi desenvolvido levantamento da produção científica nacional, entre os
períodos de 2015 a 2019, nas bases de indexação: Scielo.br; Banco de Teses e Dissertações
da Capes; Biblioteca Nacional Digital de Teses e Dissertações do IBICT e Google acadêmico,
a partir da associação dos seguintes indexadores: Aprendizagem Significativa; Carl Rogers
eDavid Ausubel. Foram selecionadas e analisadas as obras que reuniam os três indexadores,
sendo as demais identificadas apenas para fins comparativos.
Na segunda etapa foram identificadas as obras em que os autores tratam de temas
educacionais, e/ou diretamente da Aprendizagem Significativa e selecionadas as seguintes
obras acessíveis para leitura: Rogers (1959; 1969; 1970; 1972; 1986) e Ausubel (2000)5.
Os critérios para seleção foram o enfoque no ensino, especialmente na aprendizagem
significativa, e acessibilidade às obras.
A análise das obras levou em conta a percepção dos autores sobre as categorias:
“aprendizagem significativa”, “requisitos favoráveis para a aprendizagem” e “ameaças à
aprendizagem”.
4– RESULTADOS E DISCUSSÃO
Rogers não apresenta uma teoria de aprendizagem estruturada nos moldes da
psicologia da aprendizagem de sua época, mas princípios originados em sua experiência como
psicoterapeuta. Considera que não pode ocorrer verdadeira aprendizagem a não ser que o
aluno trabalhe sobre problemas que possuem significado pessoal e real para ele e que a
“facilitação da aprendizagem” ocorra baseada na autenticidade do(a) facilitar(a) e na sua
sinceridade. Portanto, articula à categoria “aprendizagem”, o “significado pessoal”,

5

Optou-se por utilizar, preferencialmente essa obra, pois consiste na revisão e atualização do livro “The
PsychologyofMeaningful Verbal Learning”, publicado em 1963, tratando da teoria cognitiva de aprendizagem
significativa em oposição a uma aprendizagem verbal por memorização. A obra “Aquisição e Retenção do
Conhecimento”, segundo o próprio Ausubel, sintetiza e amplia os conceitos já expostos na primeira, portanto sendo
uma referência essencial à compreensão da aprendizagem significativa.
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“autenticidade” e “sinceridade”. Percebe o papel do(a) professor(a) em similaridade ao papel
exercido pelo(a) terapeuta:
O professor que for capaz de acolher e de aceitar os alunos com calor, de
testemunhar-lhes uma estima sem reserva, e de partilhar com
compreensão e sinceridade os sentimentos de temor, de expectativa e
de desânimo que eles experimentam quando de seu primeiro contato com os
novos materiais, este professor contribuirá amplamente para criar as condições
de uma aprendizagem autêntica e verdadeira. (ROGERS, 1959, p. 236,
grifos nossos).

Neste trecho observa-se que a aprendizagem autêntica e verdadeira está associada
novamente às capacidades do(a) professor(a), em gerar um clima psicológico de segurança,
portanto

as

unidades

de

contexto

implicam

em

acolhimento,

aceitação,

partilha,

compreensão, sinceridade, partilha de sentimentos.
Na introdução da obra “Liberdade para aprender na nossa década”, Rogers (1986),
ratifica as qualidades necessárias ao(à) professor(a), indicando-os(as) como “pessoas reais”,
que tratam seus estudantes também como pessoas reais. E acentua outra categoria muito
importante na sua teoria: “[...]Encontrarão salas de aula em que os professores
proporcionaram aos alunos liberdade com responsabilidade, liberdade na qual a emoção
da aprendizagem significante floresce”.(ROGERS, 1986, p. 3, grifo nosso). Portanto, a
aprendizagem significativa não se dá sem liberdade.
Rogers (1969, p. 114) estabelece como princípios da aprendizagem:
1. O ser humano possui aptidões naturais para aprender.
2. A aprendizagem autêntica supõe que o assunto seja percebido pelo
estudante como pertinente em relação aos seus objetivos. Esta aprendizagem
se efetiva mais rapidamente quando o indivíduo busca uma finalidade precisa
e quando ele julga os materiais didáticos que lhe são apresentados como
capazes de lhe permitir atingi-la mais depressa.
3. A aprendizagem que implica uma modificação da própria organização
pessoal – da percepção de si – representa uma ameaça e o aluno tende a
resistir a ela.
4. Aprendizagem que constitui uma ameaça para alguém é mais facilmente
adquirida e assimilada quando as ameaças externas são minimizadas.
5. Quando o sujeito se sente pouco ameaçado, a experiência pode ser
percebida de maneira diferente e o processo de aprendizagem pode se efetivar.
6. A verdadeira aprendizagem ocorre em grande parte através da ação.
7. A aprendizagem é facilitada quando o aluno participa do processo.
8. A aprendizagem espontânea que envolve a personalidade do aluno em sua
totalidade - sentimentos e intelecto imbricados – é a mais profunda e
duradoura.
9. Independência, criatividade e autonomia são facilitadas quando a autocrítica
e autoavaliação são privilegiadas em relação à avaliação feita por terceiros.
10. No mundo moderno, a aprendizagem mais importante do ponto de vista
social é aquela que consiste em conhecer bem como ele funciona e que permite
ao sujeito estar constantemente disposto a experimentar e a assimilar o
processo de mudança.

Observa-se que a aprendizagem significativa é vista como aptidão humana,
associada à autenticidade, espontaneidade, verdade e importância, que por sua vez são
articuladas à ação do estudante pautada em objetivos e finalidades próprios, voltada à
mudança e à experimentação, possíveis se houver a contenção das ameaças. A ameaça é
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manifestada na resistência do estudante à mudança e também, está presente nos fatores
ambientais, algo a ser superado, com apoio do(a) facilitador(a) da aprendizagem.
A aprendizagem significativa, para Rogers, é ato do sujeito, mas requer a facilitação
do(a) professor(a) ou formador(a). Rogers (1969, p. 164) toma como princípios que facilitam
a aprendizagem: a criação, por parte do(a) formador(a) de uma atmosfera propicia ao
desenvolvimento de experiências reais á classe; o apoio do(a) facilitador(a) para a definição
de objetivos pessoais de cada membro e gerais, comuns ao grupo e o desejo de atingi-los;
o(a) formador(a) deve organizar um conjunto amplo de recursos didáticos para facilitar seu
uso pelos alunos; deve colocar-se também como recurso à disposição dos alunos; estabelecer
importância em relação às reações do grupo, de caráter afetivo e de ordem intelectual;
integrar-se ao grupo, quando houver um clima de aceitação e expressar suas opiniões e
sentimentos, sem atribuir-lhes valor de autoridade; detectar reações afetivas profundas ou
violentas, acolhendo-as com compreensão e suscitando confiança e respeito; tomar
consciência dos seus limites e aceitá-los.
A produção científica de Ausubel, em grande parte, está centrada na identificação
dos fatores que possibilitam a aprendizagem e a retenção de conhecimentos, a partir da
compreensão de uma estrutura cognitiva dinâmica e idiossincrática.A estrutura cognitiva,
segundo Ausubel, é hierarquicamente organizada, a partir de conceitos altamente inclusivos,
sob os quais são agregados subconceitos, menos inclusivos, mais específicos. Um aspecto
central nessa organização é a diferenciação progressiva, ou seja, aquela que parte de regiões
de maior para a menor inclusividade, por um processo de subsunção. A última compreendida
como a ancoragem de novo material na estrutura cognitiva, por meio da interação com algum
conhecimento relevante e mais inclusivo, já acomodado à estrutura.
Ausubel (2000, p. 109, grifos do autor) diferencia a aprendizagem da retenção:
A aprendizagem é o processo de aquisição de novos significados reais a partir
dos significados potenciais apresentados no material de aprendizagem e de os
tornar mais disponíveis. Representa um incremento da disponibilidade destes
novos significados – a situação que prevalece quando surgem ou quando se
estabelecem pela primeira vez, ou quando a força de dissociabilidade destes
aumenta, consequentemente, através da repetição ou de situações que
aumentem a estabilidade, clareza e capacidade de discriminação dos mesmos.
Por outro lado, a retenção refere-se ao processo de se manter a disponibilidade
de uma réplica dos novos significados adquiridos. [...].

Embora não apresente em suas obras um conceito único de aprendizagem
significativa, ele aponta como condições fundamentais: a predisposição positiva para o
estudante aprender, a presença de subsunçoresna sua estrutura cognitiva e o uso de material
potencialmente significativo.
Ausubel (2000, p. 1) observa que a“a aprendizagem significativa não é sinônimo de
aprendizagem de material significativo[...]”, pois o material é “potencialmente significativo”,
tendo em vista que sua potencialidade para a aprendizagem dos sujeitos depende da estrutura
cognitiva de cada aprendiz e dos subsunçores presentes.
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O autor diferencia a aprendizagem significativa da aprendizagem por memorização,
indicando que na segunda as novas informações formam um tipo de ligação simples com os
elementos preexistentes na estrutura cognitiva, portanto estabelecem uma ligação arbitrária
e não integradora com a estrutura cognitiva preexistente. Por outro lado:
Na aprendizagem significativa, o mesmo processo de aquisição de informações
resulta numa alteração quer das informações recentemente adquiridas, quer
do aspecto especificamente relevante da estrutura cognitiva, à qual estão
ligadas as novas informações. Na maioria dos casos, as novas informações
estão ligadas a um conceito ou proposição específicos e relevantes. [...] De
forma a indicar que a aprendizagem significativa envolve uma
interacçãoselectiva entre o novo material de aprendizagem e as ideias
preexistentes na estrutura cognitiva, iremos empregar o termo ancoragem
para sugerir a ligação com as ideias preexistentes ao longo do tempo.
[...].(AUSUBEL, 2000, p. 5).

São múltiplos os tipos de aprendizagem estudados e definidos por Ausubel, entre as
quais cita a aprendizagem por recepção (trabalhada a partir da mediação do ensino) e por
descoberta (a partir da autonomia do aprendiz), considerando que “a aprendizagem
significativa é sobretudo aprendizagem por recepção.” (AUSUBEL, 2000, p. 6).Esclarece que
as críticas ao ensino expositivo, devem-se ao uso equivocado do processo, que não considera
a estrutura cognitiva dos aprendizes. Salienta ainda, que a aprendizagem significativa é ativa
e que requer processos de assimilação, que incluem:
[...]. (1) ancoragem selectiva do material de aprendizagem às ideias
relevantes existentes na estrutura cognitiva; (2) interacção entre as ideias
acabadas de introduzir e as ideias relevantes existentes (ancoradas), sendo
que o significado das primeiras surge como o produto desta interacção; e (3)
a ligação dos novos significados emergentes com as ideias ancoradas
correspondentes no intervalo de memória (retenção).[...]. (AUSUBEL, 2000,
p. 8).

O papel do professor na percepção de Ausubel (2000) implica em identificar
corretamente os conhecimentos prévios do aprendiz, propor materiais potencialmente
significativos a partir da natureza dos conhecimentos a serem ensinados e dos subsunçores
identificados, apresentar conhecimentos de um modo significativo e eficaz (observando
estrutura organizada, significados claros, estáveis e não ambíguos), que favoreçam a
aprendizagem e a retenção.
Ausubel (2000, p. 54) também trata do desenvolvimento da autonomia e crítica dos
estudantes, situando como papel do(a) professor é desenvolver: “[...] o encorajamento de
motivações e de atitudes autocríticas relativamente à aquisição de significados precisos e
integrados, bem como o uso de outras técnicas orientadas para o mesmo fim.[...].
São apontadas como ameaças importantes à aprendizagem significativa, a
desorganização da estrutura cognitiva dos aprendizes, a ausência de clareza dos subsunçores,
a escolha equivocada de materiais, que não se concretizam como potencialmente
significativos, e, especialmente, no ensino expositivo:
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termos cognitivos.
2.
Apresentação arbitrária de factos não relacionados sem quaisquer
princípios de organização ou de explicação.
3.
Não integração de novas tarefas de aprendizagem com materiais
anteriormente apresentados.
4.
Utilização de procedimentos de avaliação que avaliam somente a
capacidade de se reconhecerem factos discretos, ou de se reproduzirem ideias
pelas mesmas palavras ou no contexto idêntico ao encontrado originalmente.
(AUSUBEL, 2000, p. 7).

1.

Expostas as categorias em estudo de ambas teorias, seguem-se as considerações
finais.
5– CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando os pontos de convergência é possível indicar que Rogers e Ausubel,
consideram o papel ativo do aprendiz na construção de conhecimentos, bem como, a
relevância de elementos externos ao sujeito que contribuem para a sua aprendizagem: os
facilitadores da aprendizagem (Rogers) ou os materiais potencialmente significativos
(Ausubel). Entre os pontos de divergência situam-se as bases teóricas com pressupostos
epistemológicos muito distintos – existencialismo/humanismo e cognitivismo, dos quais
decorrem múltiplas diferenças: compreensão do processo de construção de conhecimento,
ênfase aos aspectos afetivos ou cognitivos, ameaças à aprendizagem, requisitos favoráveis à
aprendizagem, ações desejáveis dos professores no processo de ensino voltado à
aprendizagem significativa.
Mediante o estudo foi possível concluir que obras de Rogers e Ausubel são subsídios
muito significativos ao processo educativo contemporâneo, com diferenças substanciais e
grande prevalência do cognitivismo, especialmente em Ausubel, o que evoca a necessidade
de mais estudos que abordem a aprendizagem significativa também na linha humanista.
6– REFERÊNCIAS
AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: Uma perspectiva cognitiva. Lisboa:
Plátano, 2000.
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação. Lisboa: Porto Editora, 2013.
FARIAS, W. S. Projetos educacionais no ensino de física aliados a diversidade metodológica.
2017. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Física) -Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Ceará, Campus de Sobral, São Paulo, 2017.
DISTLER, R.R. Contribuições de David Ausubel para a intervenção psicopedagógica.Rev.
Psicopedagogia,v. 32, n.98, p. 191-199, 2015.
FERREIRA, Tenisziara de Moura. Estratégias de estudo divulgadas no YouTube: uma análise sob a
ótica das teorias de aprendizagem aplicadas ao ensino superior. 2018. 143f. Dissertação (Mestrado em
Inovação Tecnológica) - Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2018.
GOULART, I.B. Psicologia da educação. 7.ed. Petrópolis: Vozes, 2000.
LEÃO, M. F.; DUTRA, M. M. Influências do Comportamentalismo, Cognitivismo e Humanismo na Prática
Pedagógica de Alguns Professores de Ciências da Região do Baixo Araguaia (MT). Revista Educação
em Debate, v. 40, n. 76, 2018.
MATSUNAGA, F. H. Objetos de ensino, suas potencialidades e dificuldades para aprendizagem
de física no ensino médio. 2015. Dissertação (Mestrado Profissional em Formação Científica,
Educacional e Tecnológica) - Universidade Tecnológica Federal Do Paraná, Curitiba, 2015.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

124

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 MOREIRA, M. A. A teoria da aprendizagem significativa segundo Ausubel. In: MOREIRA, M. A e MASINI,
E. F. S. (Orgs.). Aprendizagem significativa: condições para ocorrência e lacunas que levam a
comprometimentos. São Paulo: Vetor, 2008. p.15-44.
PONTES NETO, J.A. Teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel: perguntas e respostas.
Série-Estudos,Campo Grande-MS, n. 21, p.117-130, jan./jun. 2006.
ROGERS, C. R. La Terapia Centrata-Sul-Cliente. Firenze: Martinelli, 1970.
ROGERS, C. R. Liberdade de aprender em nossa década. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas,
1986.
ROGERS, C.R. Liberdade de aprender em nossa década. 2. ed. Porto Alegre: Editora Artes
Médicas,1986.
ROGERS, C.R. Liberdade para aprender. Belo Horizonte: Interlivros, 1970.
ROGERS, C.R. Significant Learning in Therapyand in Education. Alexandria, VA, n. 16, p. 232-242,
1959.
SANTANA, Felipe Barreto; CILENTO, Angela Zamora. O Pibid e a aprendizagem significativa no Ensino
de Filosofia: um relato de experiência. Revista Digital de Ensino de Filosofia - REFilo, [S.l.], v. 4,
n. 1, ago. 2018.
VIDOR, A. Rogers e a educação não-diretiva. Passo Fundo: Ed. Berthier, 1974.
ZIMRING, F. Carl Rogers.Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2010.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

125

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

CORAL-RP-038 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE MATEMÁTICA
CONTEXTUALIZADA PELA FÍSICA
MEANINGFUL LEARNING OF MATHEMATICS CONTEXTUALIZED BY PHYSICS
MAURÍCIO MARCHI TENFEN
Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldatelli (CEPLAS)/Instituto Federal Catarinense Campus Rio do
Sul/Licenciatura em Física/ mauricio_sc_@hotmail.com

ANGELISA BENETTI CLEBSCH
Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul/Coordenação Geral de Ensino/ angelisa.clebsch@ifc.edu.br

Resumo: Este trabalho descreve parte de um estudo que teve como objetivo “Desenvolver, aplicar e
analisar uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), para o ensino-aprendizagem de
conceitos matemáticos partindo de fenômenos físicos.” A motivação para a pesquisa veio da observação
da dificuldade que os alunos de 7o ano do Ensino Fundamental tem em compreender razões e
proporções. Para a pesquisa e elaboração da UEPS utilizou-se como aporte teórico a Teoria da
Aprendizagem Significativa de Ausubel. O contexto de aplicação da proposta foi uma escola pública de
Rio do Sul/SC. Este trabalho tem como objetivos: (i) Apresentar a UEPS sobre razões e números
decimais desenvolvida na pesquisa; (ii) Analisar mapas conceituais na busca de evidências de
Aprendizagem Significativa de conceitos. Percebeu-se que a contextualização dos conceitos contribuiu
na pré-disposição para aprender. Além disso, encontrou-seindícios de Aprendizagem Significativa de
conceitos matemáticos.
Palavras-chave: contextualização, unidades de ensino potencialmente significativas, Matemática,
Física.
Abstract: This paper describes a part of a study that had the objective of "Developing, applying and
analyzing a Potentially Significant Teaching Unit (UEPS) for the teaching-learning of mathematical
concepts starting from physical phenomena." The motivation for the research came from the observation
of difficulty that elementary school students have in understanding reasons and proportions. For the
research and elaboration of the UEPS, the theoretical contribution of Ausubel's Meaningful
LearningTheory was used. The context of application of the proposal was a public school in Rio do
Sul/SC. The objectives of this paper are: (i) To present the UEPS about reasons and decimal numbers
developed in the research; (ii) Analyze conceptual maps in the search for evidence of Meaningful
Learning of concepts. It was noticed that the contextualization of the concepts contributed in the predisposition to learn. In addition, evidence of meaningful learning of mathematical concepts has been
found.
Keywords:contextualization, potentially significant teaching units, Mathematics, Physics.

1 – INTRODUÇÃO
Aprender Matemática é fundamental para a compreensão do mundo em que vivemos.
Além disso, a Matemática é uma linguagem científica que tem aplicações em diversas
disciplinas e setores da sociedade. Segundo Costa (2002), o pensamento matemático
avançado faz parte do processo de pensamento humano. Para Tall (1995, apud COSTA,
2002), o crescimento do pensamento matemático elementar para o pensamento matemático
avançado começa com a compreensão de objetos do mundo externo e construção de
conceitos acerca destes objetos. Partindo das ideias de Tall, na escola, pode-se utilizar objetos
do contexto dos estudantes para construir conceitos matemáticos abstratos.
Para Tall (1991, apud COSTA, 2002) fazer debates sobre um contexto ajuda a
construir significado para a reflexão de definições formais deste objeto, possibilitando ir da
matemática elementar (que descreve) para a matemática avançada (que define entidades
abstratas).
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Em um contexto de ensino, a apresentação de conceitos matemáticos abstratos, que
não tem relação com o mundo exterior que os estudantes conhecem, pode explicar em parte
a dificuldade de aprendizagem dos alunos e o desinteresse destes em apropriar-se de
conceitos que são, do ponto de vista prático, necessários para ter uma vida cidadã. Assim,
faz-se

necessário

pensar

estratégias

pedagógicas

para

promover

a

Aprendizagem

Significativa de objetos matemáticos, de modo que os estudantes possam mobilizar tais
conhecimentos em situações diversas, escolares ou não.
Um caminho que pode auxiliar no enfrentamento dos desafios apresentados é
aproximar o conteúdo da realidade dos alunos. Na atuação como professor de Matemática,
percebeu-se que quanto mais o conteúdo se aproxima do contexto dos alunos, maior é a
compreensão e o entendimento do mesmo. A contextualização do conhecimento é sugerida
na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental:
[…] é imprescindível levar em conta as experiências e os conhecimentos
matemáticos já vivenciados pelos alunos, criando situações nas quais possam
fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da
realidade, estabelecendo inter-relações entre eles e desenvolvendo ideias mais
complexas [...] é fundamental haver um contexto significativo para os alunos,
não necessariamente do cotidiano, mas também de outras áreas do
conhecimento (BRASIL, 2018, p. 296 e 297).

O documento também orienta para que haja articulação com outras áreas do
conhecimento e uma valorização dos conceitos que os alunos já têm. Assim, surgiu a ideia de
abordar razões e números decimais de forma contextualizada sob dois aspectos, com
atividades que envolvem a prática desportiva, que em geral causa entusiasmo nos estudantes
e, utilizando conceitos da Física1 muito próximos da realidade dos alunos.
A importância do estudo foi justamente em dar sentido à Matemática e promover a
Aprendizagem Significativa dos conceitos. Partindo das ideias da Teoria da Aprendizagem
Significativa de Ausubel (2003) se pressupõe que a aplicação de aulas que levam em conta
os conhecimentos prévios do aluno aliado a uma prática interdisciplinar, que considera o
cotidiano pode trazer resultados satisfatórios quanto ao ensino-aprendizagem. Acredita-se
que a aproximação do conteúdo matemático aos fenômenos do cotidiano do estudante pode
ser um facilitador tanto para o ensino quanto para a aprendizagem.
O problema investigado foi: De que maneira a explicação de fenômenos físicos pode
contribuir no ensino-aprendizagem de conceitos matemáticos?
A pesquisa desenvolveu-sepor meio da elaboração e aplicação de uma Unidade de
Ensino Potencialmente Significativa (UEPS). Para a construção do projeto, realizou-se
umabusca exploratória por publicações que apresentassem situações já vivenciadas de

1
Este trabalho é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso da Licenciatura em Física. A
pesquisa foi realizada na Matemática, área da primeira formação e campo de atuação profissional.
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práticas de ensino de Matemática contextualiza a partir da Física.Foram acessadas as atas do
Encontro de Pesquisa em Ensino de Fìsica (EPEF) e Simpósio Nacional de Ensino de Física
(SNEF) no período de 2013-2018, eventos escolhidos em função da graduação em
Licenciatura em Física2. Como resultado não foi encontrado nenhum trabalho, o que poderia
ser diferente se a busca tivesse sido realizada em eventos da área de Educação Matemática.
Seguindo os preceitos éticos3, o projeto foi apresentado à direçãodo Centro
Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldatelli (CEPLAS), contexto de aplicação da UEPS, que
concordou com a realização da pesquisa. A CEPLAS é uma instituição pública da rede
municipal de ensino de Rio do Sul/SC. A turma onde foi aplicada a UEPS era composta por 18
alunos, sendo considerados para análise os 10 estudantes que participaram de todas as aulas
e atividades propostas.
Entre os objetivos definidos para a pesquisa, estava: “Buscar indicativos de
aprendizagem de razões e números decimais.” Para atingir tal objetivo foi elaborado (e
aplicado) um teste respectivamente no início e ao final do desenvolvimento da UEPS. Outro
instrumento

de

estudo

foi

um

mapa

conceitual

construído

pelos

estudantes

no

desenvolvimento e ao final da UEPS.
Este trabalho traz um recorte da pesquisa acima mencionada e tem dois objetivos: (i)
Apresentar o desenvolvimento da UEPS sobre razões e números decimais desenvolvida na
pesquisa;

(ii) Analisar mapas conceituais na busca de evidências de Aprendizagem

Significativa de conceitos.
2 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Em uma concepção de ensino construtivista, o estudante é considerado como um
sujeito que possui estruturas cognitivas construídas e em construção. O professor tem o papel
de mediador, orientador no processo de aprendizagem. De acordo com Diesel, et al. (2017),
as propostas de ensino devem ter foco nas atividades dos estudantes, já que a aprendizagem
destes é o seu principal objetivo. Estes autores defendem as metodologias ativas que colocam
o estudante no centro do processo, como sujeito histórico com experiências e saberes que
devem ser “valorizadas como ponto de partida para construção do conhecimento” (p. 271).
Concordamos com Diesel, et al. (2017), quando afirmam que há uma aproximação
entre as metodologias ativas e a teoria da Aprendizagem Significativa ausubeliana. Moreira
(2011a) explica que a Aprendizagem Significativa acontece quando um novo conhecimento
interage de forma não arbitrária e não literal com o conhecimento que o sujeito já possui.

2
A busca em eventos da área de Educação Matemática e também em periódicos (de Ensino de
Física e Educação Matemática) é pertinente, porém inviável para a elaboração de um Trabalho de
Conclusão.
3

O Projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa com seres humanos e aprovado.
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Para que aconteça a Aprendizagem Significativa, são necessárias duas condições: “1) o
material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo e 2) o aprendiz deve
apresentar uma predisposição para aprender.” (MOREIRA, 2011a, p. 24). Pela segunda
condição, fica evidente o papel “ativo” do estudante, que precisa ter interesse em relacionar
o que ele já sabe com o conhecimento novo de forma não arbitrária e não literal.
Uma visão mais contemporânea, é a Aprendizagem Significativa Crítica proposta por
Moreira

(2011a).

Para

Moreira,

a

Aprendizagem

Significativa

Crítica

considera

o

questionamento do estudante, a utilização de diversos materiais e estratégias de ensino e “a
participação ativa, e responsável, do aluno na sua aprendizagem” (p. 176).
Um ensino afastado da realidade dos estudantes, que não considera o que eles já
sabem e os pré-requisitos à aprendizagem de conceitos pode explicar em parte, a grande
dificuldade na aprendizagem de conteúdos de Física e de Matemática. A Matemática é uma
linguagem científica estruturante da Física (PIETROCOLA, 2002). Deste modo, a compreensão
da Física está diretamente atrelada à aprendizagem de conceitos matemáticos.
Em sintonia com fundamentos teóricos adotados na pesquisa, a sequência didática
elaborada na pesquisa foi uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS)
proposta por Moreira (2011b). Entre os princípios da construção de uma UEPS estão: o
conhecimento prévio influencia na aprendizagem; pensamento, sentimento e ações estão
integrados no ser que aprende; os organizadores prévios mostram a relacionabilidade entre
novos conhecimentos e conhecimentos prévios; as situações-problema podem dar sentido a
novos conhecimentos; a diferenciação progressiva, reconciliação integrativa e consolidação
devem ser considerados no planejamento; a avaliação serve para buscar evidências de
Aprendizagem Significativa; o ensino é centrado no aluno; a predisposição para aprender é
condição para a Aprendizagem Significativa (MOREIRA, 2011b).
Como buscamos a Aprendizagem Significativa dos conceitos matemáticos, a
construção de aulas considerou os princípios da UEPS, no intuito de atingir resultados mais
produtivos. Tivemos a preocupação de identificar os conhecimentos prévios e propor
atividades do contexto dos alunos, de modo que estes ficassem predispostos a aprender.

3 – A UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA
Observando a dificuldade que os alunos apresentam no estudo do conjunto dos
números racionais buscou-se um assunto dentro da Física que pudesse auxiliar numa
compreensão mais eficaz desse objeto matemático (DUVAL, 2003). Optou-se por fazer esta
contextualização com o conceito de velocidade que possibilitou a realização de atividades
ligadas às práticas desportivas, que em geral são divertidas para os alunos. O tema
velocidade, foi delimitado a partir do cálculo da velocidade média.
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A escolha do tema velocidade permitiu um entrelaçamento da Matemática do 7o ano
com assuntos tratados na Física do Ensino Médio, pois foi necessário abranger Números
Racionais, Grandezas Físicas e Medidas.
Na Figura 1 explicitamos os conceitos envolvidos na UEPS, na qual podem ser
observados os objetos matemáticos e conceitos físicos abordados.
Buscando um aprendizado significativo, as aulas da UEPS partem dos subsunçores
dos alunos e se aplica um tema do cotidiano às medições de distância e tempo.

Figura 1. A contextualização de objetos matemáticos com conceitos físicos.
Fonte: os autores.

Os mapas conceituais foram utilizados como instrumento de avaliação, buscando
evidências de Aprendizagem Significativa dos conceitos. Cada aluno elaborou dois mapas
conceituais, na terceira e quinta aulas da UEPS. Foram indicados aos alunos termos/conceitos
que poderiam usar na construção do mapa.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
O planejamento da UEPS buscou aliar o estudo de medidas e grandezas físicas
(conteúdo físico) ao conteúdo de razões e números decimais (objeto matemático). Ao seu
final foram propostas atividades teóricas e também uma atividade prática e esportiva para o
estudo de velocidade média. A sequência de assuntos considerou os subsunçores necessários
à Aprendizagem Significativa, de modo que os estudantes pudessem ‘ancorar’ os novos
conhecimentos. O Quadro 1 apresenta o tema e objetivo das aulas desenvolvidas.
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Aula

1

2

3

4

5

Tema

Medições ao
longo da
história

Objetivos
Perceber as concepções dos alunos
sobre grandezas e medidas e a
utilização dos números para indicálas. Conhecer as formas de medidas
para as grandezas (tempo,
comprimento e distância, massa,
velocidade e força) ao longo da
história da humanidade relacionando
com a classificação dos números.

Desenvolvimento
Realização de um pré-teste para avaliar os
conhecimentos prévios. Apresentação de
questões como problematização inicial (O
que é medir? Como se fazia a medição de
objetos, distância e o tempo sem
instrumentos de medida?)
Exposição de um vídeo para instigar o
interesse dos estudantes.

Apresentação de situação-problema por
meio dos seguintes questionamentos:
Perceber e analisar grandezas físicas Quais as unidades de medidas indicadas
Grandezas
que existem e representar as
atualmente para cada grandeza física
físicas e o
mesmas através do uso dos números (tempo, distância, massa, temperatura e
Sistema
racionais e das suas respectivas
velocidade) existente?
Internacional
unidades de medida, a partir do
Aula expositiva e dialogada sobre unidades
de Medidas
Sistema Internacional de Medidas.
de medida e o SI. Atividade envolvendo
estimativa de grandezas (utilização dos
números racionais).
Apresentação de situação-problema por
meio dos seguintes questionamentos: De
que forma você percebe o uso das razões
no seu cotidiano? Você sabe o que é
Velocidade:
velocidade? Como calcular e representar a
uma razão
Reconhecer que o cálculo da
velocidade de algum objeto em movimento
entre
velocidade é uma razão entre a
ou em repouso?
distância e
distância e tempo.
Apresentação de uma tabela com a ideia de
tempo
velocidade em algumas situações
cotidianas. Construção do primeiro mapa
conceitual (indicado as palavras para
utilizar no mapa).
Como situação-problema foi solicitado a
Desenvolver cálculos da velocidade
grupos de alunos o cálculo da velocidade de
Velocidade
média a partir de atividades práticas uma bola chutada à gol e de uma corrida.
média e
representando os resultados
Para isso, os estudantes realizaram
práticas
encontrados com razões e números
atividades que envolveram o uso de
esportivas
decimais.
instrumentos de medida, registro de dados
e cálculos.
Socializar os resultados obtidos na
Apresentação pelos grupos, dos dados
atividade prática envolvendo a
Avaliação da
coletados e resultados obtidos na atividade
velocidade média. Perceber através
caminhada
prática.
do pós-teste as mudanças
percorrida
Aplicação do pós-teste.
conceituais adquiridas ao longo das
Elaboração de um mapa conceitual.
aulas.
Fonte: os autores (2019).

No desenvolvimento e criação das aulas da UEPS foram considerados alguns
princípios. Para promover a predisposição à aprendizagem, foi escolhido o tema velocidade,
levando em conta a realidade dos alunos e a afinidade destes com atividades esportivas
(especialmente o futebol).
Para identificar os subsunçores que os alunos traziam, e se reconheciam em situações
do seu contexto o uso dos objetos matemáticos e conceitos físicos, foi aplicado um pré-teste,
cujas perguntas também foram utilizadas no pós-teste. O instrumento tinha as seguintes
questões: (i) O que é medir? (ii) Escreva situações do dia a dia em que você observa situações
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que envolvem medida. (iii) Cite alguns instrumentos que você conhece que são utilizados
para medir. (iv) Quais são as unidades de medida que você conhece? (v) O que é uma razão
e um número decimal, na sua opinião? (vi) Em que situações do seu cotidiano você percebe
o uso de razões e números decimais? Explique, através de exemplos.
Na preparação das aulas foram utilizadas como situações-problema, indagações ou
atividades para instigar a participação dos estudantes, conforme apresentado no quadro 1. A
diferenciação progressiva se deu partindo da utilização de termos mais gerais sobre o
conteúdo, trabalhando as diversas grandezas físicas que existem e os objetos matemáticos
envolvidos. Posteriormente abordou-se o Sistema Internacional de Medidas, com diversos
tipos de grandezas físicas e suas respectivas unidades de medida. A reconciliação integrativa
aconteceu por meio da relação entre os conceitos tratados. Na determinação da velocidade,
foram retomados os conceitos de grandezas, medidas, razões, números decimais.
Na última aula realizou-se a retomada de tudo o que foi trabalhado ao longo da UEPS.
A discussão e a troca de ideias sobre a atividade prática envolvendo uma ação esportiva
também contribuiu de forma significativa para a compreensão do conceito de velocidade (o
qual envolve também o princípio da reconciliação integrativa).
4.1 – ANÁLISE DOS MAPAS CONCEITUAIS
A construção de mapas conceituais era algo novo para os alunos, devido a isso,
também, percebeu-se uma grande dificuldade na interconexão dos conceitos.
Para avaliar estes mapas num primeiro momento foi observado a utilização de termos
indicados previamente aos alunos. Em seguida observou-se a disposição das palavras
indicadas no mapa e a conexão entre os conceitos físicos/objetos matemáticos. Também foi
importante perceber a utilização ou não de termos conectivos entre as palavras que ajudava
numa compreensão mais clara do que o mapa conceitual trazia. A partir destes quesitos foi
possível buscar indicativos de Aprendizagem Significativa referente aos conteúdos abordados
na UEPS.
Fazendo uma observação mais generalizada dos mapas conceituais observou-se um
conjunto de erros e acertos. Foi observado na maioria dos mapas conceituais a pouca
utilização de palavras conectivas entre os conceitos. Em alguns foi observada a grande
confusão feita entre unidades de medida, instrumentos de medida e grandezas.
Em relação aos objetos matemáticos utilizados no mapa conceitual foi observada
uma melhora do primeiro para o segundo mapa que foi construído. Nas figuras 2 e 3
apresenta-se, como exemplo, os dois mapas do aluno A3.
Pela figura 2, A3 utiliza palavras conectivas para relacionar as palavras/termos
indicados. Este estudante consegue indicar corretamente as unidades de medida e
instrumentos de medida. Porém, relaciona operações envolvidas com unidades de medida,
quando as mesmas deviam se relacionar com as grandezas. E ainda indica que as unidades
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de medida são representadas com números racionais. O que esperávamos é que o estudante
demonstrasse que as unidades de medida são representadas por símbolos, como por
exemplo, m/s para velocidade; e m para distância.

Figura 2. Mapa Conceitual 1 elaborado pelo aluno A3.

A razão entre a distância e o tempo que é relativo a velocidade, também está
relacionado à unidade de medida. Aliás, pela figura percebe-se que os elementos,
aparentemente, partem quase que todos do termo unidades de medida.
No segundo mapa de A3 (figura 3), se repete o que foi observado no mapa de outros
alunos. A centralidade do mapa passa a ser o termo Números Racionais. O mapa traz
indicativos de aprendizagem das relações entre números racionais, frações, números decimais
(exatos ou dízimas periódicas). São apresentados as operações envolvidas nos números
racionais, as unidades de medida, grandezas e os instrumentos de medida. O que ficou
confuso é a relação da grandeza com a unidade de medida.
Ao analisar a relação entre a Física e a Matemática fica claro a partir dos mapas
conceituais construídos pelos alunos, a interconexão de termos matemáticos e físicos.
O aluno A3 conseguiu relacionar unidade de medida e instrumentos de medida, no
primeiro mapa construído, apesar dos equívocos conceituais. E ainda conseguiu apresentar
que grandeza cada instrumento mede. Já no segundo mapa, demonstra uma conexão mais
clara entre os termos indicando evolução na aprendizagem de conceitos matemáticos e
físicos.
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Figura 3. Mapa Conceitual 2 elaborado pelo aluno A3.

Um dos elementos que cativou ainda mais o desejo de aprender dos alunos foi a
atividade prática de cálculo da velocidade média em uma corrida e no chute da bola ao gol.
Como as atividades práticas geralmente despertam interesse dos alunos, essa parceria entre
Física, Matemática e Prática Desportiva contribuiu no final da aplicação da UEPS. A utilização
dos instrumentos de medida, cronômetro e trena, os registros feitos, os cálculos
desenvolvidos e por fim a discussão realizada em sala sobre os resultados obtidos
demonstram que a participação ativa dos estudantes é o primeiro passo em direção à
Aprendizagem Significativa.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
No estudo desenvolvido apresentou-se uma forma de a Física contribuir para uma
Aprendizagem Significativa de objetos matemáticos. Como a Física estuda os fenômenos da
natureza, pode aproximar um objeto matemático, da realidade concreta e práticados alunos.
O processo contrário, também é possível e necessário, pois o êxito no Ensino Médio do
aprendizado da Física está atrelada a uma Aprendizagem Significativa de Matemática no
Ensino Fundamental.
A proposta da UEPS, indicou relações entre o ensino de objetos matemáticos (razões
e números decimais) com fenômenos físicos do cotidiano dos alunos, configurando-se em
uma abordagem didática interdisciplinar. A escolha do assunto velocidade, que aconteceu
pela afinidade que grande parte dos alunos da turma tem pelas práticas desportivas, foi
fundamental para despertar o interesse dos alunos pela Matemática.
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As atividades propostas aos alunos no desenvolvimento da UEPS possibilitou a
participação ativa (MOREIRA, 2011a; DIESEL, et al., 2017) dos mesmos, condição necessária
à Aprendizagem Significativa. Os mapas conceituais elaborados pelos alunos trouxeram
indícios de Aprendizagem Significativa de conceitos, embora alguns equívocos de relações
tenham sido percebidos.
A utilização de objetos do mundo externo como os instrumentos de medida, as
atividades desportivas, a determinação da velocidade média podem ter contribuído, como diz
Tall (1995, apud COSTA, 2002) para o crescimento do pensamento matemático.
A interdisciplinaridade e aproximação do conteúdo à realidade do aluno foram
facilitadores da Aprendizagem Significativa no contexto do estudo aqui apresentado.
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Resumo: Neste artigoapresenta-se os resultados alcançados ao analisar uma unidade de ensino em
Física desenvolvida como estudo exploratório para ajustes e delimitações no planejamento de um
projeto de pesquisa de doutorado em Ensino. A metodologia da proposta de ensino foi organizada em
cinco partes: pré-teste/organizador prévio, atividades de automação de sistemas/atividade de
aprendizagem (estudo do tema energia no decorrer da elaboração dos protótipos), explicações sobre
mapas conceituais e treinamento no software Cmaptools para a construção dos mesmos, elaboração
dos mapas conceituais, entrevista semiestruturada com os alunos (seu ponto de vista sobre os recursos
didáticos utilizados no processo de aprendizagem). Os participantes da pesquisa foram 25 alunos do 3º
ano do ensino médio de uma escola pública técnica federal no Tocantins. Demonstra-se somente as
considerações gerais da análise realizada com os dados obtidos, devido ao limite de espaço disponível
para o relato. Considera-se aceitável a realização deste trabalho pois possibilitou que os pesquisadores
identificassem as fragilidades e potencialidades do projeto de pesquisa, permitindo assim, a realização
de ajustes importantes de acordo com as características da Teoria da Aprendizagem Significativa e dos
mapas conceituais.
Palavras-chave:Teoria da Aprendizagem Significativa; Energia; Ensino de Física; Automação
residencial.
Abstract: This article presents the results achieved when analyzing a unit of teaching in Physics
developed as an exploratory study for adjustments and delimitations in the planning of a PhD research
project in Teaching. The methodology of the teaching proposal was organized in five parts: pre-test /
previous organizer, systems automation activities (study of the energy theme during the elaboration of
prototypes), explanations about conceptual maps and training in Cmaptools software for the
construction of conceptual maps, semi-structured interviews with students (his point of view on the
didactic resources used in the learning process). The research participants were 25 students from the
3rd year of high school at a federal public technical school in Tocantins. Only the general considerations
of the analysis performed with the data obtained are demonstrated, due to the space limit available for
the report. It is considered acceptable to carry out this work because it enabled the researchers to
identify the weaknesses and potentialities of the research project, thus allowing important adjustments
according to the characteristics of Meaningful Learning Theory and conceptual maps.
Keywords:Theory of Meaningful Learning; Energy; Physics Teaching; Home automation.

1–INTRODUÇÃO
Apresenta-se neste artigo considerações gerais de um estudo exploratório referente a
uma investigação que compõe a primeira de quatro etapas de uma pesquisa de doutorado
em Ensino. O principal objetivo deste estudo foi coletar informações que retratam o ponto de
vista de estudantes do terceiro ano do ensino médio a respeito do uso de mapas conceituais
e protótipos de automação residencial no processo de ensino e aprendizagem do conceito de
energia.
Os dados foram coletados previamente por meio de um pré-teste e posteriormente à
realização das atividades com o uso de entrevista semiestruturada com os alunos, além de
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mapas conceituais. Essas informações foram coletadas com base nos fundamentos da Teoria
da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 1982, 2003; MOREIRA, 2011; MOREIRA e GRECA,
2000; NOVAK; GOWIN, 1984; MOREIRA, 2006), utilizando-se dos protótipos de automação
residencial e lâmpadas elétricas.
Os resultados alcançados e suas análises contribuíram para que o pesquisador pudesse
detectar vulnerabilidades do projeto principal, além de permitir sua reorganização
metodológica, antes de sua efetiva execução. É importante deixar claro que não serão
apresentadas análises tratando da aprendizagem dos alunos a respeito dos conteúdos
trabalhados nas atividades desenvolvidas durante o projeto, pois, como citado anteriormente,
não é este o objetivo do estudo.
Assim, com essa intenção, desenvolve-se uma estratégia de ensino englobando
conceitos relacionados à energia, utilizou-se protótipos de automação residencial e o uso de
lâmpadas elétricas, mostrou-se aos alunos como se constrói mapas conceituais respeitando
os termos da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, que foi usada como referencial
teórico e na metodologia. A seguir, destaca-se no marco teórico as características essenciais
desta teoria e dos mapas conceituais. Na metodologia são apresentadas as etapas de
execução da estratégia de ensino.
2–MARCO TEÓRICO
A teoria da aprendizagem significativa, do pesquisador norte-americano David Paul
Ausubel possui base construtivista, surgiu em 1963, época em que ideias behavioristas
predonominavam. A concepção de ensino e aprendizagem de Ausubel segue um caminho
contrário ao dos behavioristas. Ausubel (2003) argumenta que a apredizagem significativa é
caracterizada pelo processo de interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos
novos, e que essa interação é não-literal e não-arbitrária. Nesse processo, os novos
conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem
novos significados ou maior estabilidade cognitiva.
De acordo com Moreira (2013), não-arbitrária significa existir uma relação lógica e
clara entre a nova ideia e outras preexistentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Entretanto,
o termo não-literal significa que, aprendido determinado conteúdo de uma forma, o indivíduo
conseguirá explicá-lo com as suas próprias palavras. Desse modo, um mesmo conceito pode
ser expresso em termos de sinônimo e transmitir significado semelhante.
Dessa forma, segundo Moreira (2006), a aprendizagem significativa implica
atribuição de significados idiossincráticos (característicos do comportamento, do modo de agir
ou da sensibilidade do indivíduo), assim, os mapas conceituais elaborados pelos alunos podem
revelar tais significados. Mapas conceituais são diagramas conceituais hierárquicos
destacando conceitos de certo campo conceitual e relações entre eles (NOVAK; GOWIN, 1984;
MOREIRA, 2006).
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3–METODOLOGIA
Em termos de metodologia, o estudo exploratório foi realizado com a participação de
uma turma de 25 alunos do terceiro ano do ensino médio técnico da rede federal de ensino,
localizada no estado do Tocantins/BR.
Para que se compreendam os resultados com mais clareza, inicialmente é
apresentado um quatro que organiza as etapas de execução das atividades em sala de aula.
O quadro 1 mostra as 5 etapas que foram executadas. Em seguida, é mostrada a metodologia
de análise dos dados. A construção das atividades possui base nos fundamentos teóricos e
metodológicos da Teoria da Aprendizagem Significativa e na elaboração de mapas conceituais.
Foram utilizadas para o desenvolvimento de toda a proposta 8 aulas de 50 minutos cada.
Quadro 1. Desenvolvimento da proposta.
Etapa
1
Pré-teste
(Plataforma Google
Classroom)/Organiza
dor Prévio.

2 – Atividades de
automação
de
sistemas/Atividade
de aprendizagem.
3 - Explicações sobre
mapas conceituais e
treinamento
no
CmapTools para a
construção
dos
mesmos.
4 - Elaboração dos
mapas
conceituais
finais no software
CmapTools.
5
Entrevista
semiestruturada com
os
alunos
(Plataforma Google
Classroom).

Objetivo
Realizar o cadastro e um pequeno treinamento para os
alunos na Plataforma Google Classroom. Entregar
individualmente um questionário organizado com 10
perguntas objetivas (Plataforma Google Classroom)
com a finalidade de mensurar suas habilidades acerca
do tema energia. Aumentar a familiaridade com os
alunos a respeito de seus conhecimentos prévios sobre
o assunto. Corrigir o questionário junto com toda a
turma e usar a resolução como organizador prévio nas
próximas atividades.
Organizar os alunos em grupos para a construção dos
protótipos de automação residencial. Tratar o tema
energia no decorrer da elaboração dos protótipos. Usar
os quatro principais tipos de lâmpadas, os smartphones
e a conta de energia elétrica residencial dos alunos
como objetos de aprendizagem.
Ministrar um pequeno treinamento para que os alunos
adquiram habilidade suficiente para elaborar os mapas
conceituais no software CmapTools.

Duração
Duas aulas de 50
minutos.

Construir em grupos e sem qualquer tipo de consulta,
um mapa conceitual a respeito dos conteúdos
estudados referentes a energia.

Duas aulas de 50
minutos.

Coletar informações dos alunos (Plataforma Google
Classroom) a respeito de seu ponto de vista sobre
recursos didáticos no processo de aprendizagem em
Física, sistemas de automação residencial no processo
de aprendizagem do conceito de energia e Mapas
Conceituais no processo de aprendizagem de Física.

Uma aula de 50
minutos.

Duas aulas de 50
minutos.

Uma aula de 50
minutos.

Quanto à metodologia de análise de dados, nesse estudo, pretendeu-se compreender
o público pesquisado por meio de seu desenvolvimento diante das atividades propostas.
Nessas condições, diz-se que esta pesquisa é de natureza qualitativa, pois segundo Lüdke e
André (2013, p.13), este tipo de pesquisa:
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pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o
produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”, em que
serão adotadas técnicas empíricas.

De acordo com Moreira (2011), utilizando-se desta forma de pesquisa o pesquisador
torna mais rica sua narrativa, ao passo que pode usar exemplos de trabalhos de seus alunos,
fragmentos de entrevistas, suas anotações, comentários interpretativos com intensão de
convencer o leitor, pode mostrar provas que deem base à sua interpretação, e ainda permite
ao leitor tirar suas próprias conclusões acerca das interpretações do pesquisador.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
O teste piloto executadopermitiuao pesquisadorentrar em contato direto com uma
turma de alunos do terceiro ano de um curso técnico em informática de uma escola pública
federal.Este estudopossibilitou detectar vulnerabilidades do projeto principal, além de permitir
sua reorganização metodológica, antes de sua efetiva execução, possibilitando dessa forma,
fazeras devidas alterações na estrutura geral do projeto e em pontos específicos de interesse
do pesquisador. Apresenta-se, em seguida, os dados e a análise geral do estudo exploratório.
4.1 – PRÉ-TESTE/ORGANIZADOR PRÉVIO
Neste primeiro encontro os alunos realizaram um cadastro e fizeram um pequeno
treinamento para usarem a Plataforma Google Classroom. Depois disso, foi enviado para seus
e-mails um questionário organizado com 10 perguntas objetivas com a finalidade de mensurar
suas habilidades acerca do tema energia. O objetivo foi aumentar a familiaridade do
pesquisador a respeito dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o assunto e a
possibilidade de adicionar novos, mais gerais, à estrutura cognitiva deles.
As questões foram elaboradas com base no que os alunos haviam estudado em anos
anteriores (1º e 2º anos do ensino médio), foram explorados conceitos como:

trabalho,

potência, potencial, movimento, força, calor, entre outros. Desse modo, esperava-se que eles
reconhecessem naturalmente estes conceitos. O questionário foi utilizado ainda como
organizador prévio, de acordo com Moreira (2010),se trata de uma propriedade capaz de ligar
os conhecimentos que o aluno já possui com os que ele devia saber a respeito de certo
assunto.
Desse modo, percebeu-se que, por meio desta atividade, os alunos puderam lembrar
de alguns conceitos que já sabiam e relacioná-los com novos aprendidos durante o processo.
Depois de resolverem o questionário, o pesquisador sugeriu que fossem discutidas as
respostas, para que assim os alunos pudessem compartilhar conhecimentos, trocar
informações e verificar ideias sobre os conceitos propostos nas perguntas.No decorrer do
desenvolvimento da atividade, percebeu-se que os alunos também reconheciam muitos
conceitos tratados nas questões, no entanto, apresentavam alguma dificuldade em relacioná-
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los de modo adequado. Verificou-se que cerca de 80% dos alunos possuíamdificuldades de
compreensão nas relações dos principais processos de conversão de energia, como a
conversão de energia elétrica em térmica, por exemplo.
Nesta primeira parte da proposta, apresentou-se inicialmente novos conceitos mais
gerais para que assim os mais específicos os antecedessem (AUSUBEL, 2003; MOREIRA,
2012), de acordo com as características da Teoria da Aprendizagem Significativa e os mapas
conceituais.
4.2 - ATIVIDADE DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS/ATIVIDADE DE
APRENDIZAGEM
Nesta segunda etapa, os alunos foram levados a um dos laboratórios da instituição,
onde se organizaram em seis grupos, de acordo com o número de kits de materiais
disponíveis, para iniciarem as atividades. O pesquisador mostrou todos os materiais que
seriam utilizados na construção do protótipo de automação (dispositivo capaz de ligar e
desligar uma lâmpada por meio do iphone); explicou fazendo uma pequena demonstração de
como construir o protótipo; instruiu os alunos a se conectarem com a internet. No decorrer
da elaboração da atividade percebeu-se nitidamente, o interesse e engajamento dos alunos
com o intuito de compreender os fenômenos relacionados com a energia. Essa predisposição
do aluno é considerada por Ausubel (2003) como um aspecto muito importante no processo
de ensino e aprendizagem. A figura 1 mostra os alunos realizando a atividade de construção
do protótipo de automação residencial.

Figura 1: construção do protótipo de automação residencial
Fonte: Os Autores
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Já era esperando que os alunos tivessem habilidade com o manuseio de softwares e
equipamentos da área de informática. Eles demonstraram muita facilidade em resolver
problemas técnicos de conflitos de aparelhamento, nomenclatura e de relação cadastral com
e-mails, além de outros aspectos. Durante o processo de construção do protótipo, a todo
tempo, íamos discutindo a respeito do funcionamento e fenômenos que possibilitavam o
acendimento das lâmpadas e comunicação entre os equipamentos. Isso foi feito através de
questões norteadoras: Como funciona a lâmpada incandescente? Como funciona a lâmpada
fluorescente? Como funciona a lâmpada de LED? Como funciona a lâmpada solar? Como
funciona a tecnologia Wifi? Como funciona a tecnologia touch screen do smartphone? Todos
esses assuntos serviram para que os alunos pudessem criar subsídios para o entendimento
do conceito de energia; discutir a importância da energia para a vida e sociedade; perceberem
que a energia não pode ser criada nem destruída; discutirem a respeito das transformações
de energia (efeitos joule, por exemplo, na lâmpada incandescente); criarem justificativas para
o uso racional de energia (quando puderam comparar a potência de lâmpadas diferentes e
perceberem que isso está relacionado com consumo de energia); verificarem quais as
principais unidades de medida de energia.
Dessa forma acredita-se que, o uso de atividades envolvendo automação residencial
pode ser uma ferramenta útil que predispõe o aluno a uma aprendizagem com mais
significado, pois se forem bem orientadas pelo professor, são capazes de promover facilidade
de entendimento de conceitos físicos encontrados no dia-a-dia dosalunos.
Em seguida, foi sugerida uma atividade de aprendizagem para complementar a
compreensão dos alunos a respeito das condições de consumo e racionamento de energia
elétrica em suas próprias residências, possibilitando, assim, que eles ligassem os
conhecimentos que já possuíam com os novos que foram adquiridos durante a atividade de
automação. Eles, puderam verificar como medir o consumo energético de cada tipo de
lâmpada (incandescente, fluorescente e de LED), além de reconhecer o valor do kWh e, desse
modo, calcular os gastos de energia em suas residências.
No fim da atividade, os alunos mostraram suas respostas para qual seria o consumo
de cada lâmpada usada por determinado tempo e qual delas seria a melhor em se tratando
de custo benefício financeiro e ambiental. Neste momento, promoveu-se uma discussão sobre
a natureza e utilidade dos conceitos envolvendo energia na vida real (além do meio
acadêmico). Foi verificado que os alunos passaram a enxergar relações entre o que eles
sabiam e o que tinham aprendido na atividade, perceberam novas relações entre teoria e
prática, promovendo assim uma ressignificação dos conceitos e de seus conhecimentos,
caracterizando um aspecto da aprendizagem significativa.
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4.3 – EXPLICAÇÕES SOBRE MAPAS CONCEITUAIS E TREINAMENTO NO
CMAPTOOLS PARA A CONSTRUÇÃO DOS MESMOS
Após a realização das atividades de automação, em uma terceira etapa da proposta,
com base em Novak e Gowin (1996); Novak e Cañas (2010), foram realizadas explicações
sobre as técnicas de construção dos mapas conceituais: quantoà forma estética dos conceitos
presentes nos mapas, a possibilidade de serem inseridos em retângulos ou círculos; sobre a
validade das relações de proposições, que é a relação de significado entre dois conceitos e a
indicação pela linha que os une e pelas palavras de ligação correspondentes;a importância do
mapa revelar uma hierarquia, deixar claro que cada um dos conceitos subordinados deveria
ser mais específico e menos geral que o conceito escrito por cima dele; o fato domapa revelar
ligações significativas entre um segmento da hierarquia conceptual e outro segmento
(ligações cruzadas). A importância de o mapa apresentar exemplos válidos que designam
acontecimentos ou objetos concretos. Foram apresentados aos alunos modelos de mapas
conceituais envolvendo outros assuntos para que assim eles pudessem visualizar melhor
todos os aspectos citados acima.
Despois disso, o pesquisador instruiu os alunos a buscarem na internet, baixarem em
seus computadores e instalarem o softwareCmapTools. Feito isso, iniciou-se a exploração das
ferramentas e a construção de embriões de mapas conceituais para que assim os alunos
pudessem adquirir as primeiras habilidades para manusear o software. No decorrer do
treinamento, os alunos eram constantemente lembrados das técnicas de construção dos
mapas conceituais citadas anteriormente. Finalmente foi verificado, por meio de observação
direta, que eles já tinham adquirido as habilidades necessárias para que se procedesse com
a próxima etapa do estudo exploratório.

4.4 – ELABORAÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS NO SOFTWARE CMAPTOOLS
Nesta quarta etapa, os alunos foram instruídos a formarem grupos com cinco
componentes (mas com liberdade para variar essa quantidade) e desenvolverem um mapa
conceitual sobre energia, de acordo com as atividades que eles tinham explorado durante a
execução da proposta. Foram estruturados cinco grupos: um grupo construiu seu mapa
conceitual com a participação de quatro alunos, três grupos o fizeram com o envolvimento de
cinco alunos e um grupo elaborou seu mapa com a colaboração de seis alunos.
Cada grupo construiu seu mapa conceitual apresentando a energia como o conceito
central e mais inclusivo do mapa.Os termos, trabalho, potencial, tipos de energia, força,
movimento, energias renováveis, energias não renováveis, calor, luz e energia elétrica
apareceram com mais frequência.
De modo geral, pode-se afirmar que a ideia de conceitos ligados entre si para formar
proposições foi entendidapela maior parte dos alunos, caracterizando assim o entendimento
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por eles da estrutura básica para a elaboração de mapas conceituais. Puderam ser notados,
em todos os mapas, verbos, substantivos ou frase de ligação que caracterizam uma relação
lógica entre os conceitos. Todos os grupos construíram seu mapa conceitual sem explicações
nos retângulos, demonstrando, portanto, facilidade em utilizar os conceitos.
Apenas um dos grupos construiu seu mapa conceitual todo com retângulos ou
circunferências inclusive nos verbos de ligação. As ligações cruzadas aparecem em apenas
um dos mapas conceituais feitos pelos grupos. Os mapas conceituais não foram avaliados no
que se refere à compressão e significado atribuídos pelos alunos aos conceitos estudados
durante as atividades, foi apresentada, simplesmente, uma análise geral.
4.5 – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS ALUNOS
Na quinta e última etapa do estudo exploratório, os alunos responderam um
questionário enviado a eles por meio da Plataforma Google Classroom, sua natureza foi
apenas coletar as opiniões dos alunos a respeito (1) dos recursos didáticos utilizados no
processo de aprendizagem em Física, (2) a eficiência do uso de sistemas de automação
residencial no processo de aprendizagem do conceito de energia e (3) a utilidade dos Mapas
Conceituais no processo de aprendizagem de Física.
As respostas dos vinte e dois alunos que responderam o questionário em relação ao
assunto (1) aparecem de forma positiva e com justificativa quanto à importância da utilização
de diferentes recursos didáticos para o processo de aprendizagem em Física. A figura 2 mostra
as respostas atribuídas a dez alunos participantes do estudo em relação a questão (a).
“Questão (a): Você acha importante a utilização de diferentes recursos didáticos para o
processo de aprendizagem em Física (atividades envolvendo a construção de protótipos de
automação residencial, utilização de aplicativos de iphone, o uso de mapas conceituais, o
trabalho com ferramentas computacionais)? Justifique sua resposta.”

Figura 2: resposta de dez alunos na entrevista semiestruturada em relação a questão (a)
Fonte: Os autores
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Na abordagem do assunto (2) todosos alunosmostraram aprovação em relação à
eficiência do uso de sistemas de automação residencial no processo de aprendizagem do
conceito de energia. Segue um exemplo de uma questão (questão f) sobre o assunto: “f)Você
acha importante construir protótipos de automação residencial para o estudo do conceito de
energia? Justifique sua resposta.” Na figura 3 apresenta-se doze respostas dos alunos
atribuídas à questão f.

Figura 3: respostas de dose alunos em relação a questão (f) Fonte: Os autores.

No que se refere ao assunto (3): a utilidade dos Mapas Conceituais no processo de
aprendizagem de Física, percebeu-se que vinte e um alunos concordaram positivamente sobre
a importância de seu uso, apenas um aluno concordou parcialmente. Segue um exemplo de
questão (j) relacionado com o assunto (3): “j) No seu ponto de vista, qual a importância do
uso de mapas conceituais para o processo de aprendizagem em Física?”. Na figura 4
apresenta-se quinze respostas dos alunos atribuídas à questão j.

Figura 4: respostas de quinze alunos em relação a questão (j) Fonte: Os autores.
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Os dados coletados dos alunos à respeito dos recursos didáticos utilizados no
processo de aprendizagem em Física, da eficiência do uso de sistemas de automação
residencial no processo de aprendizagem do conceito de energia e da utilidade dos Mapas
Conceituais no processo de aprendizagem de Física foi importante para que o pesquisador
pudesse perceber, por meio das opiniões dos alunos e do seu desenvolvimento durante as
atividades, o excelente nível de aceitação da proposta. Os relatos dos alunos também
possibilitaram que se fizessem os devidos ajustes metodológicos em pontos que mostraram
vulnerabilidade no projeto principal.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o desenvolvimento desta proposta, pôde-se reconsiderar e ajustar vários
aspectos do projeto de pesquisa principal tanto de natureza teórica quanto metodológica.
Como pôde ser visto na análise dos dados, em se tratando da utilização de protótipos de
sistemas de automação residencial no processo de aprendizagem do conceito de energia, os
alunos se mostraram interessados, engajados, além de fazerem declarações positivas na
entrevista de opinião. Muitas de suas afirmações, giram em torno de reconhecer que a
automação residencial no ensino de Física aproxima a prática da teoria e facilita o
aprendizado, porque é capaz de dar significado real aos conceitos por meio da aplicabilidade
no quotidiano dos alunos.
Todos os alunos consideram positivo o uso de mapas conceituais no processo de
ensino e aprendizagem de Física. Mesmo eles apresentando algumas dificuldades no domínio
das técnicas de construção dos mapas e no manuseio do software, a maior parte afirmou que
os mapas são muito importantes, principalmente na síntese dos conteúdos e na hora de
relacionaros conceitos, facilitando assim, a compreensão dos assuntos.
A análise minuciosa dos dados obtidos com este estudo ainda está em andamento,
existe a intenção, por parte do pesquisador, de apresentar outras considerações em
oportunidades futuras.
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Resumo:Este estudo teórico versa sobre o processo de aprendizagem e sua complexidade por meio
do diálogo entre a Aprendizagem Significativa, a Fenomenologia e a Neurociência. Questiona como
esse diálogo pode auxiliar na compreensão do processo de ensino-aprendizagem. Faz um estudo
bibliográfico e documental, que recorre às contribuições de estudiosos da Aprendizagem Significativa,
da Aprendizagem Significativa Crítica, da Fenomenologia da Educação, da Neurociência e de textos
oficiais referentes ao currículo. Revela as possíveis correlações e os desdobramentos para o Ensino
Médio na área das Ciências da Natureza ao se desejar uma aprendizagem totalizante.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Fenomenologia. Ciências. Neurociência.
Abstract: This theoretical study deals with the learning process and its complexity through the dialogue
between Meaningful Learning, Phenomenology and Neuroscience. It questions how this dialogue can
help in understanding the teaching-learning process. It makes a bibliographical and documentary study,
that resorts to the contributions of scholars of Meaningful Learning, Critical Meaningful Learning,
Phenomenology of Education, Neuroscience and official texts referring to the curriculum. It reveals the
possible correlations and developments for the High School in the field of the Natural Sciences, if a
totalizing learning is desired.
Keywords: Meaningful Learning. Phenomenology. Sciences. Neuroscience.

1 – INTRODUÇÃO
Este estudo busca compreender o processo de aprendizagem e sua complexidade
por meio do diálogo entre a Aprendizagem Significativa, a Fenomenologia e a Neurociência
que discutem os processos de aprendizagem e/ou desenvolvimento humano. Considera-se
que a aprendizagem, embora exija a interação da pessoa com o mundo, é um processo
interno, ou seja, uma experiência corporal própria de cada pessoa. Assim “o aprendiz
naquilo que expressa de seus significados (denotativos e conotativos)” (MASINI, 2011,
p.50), enquanto ser social representante de sua própria cultura está engajado como o corpo
próprio entre as coisas com as quais coexiste.
A percepção no ato de aprender, é o
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percepção humana que as coisas ao redor são tematizadas. É pelo
entendimento que as coisas podem ter significado no mundo de um ser
humano. Essa união da percepção e do entendimento é que tornam possível
o “significar” (MASINI, 2011, p.51).

A significação envolve a totalidade do existir humano, em consideração à pessoa
do aprendiz e suas experiências. Preocupação manifesta em documentos legais, como nas
atuais Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 2018a) que trazem como
um dos princípios norteadores do currículo a formação integral dos estudantes. Ao propor
o desenvolvimento humano nesta perspectiva, o documento enfatiza o papel do estudante
como protagonista no processo de aprendizagem e na construção do seu projeto de vida.
Esta Diretriz institui que o Ensino Médio deve ser composto pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e por itinerários formativos. Fica explícito no documento que a
organização dos currículos deve considerar vários aspectos, entre eles: (i) Aprendizagem
Significativa em superação à aprendizagem mecânica; (ii) capacidade de aprender a
aprender;

(iii)

atividades

complementares

para

a

superação

de

dificuldades

de

aprendizagem (BRASIL, 2018a, p. 14).
O que destacamos do currículo mostra que o professor precisa compreender como
o estudante aprende de forma significativa, aspecto que fortalece a necessidade de estudos
da TAS nos processos de formação docente. Por outro lado, aponta na direção da
participação ativa e responsável dos estudantes. Neste sentido, defendemos que o
estudante, enquanto perceptor necessita entender como aprende e de que maneira significa
no seu corpo o processo de aprender. Nesta linha, a Neurociência se mostra como um
conteúdo que pode ser inserido no currículo da área de Ciências da Natureza e suas
tecnologias (BRASIL, 2018b), trazendo aos professores possibilidades de integração das
disciplinas da referida área: Química, Física e Biologia. Aos alunos, a contribuição do estudo
da Neurociência reside na compreensão de como o cérebro humano funciona e identificação
do seu estilo de aprendizagem. Uma proposta para o ensino aprendizagem do sistema
nervoso no ensino médio, na disciplina de Biologia é apresentada por Campagna, et al.
(2006). Já a proposta de Santos et al. (2016) é fazer interlocuções da Neurociência e
Aprendizagem Significativa, no ensino de genética do terceiro ano do Ensino Médio.
Cada mencionar que a BNCC1 (p. 556) sugere entre os conhecimentos que podem
ser mobilizados na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, a Neurociência, conteúdo
que até então não fazia parte do currículo escolar, mas que ganha importância tendo em vista
os aspectos legais que orientam a organização dos currículos (BRASIL, 2018a) que citamos.
Frente à complexidade do processo ensino-aprendizagem e possibilidades anunciadas
pelos documentos oficiais, é que propomos o diálogo correlacionando a TAS, aFenomenologia

1

A BNCC pode ser acessada em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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Existencial e a Neurociência. A abordagem ausubeliana em estudos e pesquisa tem se
revelado promissora para compreensão das condições de aprendizagem, bem como as
diretrizes para o processo de aprendizagem (MASINI, 1999) nos diferentes espaços
pedagógicos.
Na perspectiva do diálogo e ampliação da compreensão da aprendizagem humana,
aproximação também com a Neurociência que explica as modificações em nível biológico no
sujeito que aprende, torna-se necessária. Deste modo, buscamos entender a complexidade
de inter-relações corporais, afetivas e cognitivas nos processos de aprendizagem.
Diante do exposto formulamos a seguinte questão: como o diálogo entre a
Aprendizagem

Significativa,

Fenomenologia

e

a

Neurociência

podem

auxiliar

na

compreensão do processo de ensino-aprendizagem?
Para tanto, realizou-se um estudo bibliográfico e documental, recorrendo às
contribuições de estudiosos da Aprendizagem Significativa, da Aprendizagem Significativa
Crítica, da Fenomenologia da Educação, da Neurociência e de textos oficiais.
2 – BASES TEÓRICAS
Apresentam-se neste tópico, fundamentos da Fenomenologia da Educação, da
Teoria da Aprendizagem Significativa, e da Neurociência.
2.1 - FENOMENOLOGIA EDUCACIONAL
O sentido da educação na perspectiva fenomenológica considera a própria educação
como um fenômeno da aprendizagem da cultura, que se complementa sob dois aspectos
fundamentais: uma aprendizagem humana e significativa.
Dentro de uma estrutura organizacional o espaço de escolarização pode se tornar
um lócus de aprendizagem significativa, quando orientado pedagogicamente por uma
atitude de compromisso com o processo de ensino-aprendizagem. Atitude que busca dar
visibilidade aos sujeitos, como preocupação presente ao educar para uma efetiva formação
humana.
A escola se mostra como espaço de excelência para o cuidar do humano
compromissada com o bem-estar social e capaz de dar sentido à vida ao olhar para a
totalidade do aprendiz. O importante na construção do projeto pedagógico da escola é a
parceria e diálogo na direção de uma aprendizagem significativa e totalizante (MASINI,
1999). Através da experiência vivida no cotidiano da escola o conhecimento é construído
na promoção da vida e humanização. Para a fenomenologia o sujeito significa a sua
experiência na relação com o outro, isso se faz com o aproximar-se no processo de
significância. Nesta visão, a aprendizagem revela aquilo que é primordial, o “aproximar-se”
para a realização própria dos aprendizes nas atividades, visando o seu amadurecimento.
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Pode-se inferir que a interação com o mundo desdobra-se em significação desde
que o sujeito esteja aberto à experiência perceptiva. Assim, o sujeito da percepção ao
interagir com o mundo, sofre influência deste mesmo mundo e dá sentido ao que percebe
e aquilo que é percebido. Pelas vias perceptivas, vamos construindo o mundo na
cotidianidade do existir humano, sendo que,
Nossas percepções vão se fazendo através de ações e explorações daquilo que
nos rodeia. Através de nossos movimentos e interações com o derredor, vamos
desenvolvendo nossas habilidades de perceber, experienciar, organizar e
compreender o mundo onde estamos (MASINI, 2013, p. 25).

Omundo é o horizonte de todos os horizontes, palcofenomênicoexistencial,
lugardeencontro, interação, aprendizagem, intersecção de experiências e intersubjetividades
que compõem o campo perceptivo permeado pela comunicação e linguagem que envolve
nossa personalidade, história pessoal, afetividade, desejos e paixões.
O mundo ao nosso redor oferece condições para o desenvolvimento da nossa vida com
os outros, do nosso corpo com as coisas. Na escola, não seria diferente, pois na relação
educador/educando, ambos sujeitos são problematizadores do seu modo de estarem no
mundo e de suas práticas sobre o mundo. É através da relação dialogal que conseguimos
atuar de forma qualitativa na escola, por meio de nossos corpos que são constituídos da
interação com o mundo em que se vive, pois não existe aprendizagem que não tenha passado
pelo corpo e pela mente. A aprendizagem se dá no relacionar-se com o mundo e com as
pessoas, o que nos move à reflexão de nossas ações, pois como indivíduos concretos somos
uma síntese de inúmeras relações sociais.
Tais relações, conforme veremos a seguir são preconizadas pela Teoria da
Aprendizagem Significativa (TAS), que podem propiciar aprendizagem mecânica ou
significativa (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2011), dependendo da forma como acontecem e do
interesse do aprendiz.
2.2 – TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
A TAS tem suas origens na década de 1960 com Ausubel. A Aprendizagem
Significativa pode ser definida como um tipo de aprendizagem em que novas ideias interagem
de modo não arbitrário e não literal com ideias presentes na estrutura cognitiva do sujeito
que aprende (AUSUBEL, 2003, MOREIRA 2011).
Ausubel

distingue

a

Aprendizagem

Significativa

de

aprendizagem

mecânica,

apresentando as condições para a ocorrência da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2003;
NOVAK E CAÑAS, 2006; MOREIRA, 2011). Uma delas é que o material a ser aprendido deve
ser potencialmente significativo, ou seja, deve ser relacionável com que o aprendiz já sabe.
Outra condição é que o aprendiz deve possuir em sua estrutura cognitiva conhecimentos
prévios, denominado por Ausubel de subsunçor, para que o conhecimento novo seja
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ancorado. A terceira condição é que o aprendiz precisa querer aprender, ou seja, ter
predisposição para aprender de forma significativa.
Para Ausubel (2003), a estrutura cognitiva é o fator que mais influencia a
aprendizagem significativa. Isso porque é necessário que o aprendiz possua em sua
estrutura os “subsunçores”, ou seja, conhecimentos prévios que irão interagir de forma não
arbitrária e não literal com os novos conhecimentos. Se a interação não acontece desta
forma, a aprendizagem é mecânica.
Quando o novo conhecimento é assimilado, em função da interação do conhecimento
prévio com o novo conhecimento, o subsunçor se modifica e cresce. Assim ocorre
desenvolvimento, pois há uma modificação na estrutura cognitiva do sujeito.
O que vai evidenciar se a aprendizagem foi significativa é a constatação de que o aluno
consegue resolver questões e problemas de uma maneira nova, e que necessitem de uma
transformação do conhecimento adquirido.
Os mapas conceituais foram desenvolvidos por Novak na década de 1970, tendo como
base a TAS. Os mapas conceituais são ferramentas gráficas e concisas que representam e
organizam as estruturas conceituais de um corpo de conhecimentos (NOVAK E CAÑAS, 2006;
MOREIRA, 2011).
Um mapa conceitual é um instrumento dinâmico, refletindo a compreensão de quem
o faz no momento em que o faz, podendo ser utilizados como ferramentas de ensino,
aprendizagem ou avaliação. Assim, a construção do mapa conceitual pelo professor auxilia
na identificação dos conceitos fundamentais e específicos da área que ensina para tomar
decisões com relação à seleção de conteúdos, planejamento e para a promoção da
Aprendizagem Significativa. Já como ferramenta de aprendizagem, a construção de mapas
conceituais auxilia o estudante a identificar os conceitos de uma área e estabelecer relações
entre eles. Para o professor, a análise de mapas conceituais construídos por um estudante
pode trazer indicativos de Aprendizagem Significativa de conceitos (MOREIRA, 2011).
Novak e Cañas (2006) explicam que os mapas conceituais facilitam a Aprendizagem
Significativa porque ajudam o aprendiz a organizar o conhecimento, a utilizar os
conhecimentos em novos contextos e reter os conhecimentos por mais tempo.
Moreira (2011) tem contribuído no desenvolvimento e disseminação da TAS. O autor
propôs a Aprendizagem Significativa Crítica que traz entre seus princípio: o estímulo ao
questionamento dos alunos no lugar de respostas prontas; a diversidade de materiais e
estratégias de ensino; aprendizagem pelo erro; aprendiz como perceptor; a busca de
significado nas pessoas e não nas palavras; reconhecer o conhecimento prévio como
obstáculo à aprendizagem (MOREIRA, 2011, p. 174).
As

duas

teorias

apresentadas

(Fenomenologia

Educacional

e

TAS)

se

complementam e podem ser disseminadas na educação brasileira para superar as
concepções tradicional e tecnicista que centra a educação no professor. Da Neurociência
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podemos buscar outros subsídios para entender os mecanismos mentais envolvidos na
aprendizagem humana.

2.3 - NEUROCIÊNCIA
De acordo com Moreira (2010) o estudo da Neurociência é pouco abordado, seja nos
currículos escolares, seja na formação de professores. Este aspecto é um tanto problemático,
uma vez que a Neurociência pode contribuir para o processo de aprendizagem, visto que
estuda como acontecem os processos de aprendizagem e explica o funcionamento e
capacidades do cérebro. De acordo com Sprenger (1999) apud Moreira (2010), “o que tem
se tornado tão importante quanto aprender, é aprender como melhor se aprende” (p.100).
Segundo estudos de Rotta et al. (2007), a aprendizagem é um processo
neurobiológico que acontece no Sistema Nervoso Central (SNC), modificando as estruturas
cognitivas, que por vezes são permanentes, que podem resultar em mudanças de
comportamento ou funcionais. Esse processo envolve, conforme a perspectiva de Siqueira e
Gurgel-Giannetti (2011) apud Santos et al. (2016), diferentes funções do SNC, tais como a
memória, a emoção, a percepção, a atenção, as funções executivas, entre outras.
Deste modo, o ato de aprender transforma as estruturas cerebrais, ou seja, a
neuroplasticidade do cérebro, uma condição morfológica, se modifica para que o cérebro se
adapte às mudanças do ambiente (LENT, 2010).
Para Domingues e Schmitt (2016), diversos pesquisadores estudam sobre os
diferentes estilos de aprendizagem e, dentre eles, destaca-se, por um método simples e de
fácil entendimento, Neil Fleming. Em 1992, Fleming desenvolveu uma técnica para mapear
estilos de aprendizagem que nomeou de VARK (Visual, Aural-Read, Write and Kinesthetic).
Para Fleming (2001) apud Domingues e Schmitt (2016), o sujeito pode aprender por quatro
vias diferentes. De acordo com as características pessoais, a aprendizagem pode acontecer
por um ou mais dos canais citados pelo autor:
(i) Visual: sujeitos que aprendem melhor visualmente preferindo as informações que
são oriundas de demonstrações visuais. Costumam lembrar de rostos, porém esquecem os
nomes e desprezam os sons de um ambiente, preferindo a observação de movimentos;
(ii) Auditivos: indivíduos que melhor aprendem por meio da audição. Deste modo
preferem discussões e debates. São facilmente distraídos por barulhos externos e possuem
proficiência na comunicação oral;
(iii) Leitura/escrita: são pessoas que tomam nota de palestras, aulas ou leituras.
Necessitam construir planos e esquemas para a organização dos conteúdos e para a
memorização destes;
(iv) Sinestésicos: os sujeitos que aprendem realizando atividades práticas que
envolvem movimentos e interação com o meio.
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Utilizar ideias da Neurociência no ensino significa, por exemplo, utilizar metodologias
que estimulem a visão, audição, leitura, escrita e atividades práticas, para minimizar as
dificuldades de aprendizagem dos estudantes. De acordo Grossi et al. (2015), a Neurociência
tem sido objeto de interesse dos educadores para estimular os alunos de acordo com o
funcionamento cerebral, possibilitando assim um processo de aprendizagem mais eficiente.
Outros autores como Domingues e Schmitt (2016) afirmam que no contexto escolar,
uma maneira interessante de potencializar a aprendizagem é de o estudante perceber o seu
modo preferencial de aprendizagem. Se o estudante identifica como aprende, vai buscar
maneiras que se adaptam melhor ao seu estilo de aprendizagem de forma a aproveitar os
estímulos externos para que possa, efetivamente, modificar as suas estruturas neurais.
3 – DIÁLOGO ENTRE A TAS, A FENOMENOLOGIA E A NEUROCIÊNCIA
Relações entre a TAS e a Neurociência já foram estabelecidas em alguns estudos
como os de Santos, et al. (2016) e Grossi, et al. (2015).Já outros trabalhos como, por
exemplo, os de Massini (1999) relacionaram a TAS com a Fenomenologia Educacional. O que
buscamos é identificar possíveis correlações entre estas três teorias.
Concordamos com Santos e colaboradores (2016) que chamam a associação entre a
TAS e a Neurociência de "abordagem neurocognitiva". De fato, a TAS é uma teoria que trata
das modificações na estrutura cognitiva do aprendiz que acontecem por meio da interação
não arbitrária e não literal de conhecimentos novos os com os subsunçores. A Neurociência
complementa o entendimento, pois explica as modificações biológicas que acontecem no
cérebro humano quando o sujeito aprende. A Fenomenologia Educacional nos ajuda a
compreender que a aprendizagem é um fenômeno social que se manifesta da experiência
humana no mundo das relações sociais um processo social, que acontece pela interação com
o mundo e com as pessoas e comunicação interpessoal. No caso, o aprendiz tem que ser um
sujeito perceptor, ou seja, que tenha um papel ativo, de liberdade, escolha e interesse em
interagir com o mundo no mundo da vida. Este interesse corrobora com a pré-disposição para
aprender preconizada pela TAS, como uma das condições para a ocorrência da Aprendizagem
Significativa.
O ato de aprender significativamente exige, portanto, a participação ativa do
estudante, envolve modificações em sua estrutura neural e interfere diretamente no
desenvolvimento de seu corpo próprio. Este entendimento relaciona ideias da Fenomenologia
Existencial, Aprendizagem Significativa e a Neurociência.
O mapa conceitual da Figura 1 expressa às relações que percebemos entre as teorias
envolvidas neste estudo.
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Figura 1. O ato de aprender na interação entre Fenomenologia, Aprendizagem Significativa e
Neurociência.
Fonte: os autores.

A compreensão do ato de aprender do sujeito, entendido como perceptor que
interage num contexto por meio de relações interpessoais, implica num diálogo entre a
Fenomenologia Existencial, a Aprendizagem Significativa e a Neurociência. Entender a
totalidade do existir humano considera o modo próprio de pensar, sentir e agir (NOVAK,
2011). A Neurociência explica o pensar que envolve modificações biológicas que acontecem
no SNC. Tais modificações são específicas para cada indivíduo.
O aprender depende do interesse que o sujeito tem em relacionar os novos
conhecimentos que lhe são apresentados com o que ele já sabe. Se na sua interação com o
mundo ele decide não relacionar os novos conhecimentos com outros que já dispõe,
caracteriza-se uma aprendizagem mecânica ou não aprendizagem (LEMOS e MOREIRA 2011).
Ao permitir que os novos conhecimentos se ancorem nos subsunçores e interajam com estes
de forma não arbitrária e não literal a aprendizagem é significativa.
Novak e Cañas (2006) esclarecem que no caso da aprendizagem mecânica, as
informações ficam retidas numa memória de longo prazo, assim como na aprendizagem
significativa. O que diferencia os processos é que na aprendizagem mecânica não há interação
da nova informação com o conhecimento prévio. Deste modo, o conhecimento aprendido em
geral é esquecido rapidamente e a estrutura cognitiva do aprendiz não se aprimora. Como
consequência, o conhecimento aprendido de forma mecânica dificilmente será mobilizado em
situações novas (NOVAK, 2002, apud NOVAK e CAÑAS, 2006).
Além

dessas

correlações

entre

as

teorias,

percebemos

que

as

ideias

se

complementam e nos ajudam a entender a complexidade que envolve o ato de aprender.
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Enxergar um horizonte propício na articulação e integração de saberes e métodos
eficientes

para

a

aprendizagem

e

escolarização

dos

sujeitos

na

construção

do

conhecimento,desafia o educador a comprometer-se com uma atitude fenomenológica
mediante uma prática pedagógica que seja revisitada no horizonte vivido do diálogo entre
Fenomenologia, Aprendizagem Significativa e Neurociência. Onde o olhar do educador possa
estar voltado para ação, para o cuidado humano, a serviço da construção de uma educação
centrada no aluno, na promoção de uma aprendizagem humano-significativa, posto que,
“como ser-ao-mundo, o homem é um ser para a verdade. Esta é uma das dimensões mais
profundas do humanismo da fenomenologia”, afirma Rezende (1990, p.44).
Dimensão que no diálogo com a teoria da Aprendizagem Significativa e Neurociência,
revela que cada indivíduo aprende de forma diferente, e que para que haja aprendizado
efetivo, faz-se necessário o uso de estratégias pedagógicas diversificadas que ofereça ao
estudante a possibilidade dele se conhecer. Quando o estudante entende a forma com que
aprende, o aprender se torna mais significativo.
Novak e Cañas (2006) defendem o uso de mapas conceituais no ensino para contribuir
com a Aprendizagem Significativa dos conceitos, mas alertam que isso não é suficiente.
Afirmam que junto com o uso dos mapas é preciso ensinar aos alunos os mecanismos de
funcionamento do cérebro humano, o que corrobora com nossa ideia de inserir a Neurociência
como conteúdo. A partir das relações que mostramos sugere-se que outros estudos mostrem
possibilidades didáticas do ensino da Neurociência de modo a auxiliar os estudantes no
entendimento dos processos biológicos, químicos e físicos que envolvem o cérebro humano
e as constantes modificações nos processos de aprendizagem. Desta forma pode ser
desenvolvida no aluno a capacidade de “aprender a aprender” (BRASIL, 2018a),
extrapolando os conhecimentos da área de ciências da natureza para as outras áreas e para
o desenvolvimento do estudante como um todo.
Esperamos que o estudo aqui apresentado instigue professores e pesquisadores a
relacionar o estudo da Neurociência no Ensino Médio com os conhecimentos da
Aprendizagem

Significativa

e

Fenomenologia

Existencial,

para

que

os

estudantes

compreendam o papel ativo e responsável que devem ter na direção de uma aprendizagem
mais significativa e totalizante.
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Resumo: O eixo central deste artigo está fundamentado nas contribuições de David Ausubel referentes
às concepções sobre aprendizagem significativa, ancoragem e subsunçores e na Teoria dos Campos
Conceituais de Gérard Vergnaud. Destaca-se a importância da solução de problemas na compreensão
de conceitos matemáticos e são estabelecidas algumas pontes entre a Teoria da Aprendizagem
Significativa, a Teoria dos Campos Conceituais e os estudos sobre a solução de problemas matemáticos
do campo aditivo. A partir da abordagem teórica, discute-se ainda a solução de dois problemas de
estrutura aditiva aplicados a estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Solução de problemas matemáticos.Problemas de
estruturaaditiva.
Abstract: The central thrust of this presentation is anchored in David Ausubel's contributions about
conceptions of meaningful learning, anchoring, and subsumes, and in Gérard Vergnaud's Theory of
Conceptual Fields. The importance of solving problems in the understanding of mathematical concepts
is highlighted, and some link among the Theory of Meaningful Learning, the Theory of Conceptual Fields,
and studies about mathematical problems solution of the additive field are established. From the
theoretical approach, it is discussed the solution of two additive structure problems applied to 6th year
of elementary school students.
Keywords: Meaningful Solving math problems. Additivestructureproblems.

1- INTRODUÇÃO
A solução de problemas tem ocupado um lugar de destaque na matemática escolar.
Estudos em Educação Matemática apontam que a solução de problemas é um processo em
que o sujeito frente a uma determinada situação desenvolve etapas para atingir a solução
(BRITO, 2006). De acordo com Castro, Rico & Castro (1995, p.21) “a habilidade para resolver
problemas não pode ser ensinada, mas pode ser desenvolvida resolvendo problemas”.
Ausubel (2003, p.130) apontou que “a resolução de problemas é um método válido
e prático de se avaliar a compreensão significativa de ideias”, sendo que a compreensão e a
resolução de problemas dependem amplamente dos conhecimentos prévios dos estudantes.
Sendo a solução de problemas matemáticos o foco dessa apresentação, abordar-seá de forma sucinta, estudos relativos ao tema, a partir do referencial teórico de David Ausubel
sobre aprendizagem significativa e de Gérard Vergnaud sobre os campos conceituais, em
especial, problemas matemáticos do campo aditivo.
2- REFERENCIAL TEÓRICO
Na área da Matemática, pesquisas fundamentadas em teorias de aprendizagem,
particularmente a da aprendizagem significativa, como as de Molon (2017) e Jenske (2011),
apontaram que o material de ensino deve ser potencialmente significativo, que façam sentido
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para os estudantes e favoreçam uma relação entre o conhecimento já adquirido e o novo
conhecimento.
Voltada mais para uma teoria de ensino, Ausubel (2002) recomendou que os
professores devem criar situações didáticas com a finalidade de identificar o conhecimento
prévio dos estudantes e os subsunçores preexistentes na estrutura cognitiva dos sujeitos.
Segundo Ausubel (2003, p.93) para que ocorra a aprendizagem “as informações novas e
potencialmente significativas ancoram-se, mais frequentemente, a ideias relevantes mais
gerais e inclusivas na estrutura cognitiva do aprendiz”.
Moreira (2012) pontuou que, de forma simplificada, é mais adequado pensar os
subsunçores como conhecimentos prévios especificamente relevantes para que os materiais
de aprendizagem ou os novos conhecimentos sejam potencialmente significativos.
Subsunçores podem ser proposições, modelos mentais, construtos pessoais,
concepções, ideias, invariantes operatórios, representações sociais e, é claro,
conceitos, já existentes na estrutura cognitiva de quem aprende. (MOREIRA,
2012, p.10).

Em relação à aprendizagem, Ausubel fez uma diferenciação entre a aprendizagem
significativa e a aprendizagem por memorização, destacando que na aprendizagem por
memorização ocorre uma ligação simples, arbitrária e pouco integradora com a estrutura
cognitiva preexistente. Por outro lado, na aprendizagem significativa, o processo de aquisição
de informações leva a uma alteração das informações recentemente adquiridas, assim como,
do aspecto relevante da estrutura cognitiva, à qual estão ligadas as novas informações.
(AUSUBEL, 2003).
Ampliando a definição de aprendizagem significativa, Palmero (2010) ressaltou que
a aprendizagem significativa (AS) não é apenas um processo segundo o qual se relaciona um
novo conhecimento ou informação com a estrutura cognitiva de quem aprende, poisa ASé
também o seu produto.A atribuição designificados da nova informação é o resultado
emergente da interação entresubsunçores relevantes presentes na estrutura cognitiva. As
novas informações ouconteúdo são consequência disso, ou seja, os “subsunçores são
enriquecidos e modificados, levando anovos subsunçores ou ideias âncoras mais poderosas e
explicativas que servirão de base para futuras aprendizagens” (PALMERO, 2010, p.11).
Para a ocorrência da aprendizagem significativa,além da existência prévia de
subsunçores disponíveis,Ausubel (2003) preconizou que o material de aprendizagem (novo
conhecimento) deve ser potencialmente significativo e que o estudante deve ter predisposição
para aprender.
A aprendizagem significativa exige que os aprendizes manifestem um
mecanismo de aprendizagem significativa (ou seja, uma disposição para
relacionarem o novo material a ser apreendido, de forma não arbitrária e não
literal, à própria estrutura de conhecimentos) e que o material que apreendem
seja potencialmente significativo para os mesmos, nomeadamente relacional
com as estruturas de conhecimento particulares, numa base não arbitrária e
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potencialmente significativa (UEPS), como uma alternativa ao método tradicional de ensino
das operações, envolvendo o conjunto dos números reais, através de situações-problema,
utilizando a calculadora. Segundo Moreira (2011, p.43), “as UEPS são sequências de ensino
teoricamente fundamentadas, voltadas para a aprendizagem significativa, não mecânica, que
podem estimular a pesquisa aplicada em ensino, aquela voltada diretamente à sala de aula”.
Jenske (2011), tendo como aporte teórico a Teoria da Aprendizagem Significativa de
Ausubel e dos estudos de Vergnaud acerca da Teoria dos Campos Conceituais, buscou
compreender como ocorre a aprendizagem, ao mesmo tempo que, a partir de uma proposta
de intervenção realizada com estudantes do 8º ano, superar a defasagem de aprendizagem
de conteúdos escolares que os alunos possuíam em relação às operações fundamentais da
matemática.
Ainda, no contexto da Educação Matemática, Hallal e Pinheiro (2018)apresentaram
um levantamento bibliográfico de trabalhos, publicados no Congresso Internacional de Ensino
da Matemática de 2013 a 2017, relacionados à Teoria da Aprendizagem Significativa aplicadas
no ensino da Matemática.
Discorrendo e traçando um paralelo entre a teoria dos Campos Conceituaise a Teoria
da Aprendizagem Significativa, pesquisadores como Moreira (2014, 2002), Palmero (2010) e
Delgado et al.(2012) assinalaram que, considerando as suas especificidades, as teorias são
bastante compatíveis.Segundo Moreira (2014), a ideia de progressividade no domínio de um
campo conceitualdestacado por Vergnaud é muito coerente com a do contínuo que há entre
aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa na teoria de Ausubel.Os autores citados
ressaltaram ainda que, como ponto chave das teorias, tanto Vergnaud como Ausubel,
apontaram que a aquisição de conhecimentosse dá de acordo com as situações e em interação
com o conhecimento prévio dos estudantes e que ambos consideraram o pensamento e a
linguagem como elementos importantes para aprendizagem e formação de conceitos.
De acordo com Moreira (2002) a teoria de Ausubel é uma teoria de aprendizagem
em sala de aulaenquanto a teoria de Vergnaud é uma teoria psicológica. Segundo o autor,

Criador

da

A teoria de Vergnaud não é uma teoria de ensino de conceitos explícitos,
embora conhecimentos-em-ação (largamente implícitos) podem evoluir, ao
longo do tempo, paraconhecimentos científicos (explícitos), por outro lado, a
teoria de Ausubel se ocupa com a aquisição de conceitos explícitos e
formalizados. (MOREIRA, 2002, p.21).

Teoria

dos

Campos

Conceituais,

Vergnaud

recomendou

que,

primeiramente, é necessário reconhecer as diversas estruturas de problemas, analisar as
operações envolvidas e as operações de pensamento necessárias para solucionar cada classe
de problemas (VERGNAUD, 1990, 1996). Segundo o autor, as dificuldades enfrentadas pelos
estudantes e os procedimentos variam para cada classe de problema.
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Para Vergnaud (1990, 1996), um campo conceitual pode ser definido como um
conjunto de situações, cuja análise, tratamento e apropriação requerem o domínio devários
tipos de conceitos, procedimentos e representações simbólicas que estão conectados unsaos
outros. Um exemplo seria o campo conceitual das estruturas aditivas, que englobaum
conjunto de situações cujo tratamento implica uma ou várias adições ou subtrações e
oconjunto de conceitos e teoremas que permitem analisar estas situações como
tarefasmatemáticas.
De forma bastante próxima ao pensamento de Vergnaud, para Ausubel “os próprios
conceitos consistem nos atributos específicos abstratos comuns a umadeterminada categoria
de objetos acontecimentos ou fenômenos”(AUSUBEL, 2003, p.2).
No campo de estudo e análise de problemas de estrutura aditiva,Vergnaud (1990,
1996)categorizou seis tipos de relações ternárias de base, contendo algumas delas
subcategorias. As categorias apresentadas estão baseadas na relação entre três elementos
que podem ser estados, transformações ou relações. Nomeadamente, o autor denominou
essas categorias como: composição de duas medidas, transformação, comparação,
composição de duas transformações, transformação de uma relação e composição de duas
relações.
Tendo como referência os estudos de Brito (2006, p. 18), destacamos a solução de
problemas como uma “forma complexa de combinação dos mecanismos cognitivos
disponibilizados a partir do momento em que o sujeito se depara com uma situação para a
qual precisa buscar alternativas para a solução”.
A solução de problemas é, portanto, geradora de um processo por meio do
qual o aprendiz vai combinar, na estrutura cognitiva, os conceitos, princípios,
procedimentos, técnicas, habilidades e conhecimentos previamente adquiridos
que são necessários para encontrar a solução com uma nova situação que
demanda uma re-organização conceitual cognitiva. (BRITO, 2006, p. 19).

3- METODOLOGIA
A partir da TAS de Ausubel, que considera muito importante a necessidade do
aprendiz assumir um papel dinâmico na aprendizagem, por meio da interação entre
estudantes, desenvolveu-se uma atividade de solução de problemas matemáticos de
estrutura aditiva.
A atividade foi aplicada em uma turma com27 estudantes do 6º ano do ensino
fundamental, sendo 12 meninos e 15 meninas, de uma escola privada localizada na cidade
de Hortolândia, região metropolitana de Campinas/SP. A distribuição etária dos participantes
variava entre 10 e 12 anos.
A solução dos problemas foi realizada em díade, constituindo assim12 díades e uma
tríade. A formação das díades foi realizada pelos participantes que o fizeram de acordo com
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a predisposição afetiva. A atividade foi aplicada em uma aula de matemática, com duração
aproximada de 90 minutos.
Para que o desenvolvimento da atividade transcorresse de forma a fomentar a
integração entre as díades, na primeira etapa do trabalho, os estudantes foram orientados
pela professora de matemática a compartilhar as ideias com o companheiro da díade, adeixar
no papel as formas de solução utilizadas e a maneira como pensaram para solucionar os
problemas. Dando prosseguimento, na segunda etapa da atividade, os estudantes já
agrupados em díades, realizaram a execução da tarefa de solução dos problemas.Para que
houvesse uma posterior análise do processo de solução, para além do registro deixado no
papel, a professora, de comum acordo com os estudantes, realizou a gravação da aula. Após
a finalização da atividade, em momento posterior, a terceira etapa do estudo constitui-se na
transcrição das verbalizaçõesentre os componentes das díades. A quarta e última etapa
constitui-se na análise qualitativa das verbalizações e dos procedimentos adotados pelos
estudantes na solução dos problemas.
Devido aos limites do espaço para a discussão, serão apresentados dois protocolos
da solução e das verbalizações dos estudantes e uma breve análise dos mesmos.Por
intermédio dos protocolos escritos e verbais, à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa e
dos Campos Conceituais, buscou-se compreender os conhecimentos prévios dos estudantes
necessários à execução da tarefa.
3.1- PROBLEMAS APRESENTADOS AOS ESTUDANTES:
v Questão 1: Problema de estrutura aditiva do tipo transformação, envolve também
comparação.
Gabriela coleciona ponteira de lápis. Ela deu 28 para a sua amiga Andressa. Agora
Gabriela tem 47. Quantas ponteiras Gabriela tinha antes?
v Questão 2: Problema de estrutura aditiva do tipo composição de duas relações.
Leandro devia 29 figurinhas a Davi, mas agora Davi está devendo 11 figurinhas a
Leandro. Quantas figurinhas Leandro ainda deve a Davi?

4- APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE PROTOCOLOS
4.1- SOLUÇÃO DO PROBLEMA 1
No geral, o Problema 1 foi considerado fácil pelos estudantes. Dentre as 13 díades,
apenas uma não chegou à solução correta do problema (Figura 1). Para essa díade, observouse que a dificuldade estava relacionada ao cálculo relacional (relativo à compreensão das
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relações numéricas envolvidas) e não ao cálculo numérico (relativo ao uso do algoritmo –
conta) das quantidades expressas no enunciado.

Figura 1.Solução incorreta do Problema 1.
Fonte: As autoras.

Comério (2012) destacou que o cálculo numérico e a realização correta dos
algoritmos dasoperaçõessó fazem sentido se associados à competência para identificarqual,
ou quais, são as operações necessárias para solucionar um determinado problema. Pode-se
dizer que é o problema que justifica a escolha ou a necessidade deum determinado
procedimento ou operação matemática.
Considerandoa TAS de Ausubel, não significa dizer que o cálculo numérico ou a
memorização não sejam importantes no processo de aprender. No processo de solução de
problema, não se trata de memorizar a forma de calcular, mas sim de saber utilizar o cálculo
como ferramenta e como um dos passos da solução. Significativamente, é necessário operar
com as quantidades presentes no enunciado, no sentido de compreendê-lo, de saber qual
operação utilizar; incorporando assim os conceitos matemáticos à estrutura cognitiva prévia.
Ainda, em relação ao Problema 1 e a interação estabelecida em díade entre os
participantes, notou-se que, de maneira geral,os estudantes executaram conjuntamente a
tarefa e que o processo interativo foi colaborativo, possibilitando a troca de ideias e a reflexão
sobrea solução, potencializando assim aaprendizagem significativa. No entanto,após a leitura
do enunciado do problema, observou-se que os participantes da díade “N” e “VS”mantêm em
um primeiro momento, certa individualidade, como pode ser observado no fragmento abaixo.
- “N”: Faz!
- “VS”: Não! Você faz primeiro e eu faço depois. Eufaço a número dois.
Inicialmente, essa díade dividiu entre si os dois testes e determinaram que cada um
deveria resolver separadamente o problema. Porém, no decorrer da atividade, ambos
compartilharam informações, discutiram os problemas e qual seria a melhor forma de resolvêlos, alcançando êxito na solução, como demonstra a Figura 2.
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Figura 2. Solução correta do Problema 1.
Fonte: As autoras.

4.2 - SOLUÇÃO DO PROBLEMA 2
Como se sabe, a maneira como é concebido o enunciado influencia a solução
doproblema, tornando-o mais fácil ou mais difícil. Para este problema, o enunciado pareceter
dificultado a solução; contudo, apenas duas díades não chegaram à resposta esperada para
o problema. Vale lembrar que, mais do que chegar à resposta correta, o caminho percorrido
para buscar a solução é onde se encontra a verdadeira aprendizagem.
No fragmento abaixo, pode-se observar como “M” buscacompreender a situação e,
ao mesmo tempo, tenta explicar para “E” e “V” a prática dos cálculos realizada pelos pais no
trabalho, pois “M” entende que o problema proposto tem semelhança com que eles realizam
no dia a dia.
- “M”: [...] Olha, é porque vocês não entendem! Sóque minha mãe trabalha com
isso, então, minha mãe já...
- “V” interrompe: É que assim: ele descontou...
- “M” interrompe: É que o meu pai, ele tem “tipo”, outros terrenos e “tipo”, meu pai
aluga os terrenos, então “tipo”... Ah não dá pra explicar...
- “E”: O que isso tem a ver?
- “M”: Mas é porque minha mãe, ela trabalha com isso. Entãoela “tipo”, já me explicou
esse tipo de conta.
- “E”: Tá bom!
- “M”: É assim mesmo.
- “E”: Resposta...
Pausa para escreverem a resposta...
- “E”: 18 figurinhas...
Observa-se, conforme asseverouAusubel, que os conhecimentos prévios dos
estudantes foram fatores importantes na compreensão e no processo de solução do problema,
pois “M” buscou encontrar alguma informação na sua estrutura cognitiva, para que pudesse
relacioná-la à nova situação.
Em adição, quando “M” fala do trabalho dos pais, recorre a situações vivenciadas no
seu cotidiano (conceitos espontâneos) para aplicá-losà nova situação. Nesse sentido, podese dizer que os conceitos espontâneos alicerçaram a organização do pensamento, a
construção de novas relações, a ampliação do conhecimento e o desenvolvimento dos
conceitos científicos. Reportando-se às questões de aprendizagem, Azevedo (2013, p.197)
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assinalou que “ocupando-se especificamente da aprendizagem/do ensino de conceitos
científicos a partir da formação, pela criança, dos conceitos espontâneos, Ausubel formula
sua Teoria da Aprendizagem Significativa”.
Por intermédio das verbalizações, e de acordo com Vergnaud(1990), verifica-se
também que os conceitos e teoremas-em-ação implícitos, puderam ser explicitados,
favorecendo assima aprendizagem a partir das interações.
Buscando a compreensão do Problema 2, percebeu-se também que os participantes
realizaram várias vezes a leitura do problema, dando especial atenção aos termos presentes
no enunciado. Nomeadamente, se detiveram à compreensão e relação entre as quantidades
vinculadas à palavra/verbo “devia”. Houve ainda a preocupação em não deixar nada passar
despercebido ou, como disseram alguns estudantes,cair em uma suposta “pegadinha” que
pudesse ser empregada pelo autor do problema.
A seguir, é apresentado um fragmento da verbalização entre a díade “VS” e “N”, o
que ilustra a tentativa de compreensão do problema pelos estudantes.Os integrantes leemo
problemae, juntos, tentam compreender o problema e identificar termos que possam auxiliar
no processo de solução.

- “VS”: É! Leandro está devendo 29 figurinhas a Davi.Devia!Elenão deve mais a Davi.
- “N”: Isso!Devia!Agoranão deve mais.
- “VS”: Mas agora Davi está devendo 11?

Sobre a necessidade de compreensão do enunciado dos problemas matemáticos,
verifica-se que a tarefa de solução exige tanto a habilidade verbal (necessária à leitura e à
compreensão) quanto a habilidade matemática, pois somente após a compreensão do
enunciado é que o estudante consegue entender a estrutura matemática subjacente à
linguageme ao envoltório do problema(BRITO, 2006).
Para solucionar o problema, a maioria dos estudantes (10 das 12 díades e a tríade)
realizou uma subtração, já que, para os participantes o sentido da palavra “devia” evocavaa
subtração (29 – 11 = 18).
Na solução de problemas, a proposta é que ideias mais gerais e inclusivas,
relacionadas aos conceitos matemáticos sejam apresentadas e, progressivamente, o
estudante vá ampliando seu conhecimento e dando significado as novas situações.
No curso da aprendizagem significativaausubeliana, os conhecimentos já adquiridos
interagem com as novas situações, servindo de base para a atribuição de novos significados
que também se modificam, processo este conhecido como diferenciação progressiva.
Conceitos, proposições, ideais e esquemas, previamente adquiridos, levam ainda a uma
reorganização da estrutura cognitiva, sendo esta reorganização de conceitosconhecida por
reconciliação integrativa, ou seja, “o sujeito que aprende vai diferenciando progressivamente
e, ao mesmo tempo, reconciliando integrativamente, os novos conhecimentos em interação
com aqueles já existentes”. (MOREIRA, 2012, p.18)
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Por fim, nesse sentido e tomandocomo exemplo a aquisição, construção e ampliação
dos conceitos matemáticos do campo aditivo, o professor dos anos iniciais do ensino
fundamental deve levar em conta as situações já vivenciadas pelos alunos, pois as crianças
antes mesmo de frequentarem a escola têm contato com o conceito de adição. Os
conhecimentos prévios, elaborados em situações do cotidiano, podem servir de pontos iniciais
de ancoragem, ou subsunçores, para a construção de relações aditivas mais complexas.
5- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando a atividade de solução de problemas em díade, pode se inferir que os
problemas propostos e a interação possibilitaram o avanço dos estudantes na construção de
novos conhecimentos. Notou-se que houve a predisposição dos participantes para discutir
conjuntamente as ideias e solucionar os problemas, bem como, a linguagem desenvolvida no
curso das verbalizações, potencializou o desenvolvimento da aprendizagem e a formação dos
conceitos matemáticos envolvidos na tarefa proposta.
Com o intuito de favorecer a aprendizagem significativa, os professores podem criar
espaços para que a interação entre os estudantes aconteça, assim como oferecer a estes uma
ampla variedade de problemas matemáticos, os quais possam ser instrumentos que
favoreçam a associação e a inter-relação entre os antigos e os novos conceitos.
Destaca-se ainda que no processo de ensino e aprendizagem da matemática, devese levar em conta os esquemas de conhecimento prévio dos alunos, relacionados aos
conteúdos de aprendizagem já adquiridos, mas ao mesmo tempo, é necessário provocar
desafios que o levem os estudantes a questionar, a ir além do que já é conhecido.
Por fim, em relação à tarefa de solução de problemas matemáticos, pode-se dizer
que esta é uma das formas para se avaliar a compreensão significativa de ideias e conceitos.
Contudo, vale lembrar, como bem destacou Ausubel (2003) que:
(...) não é o mesmo que dizer que o aprendiz que não consegue resolver um
conjunto representativo de problemas, com base num determinado grupo de
material de instrução, não compreende necessariamente, mas tem apenas
memorizados, os princípios exemplificados por estes problemas. A resolução
de problemas bem-sucedida exige muitas outrascapacidades e qualidades –
tais como poder de raciocínio, perseverança, flexibilidade, ousadia, improviso,
sensibilidade aos problemas e astúcia táctica – alémda compreensão dos
princípios subjacentes (AUSUBEL, 2003, p.130)

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimento: uma perspectiva cognitiva. Lígia Teopisto
(Trad.). Lisboa: Platano Edições Técnicas, 2003.
AZEVEDO, T.M. Por uma aprendizagem significativa da língua materna. O ensino fundamentado em
Sausurre e Ausubel. Nonada: Letras em Revista, v. 1, n. 20, p. 191-212, 2013. Disponível
em:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=512451670011>. Acesso em: 30mar. 2019.
BRITO, M. R. F Alguns Aspectos Teóricos e Conceituais na Solução de
Problemas Matemáticos. In: BRITO, M. R. F. (Org.).Solução de Problemas e a Matemática
Escolar. Campinas: Alínea, 2006, p.13-53.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

165

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 CASTRO, E., RICO, L., CASTRO, E. Estructuras aritméticas elementales y su modelización.Bogotá:
Grupo
Editorial
Iberoamérica,
1995.
COMÉRIO, M. S. Interação social e solução de problemas aritméticos nos anos iniciais do
Ensino fundamental.Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de
Educação,
2017.
DELGADO, M; XIOMARA, A; CAMACHO, H.Comparación de teorías relacionadas
conlaformación de conceptos científicos. Multiciencias, v. 12, n.4, 2012, p. 416-426. Disponível
em:https://www.redalyc.org/html/904/90428396005/>. Acesso em:12 fev. 2019.
HALLAL, R.; PINHEIRO, N. A. M. Recorte Literário Acerca da Teoria da Aprendizagem Significativa de
Ausubel: congresso internacional de ensino da matemática (2013 a 2017). Revista Vozes dos Vales,
n.14, 2018.
JENSKE, G. A Teoria de Gérard Vergnaud como aporte para a superação da defasagem de
aprendizagem de conteúdos básicos da matemática: um estudo de caso. Dissertação de
Mestrado. Pontifícia Universidade Católica, Porto Alegra, RS, 2011.
MOLON, G. Unidade de Ensino Potencialmente Significativa: a resolução de situaçõesproblema envolvendo as operações com números reais e a calculadora. Dissertação de
Mestrado. Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, RS, 2017.
MOREIRA, M. A. A teoria dos campos conceituais de Vergnaud, o ensino de Ciências e a pesquisa nesta
área. Investigações em Ensino de Ciências,v.7, n.1, 2002, p. 7-29.
____________. O que é afinal aprendizagem significativa?Qurriculum, La Laguna, Espanha,
2012.Disponível em: <http://moreira.if.ufrgs.br/oqueeafinal.pdf>. Acesso em: 14 fev.
2019.
______________. Unidades de Enseñanza Potencialmente Significativas - UEPS. In: Aprendizagem
Significativa emRevista/Meaningful Learning Review, V.1 (2), 2011, p. 43-63. Disponível em:
http://www.if.ufrgs.br/asr/artigos/Artigo_ID10/v1_n2_a2011.pdf>. Acesso em: 08 jun. 2019.
_____________. Aprendizagem significativa em mapas conceituais. (Conferência). In: Anais 5º
Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa, 2014,p. 29- 77.
PALERMO, M. L. R. La teoríadelaprendizajesignificativo.In: PALMERO, M.L.R (org.). La
teoríadelaprendizaje
significativo
enla
perspectiva
de
lapsicología
cognitiva.Barcelona:Ediciones Octaedro, 2010, p. 7-45.
VERGNAUD,
G.
La
teoría
de
los
campos
conceptuales.
Recherches
em
DidáctiquedesMathématiques, v. 10, n. 2,1990, p. 133-170.
_____________. Teoria dos campos conceituais. Anais do 1º. Seminário Internacional de
Educação Matemática do Rio de Janeiro. Projeto Fundão, Rio de Janeiro: UniversidadeFederal do
Rio de Janeiro/UFRJ, 1996.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

166

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

CORAL-RP-047 ANÁLISE DE UM QUESTIONÁRIO PARA DIAGNOSTICAR CONCEITOS
SUBSUNÇORES DE ENERGIA MECÂNICA
ANALYSIS OF A QUESTIONNAIRE FOR DIAGNOSING SUBSUMPTION CONCEPTS OF
MECHANICAL ENERGY
MARIA APARECIDA MONTEIRO DEPONTI
Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) / Campus Jaguari / cidadeponti@gmail.com

ANA MARLI BULEGON
Universidade Franciscana (UFN) / Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática /
anabulegon@ufn.edu.br

Resumo:Este trabalho apresenta a análise de um instrumento de pesquisa para diagnosticar a presença
de conhecimentos que possam ser classificados como subsunçoresdo tema Energia Mecânica. Elaborouse um questionáriocomposto por questões objetivas e abertas, sobre o tema Energia Mecânica, com o
objetivo de mapear conhecimentos prévios e, assim, ensinar de acordo, como propõe a Teoria da
Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Para validá-lo, o mesmo foi aplicado em uma turma de
34 alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma escola da rede pública deJaguari, Rio Grande do Sul. A
Teoria da Aprendizagem Significativa, na perspectiva de Ausubel, foi utilizada para embasar as
discussões que emergiram da análise dos dados obtidos na investigação. Os resultados apontaram que
existem concepções frágeis, em desacordo com os conhecimentos científicos acerca de alguns conceitos
sobre Energia Mecânica, indicando a necessidade de introduzir materiais que sirvam de organizadores
prévios para ancorar as novas informações, de forma a contemplar a aprendizagem significativa sobre
o tema.
Palavras-chave: Conhecimentos prévios; Instrumento de medida; Energia Mecânica; Aprendizagem
Significativa.
Abstract: This paper presents the analysis of a research tool to diagnose the presence of knowledge
that can be classified as subsunçores of Mechanical Energy theme. A questionnaire was elaborated,
composed of objective and open questions about the topic mechanical energyin order to map previous
knowledge and thus teach in agreement, as proposed by David Ausubel's theory of meaningful learning.
To validate it was applied to a class of 34 students in the first year of high school to a public school of
Jaguari, Rio Grande do Sul. Meaningful learning theory, Ausubel, was used to support the discussions
that emerged from the analysis of the data obtained in the investigation. The results showed that there
are fragile conceptions, at odds with the scientific knowledge about some concepts about mechanical
energy indicating the need to introduce materials that serve as organizers prior to anchor the new
information on the subject, in order to contemplate meaningful learning on the subject.
Keywords: Previous knowledge; Measuring instrument; Mechanical Energy; Meaningful Learning.

1–INTRODUÇÃO
O ensino de Física no Ensino Médio tem sido alvo de estudos a partir de propostas
pedagógicas que possibilitem contextualizar os conhecimentos cotidianos com a teoria
científica e, assim, poder efetivar a aprendizagem significativa.A Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) entende que, na área das Ciências da Natureza, o conhecimento científico
é sistematizado por leis, modelos e teorias e que, no Ensino Médio, estão associados à sua
aplicação em diversos contextos para explicar fenômenos naturais e sistemas tecnológicos
(BRASIL, 2018).
Para o estudo aqui descrito, o conteúdo explorado restringe-se à Energia Mecânica,
levando em consideração seu conceito, as formas e as transformações de energia e o Princípio
da Conservação da Energia. O conceito de energia é algo abstrato e uma definição criada para
modelar muitos fenômenos naturais (ORENGO, 2008).
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Sobre a lei da conservação da energia Feynmam, Leighton e Sands(1977, apud
ORENGO, 2008, p. 1) afirmam:
A lei é chamada conservação de energia. Ela afirma que existe uma certa
grandeza, a qual chamamos energia, que não varia nas múltiplas alterações
(mudanças) que a natureza sofre. Isto é uma ideia abstrata, porque é um
princípio matemático; ela diz que existe um valor numérico que não varia
quando alguma coisa acontece. Não é a descrição de um mecanismo, ou
alguma coisa concreta; é apenas um fato estranho no qual podemos calcular
(obter) algum valor numérico e quando ao final, após olharmos completamente
o desenvolvimento da natureza (com seus truques), calculamos o número
novamente, e ele é o mesmo.

De acordo com a lei da conservação da energia a energia total do Universo é
constante; não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada em diversas
modalidades. No entanto, reconhecer que esse princípio geral é válidoe aplicável emqualquer
situação e não somente naquelas que, geralmente, são apresentadas no estudo da mecânica,
parece que gera certa estranheza ao estudante do EnsinoMédio (BRASIL, 2018).
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) os conhecimentos
científicos, tais como os tipos e as transformações de energia, devem fazer emergir a
compreensão e a interpretação dos estudantes, de forma que possam reelaborar e ampliar
seus saberes acerca de tais conhecimentos.Essa orientação vem ao encontro do
desenvolvimento da aprendizagem significativa, prescrita na Teoria de Aprendizagem
Significativa, de David Ausubel. Neste sentido, é importante que se inicie na identificação e
compreensão do que o estudante já sabe sobre os conceitos que se quer estudar para
posteriormente planejar ações de ensino que propiciem a aprendizagem significativa. Com
isso, neste trabalho objetivamos validar um questionário para ser utilizado como um
instrumento de identificação dos subsunçoresa respeito do tema Energia Mecânica.
Para atingir esse objetivo, elaboramos o questionário com base em manuais didáticos
sobre o tema e o organizamos em questões abertas e/ou de múltipla escolha; aplicamos com
um grupo de estudantes de uma escola pública do interior do Rio Grande do Sul e analisamos
suas respostas. Os resultados desse estudo é o que se apresenta a seguir.
2–REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
A Teoria da Aprendizagem Significativa revela evidente preocupação com os fatores
cognitivos

que

influenciam

na

aprendizagem

do

indivíduo.

Para

Ausubel

(1978),

aprendizagem significativa é um processo que ocorre quando um novo conhecimento se
relaciona com um conhecimento já existente na estrutura cognitiva1do indivíduo, ou seja,
com aquilo que o indivíduo já sabe.

Estrutura cognitiva significa uma estrutura hierárquica de conceitos subsunçores que são abstrações
da experiência do indivíduo (MOREIRA; MASINI, 2016, p. 18).
1
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O conhecimento é significativo por definição (AUSUBEL, 1978). É o mecanismo
mental necessário à aprendizagem com significado ou para adquirir e reter conhecimentos.
Nessa óptica, o saber é definido como processo psicológico cognitivo que envolve a interação
entre ideias logicamente organizadas, preexistentes e significativas da estrutura cognitiva
particular do aprendiz com o novo conhecimento que se quer ensinar.
A aprendizagem significativa é contrastada pela aprendizagem mecânica que pode
ser entendida como aquela na qual o novo conhecimento ocorre sem ou com pouca relação
com conceitos relevantes na estrutura de conhecimentos do indivíduo. A aprendizagem ocorre
de forma arbitrária, mecânica, pela memorização da informação. Ausubel(2003) não
estabelece uma dicotomia entre a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica,
pois são um continuum, são complementares, tendo em vista que, em situações específicas
como a memorização de fórmulas, a mecanização pode estabelecer um processo inicial de
aquisição progressiva de significados.
Ainda, de acordo com a teoria ausubeliana, a aprendizagem pode ocorrer por
recepção quando o que será aprendido é apresentado em sua forma final ao aprendiz ou por
descoberta quando o conteúdo principal é descoberto pelo aprendiz. Tanto por recepção
quanto por descoberta, a aprendizagem pode ser significativa se o novo conhecimento
relacionar-se de forma não arbitrária e não literal aos conceitos subsunçores relevantes
existentes na estrutura cognitiva do aprendiz (MOREIRA; MASINI, 2016).
Para Ausubel (2003), os subsunçores são os elementos que mais influenciam na
aprendizagem do indivíduo, pois são conhecimentos específicos que, uma vez resgatados,
podem ancorar e dar significado ao novo conhecimento que é apresentado ou descoberto por
esse indivíduo. Nessa perspectiva, é importante promover situações de ensino para averiguar
os conhecimentos prévios dos estudantese identificar se eles são subsunçores potenciais para
ancoragem de novos conhecimentos.
É possível que no processo de resgate dos subsunçores o indivíduo não apresente
tais conhecimentos para facilitar a aprendizagem subsequente e, nesse caso, Ausubel (1978)
propõe a intervenção dos organizadores prévios que são instrumentos que têm a finalidade
de estabelecer uma ligação entre o que o aprendiz já sabe e o que ele precisa saber a fim de
que a aprendizagem seja de fato significativa.
Masini e Moreira (2017, p.26) apontam condições para a ocorrência da aprendizagem
significativa:
1. a estrutura cognitiva existente é a variável independente que mais
influencia, podendo facilitar, limitar ou inibir a aprendizagem significativa de
um certo conhecimento;
2. a predisposição para aprender, o querer aprender, a intencionalidade do
aprendiz, é outro fator fundamental; o ser humano poderá aprender de
maneira significativa se quiser aprender; por alguma razão deve ter a intenção
de aprender;
3. os materiais de aprendizagem devem ser potencialmente significativos;
devem fazer sentido para o aprendiz.
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Ainda, segundo os autores supracitados, o conhecimento prévio existente na
estrutura de conhecimentos do aprendiz deve ser adequado, ou seja, aquele no qual o
indivíduo é capaz de dar uma resposta condicionada para a situação apresentada. Assim, para
ancorar o novo conhecimento, não é qualquer conhecimento prévio que será satisfatório, mas
um subsunçor, ou seja, um conhecimento específico que seja relevante à nova aprendizagem.
Dessa forma, para que a aprendizagem seja significativa, antes de introduzir um
conteúdo é fundamental que o professor identifique os conceitos relevantes do conhecimento
a ser ensinado e verifique a existência de conceitos subsunçores que são relevantes a esse
novo conhecimento para poder planejar o conteúdo e, então, ensiná-lo de acordo (AUSUBEL,
1978). E, ao considerar a importância que os conceitos subsunçores têm para ancorar os
novos conhecimentos na estrutura cognitiva do indivíduo e contemplar a aprendizagem
significativa, o presente estudo foi impulsionado.
3–MATERIAIS E MÉTODOS
Como verificar a existência desubsunçoresna estrutura cognitiva dos estudantes, ou
seja, conhecimento prévios relevantes para a ancoragem do novo conhecimento sobre
Energia Mecânica? Elaboramos um questionário, composto de quinze questões, objetivas e/ou
abertas. Elas foram elaboradas com base em Manuais didáticos sobre Energia Mecânica e
procuraram contextualizar a realidade vivenciada pelos estudantes do curso técnico, em nível
de Ensino Médio, na qual estavam inseridos.
O Quadro 1 apresenta as questões elaboradas, que foram respondidas no momento
da aula de Física, de forma individual. As questões foram identificadas de Q1 até Q15.
Quadro 1. Discriminação das questões elaboradas para verificar os conceitos subsunçores.
Q1 – Imagine que você esteja na sala de convivência do IFFar Campus Jaguari, assistindo televisão e que, de
repente, ocorra um blecaute (apagão) de energia elétrica. Um colega diz: “A energia acabou!” A afirmação está
correta? Justifique sua resposta.
Objetivo: Identificar o conhecimento prévio dos alunos sobre a noção de energia e energia total.
Q2 – Cite formas de energia que você conhece.
Objetivo: Identificar se o aluno reconhece as diferentes formas de energia presentes no seu dia a dia.
Q3 – Pense em um tipo de máquina que faça parte do seu dia a dia. Identifique a máquina e descreva, de seu
ponto de vista, as transformações de energia envolvidas no funcionamento dela.
Objetivo: Reconhecer os conhecimentos prévios dos alunos sobre as formas de energia existentes quando uma
máquina está em funcionamento.
Q4 – Para colaborar com a segurança no trânsito, as motocicletas devem dispor de sinalizadores, como a
lanterna de freio. A energia necessária para acender a lâmpada da lanterna é proveniente de um dínamo, um
dispositivo que utiliza energia ___________ para transformar em energia _____________. As palavras que
preenchem corretamente as lacunas são, respectivamente:
a) potencial – eólica
b) potencial – elétrica
c) cinética – elétrica
d) cinética – movimento
Objetivo: Verificar o conhecimento prévio acerca da transformação de energia que, predominantemente, ocorre
em um dínamo.
Q5 – No motor de um automóvel, a mistura de ar e combustível explode e movimenta os pistões. A energia
acumulada no combustível é transformada em energia para movimentar o automóvel, que é:
a) Potencial
b) Cinética
c) Energia
d) Etanol
Objetivo: Identificar o conhecimento prévio existente sobre a energia de movimento.
Q6 – A afirmação “Quando um carro para de funcionar por falta de combustível, a energia do carro acabou”,
está:(
) certa
(
) errada
Explique
Objetivo:Compreender o conhecimento prévio dos alunos sobre formas de energia e energia total.
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da queima de alguns combustíveis, como gás natural e óleo diesel, em energia elétrica. Após a transformação, a
energia elétrica é transportada pelos fios da rede elétrica até os edifícios, residenciais ou empresariais. Após o
processo de transformação, a energia total final em relação à energia total inicial é:
(
) maior
(
) igual
(
) menor
Objetivo: Identificar o conhecimento prévio sobre o Princípio da Conservação da Energia total de um sistema.
Q8 – Quando um corpo realiza um movimento uniformemente variado, num plano horizontal, pode-se afirmar
que, durante esse movimento, o corpo sofre variação na quantidade de:
a) energia cinética b) aceleraçãoc) energia potencial elástica
d) energia potencial gravitacional
Objetivo: Verificar os conhecimentos prévios dos alunos associados ao movimento uniforme variado, em um
plano horizontal, e energia cinética.
# Considere o enunciado a seguir:
Um dos brinquedos prediletos em um parque de diversões é a montanha-russa. A emoção do brinquedo está
associada à grande velocidade atingida durante a descida e as pessoas ficam dentro de carrinhos que se
deslocam por cima de um trilho ou de uma rede de trilhos, armados em declives (descida) ou aclives (subida)
acentuados e sucessivos. Considere que a montanha-russa é um sistema na qual podemos desconsiderar a
existência das forças de atrito e de resistência do ar.

Imagem disponível em:
<https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.eIKuHsnr4Cu4cjfy52v20QHaBy&pid=15.1&P=0&w=515&h=125>
Em relação a esse brinquedo, responda às questões 9, 10, 11, 12 e 13.
Q9 – No ponto mais alto da trajetória, o carrinho é abandonado. Nesse momento, pode-se afirmar que a
energia armazenada está predominantemente na forma:
a) potencial elástica
b) de movimento
c) potencial gravitacional
d) cinética
Objetivo: Identificar as formas de energia e suas transformações em um sistema conservativo.
Q10 – Durante a descida na montanha-russa, desconsiderando todos os tipos de atrito, a energia do carrinho:
(
) aumenta
(
) não altera
(
) diminui
Por quê?
Objetivo: Verificar a existência de conhecimentos prévios nos alunos sobre o Princípio daConservação
daEnergia total.
Q11 – Durante a descida na montanha-russa, desconsiderando todos os tipos de atrito, a energia mecânica do
carrinho: (
) aumenta
(
) não altera (
) diminui
Por quê?
Objetivo: Identificar o que o aluno já sabe sobre o Princípio da Conservação da Energia mecânica.
Q12 – Durante a descida na montanha-russa, a energia potencial do carrinho:
(
) aumenta (
) não altera
(
) diminui
Por quê?
Objetivo: Verificar se o aluno apresenta conhecimentos prévios acerca das formas de energia existentes no
movimento de descida do carrinho.
Q13 – Durante a subida na montanha-russa, a energia cinética do carrinho:
(
) aumenta (
) não altera
(
) diminui
Por quê?
Objetivo: Compreender o que o aluno sabe sobre sistema conservativo.
Q14 – Um carrinho de supermercado é empurrado em um plano horizontal áspero,
dificultando o movimento das rodas. Nessas condições, ao deixar de ser empurrado ele para e
a energia mecânica do carrinho:
(
) aumenta
(
) diminui
(
) não altera
Por
quê?
Fonte: Ser Protagonista parte I (VÁLIO et al., São Paulo: Edições SM, 2014, p. 165)
Objetivo:Verificar se os alunos percebem a existência de forças dissipativas.
Q15 – As fontes renováveis de energia são consideradas formas de energia limpa. Porém, são irregulares, pois
estão sujeitas à imprevisibilidade da natureza, apresentam impacto visual sobre a paisagem e impacto
ambiental para implementação das usinas geradoras. Cite as fontes renováveis de geração de energia elétrica
que você conhece e escolha uma para descrever os processos de transformação de energia que ocorrem, ou
seja, como ocorrem os processos de transformação de uma modalidade em outra.
Objetivo: Verificar se os alunos são capazes de descrever as transformações de energia envolvidas na fonte de
geração de energia elétrica escolhida.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

O questionário foi aplicado para 34 estudantes, na faixa etária entre 14 a 18 anos,
de uma turma de 1º ano do Ensino Médio técnico de uma escola da rede pública de ensino da
cidade de Jaguari, no Rio Grande do Sul, no ano de 2018. A elaboração e organização das
questões considerou a possível existência de conhecimentos prévios, considerados
cientificamente corretos, ou seja, que fogem ao senso comum e que, de alguma maneira,
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fazem referência ao uso de ideias e teorias científicas. Considerou também a existência de
conhecimentos relevantes, os subsunçores, que são ideias âncora, têm significado e fazem
sentido ao novo conhecimento (MOREIRA; MASINI, 2016), a partir dos referenciais AMALDI
(1995), RAMALHO JUNIOR, F.; FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. de T (2015), VÁLIO et al.
(2014) para o Ensino Médio.
A análise das respostas foi feita levando-se em consideração dois aspectos:
existência de conhecimentos prévios cientificamente corretos (C), para verificar de que forma
os conhecimentos prévios dos alunos aproximam-se daqueles cientificamente aceitos; e
existência de conhecimentos subsunçores relevantes (S), para verificar se o aluno
apresentaconhecimentos

prévios

considerados

necessários

para

ancorar

o

novo

conhecimento. A análise considerou a construção das categorias aqui apresentadas a partir
da noção de análise de conteúdo (MORAES, 1999).
Quanto aos conhecimentos prévios:
C1 – o aluno apresenta conhecimentos prévios cientificamente corretos;
C2 – o aluno apresenta conhecimentos prévios parcialmente corretos do ponto de vista
científico;
C3 – o aluno apresenta conhecimentos prévios alternativos, isto é, não convergente com os
cientificamente aceitos.
Quanto aos subsunçores:
S1 – o aluno apresenta subsunçores relevantes;
S2 – o aluno não apresenta subsunçores relevantes.
Assim, pode-se aferir que o aluno que apresentou conhecimentos prévios
cientificamente corretos, apresentou subsunçores relevantes, classificando-se como C1 e S1;
o aluno que apresentou conhecimentos prévios parcialmente corretos do ponto de vista
científico apresentou subsunçores relevantes, classificando-se como C2 e S1; aquele aluno
que apresentou conhecimentos prévios alternativos, não apresentou subsunçores relevantes,
classificando-se como C3 e S2. Destaca-se que aaplicação do instrumento de pesquisa
(questionário) não teve caráter de avaliação e a identificação dos estudantes foi codificada de
E1 até E34, visando preservar suas identidades.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
As respostas dos estudantes foram agrupadas nas categorias:
C3S2 (Conhecimentos prévios alternativos e não possui subsunçores relevantes);
C2S1 (Conhecimentos parcialmente corretos e subsunçores relevantes);
C1S1 (Conhecimentos prévios corretos e subsunçores relevantes).
O Gráfico 1 expressa os resultados encontrados nas respostas das questões de acordo
com essas categorias.
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Gráfico 1. Classificação das respostas às questões por categoria.

Conforme os dados a categoria C3S2 destaca-se na maioria das respostas dos
estudantes. Para elucidar a análise realizada apresenta-se no Quadro 2, as respostas
classificadasna categoria C1S1. Para a classificação nos baseamos, além dos objetivos das
questões, nos subsunçores considerados relevantes para a aprendizagem do novo
conhecimento e na porcentagem de respostas obtidas na categoria(%), num total de 34.
Quadro 2. Questões com respostas classificadas na categoria C1S1
Categoria C1S1 – Conhecimentos prévios corretos e subsunçores relevantes
Questões
Subsunçor(es) relevante(s)
objetivas
Q4
Reconhecer a transformação da energia cinética em energia elétrica e associar a
ideia de movimento com a Energia Cinética.
Q9
A energia cinética associa-se ao movimento, a energia potencial associa-se à
posição do corpo e, em não havendo atritos, há conservação da energia
mecânica.
Fonte: Da pesquisa

%
50
58,8

Para as questões objetivas Q4 e Q9 pode-se aferir que embora tenham sido
identificados subsunçores relevantes em, pelo menos, metade das respostas, há necessidade
de inserção de materiais organizadores prévios para ancorar os conhecimentos acerca das
formas de energia e suas transformações de maneira a facilitar a assimilação dos novos
conhecimentos. O Quadro 3exibe o número das questões classificadas na categoria C2S1, os
subsunçores considerados relevantes para a aprendizagem do novo conhecimento, a
porcentagem de respostas obtidas na categoria(%) e extratos de respostas.
Quadro 3. Questões com respostas classificadas na categoria C2S1
Categoria C2S1 - Conhecimentos prévios parcialmente corretos e subsunçores relevantes
Questões
Subsunçor(es) relevante(s)
%
Exemplos de respostas
abertas
Q2
O aluno reconhece as diferentes
76,5
E1: “Energia eólica, energia solar, energia
formas de energia além da
hidrelétrica, energia nuclear, energia
energia elétrica, como energia
cinética, energia mecânica, energia
térmica, luminosa, mecânica,
luminosa, energia elétrica.”
sonora, etc.
E9: “Energia solar, energia nuclear, energia
hidráulica, energia elétrica, maremotriz,
eólica, mecânica, térmica, etc”
E34: “Térmica, hídrica, solar,...”
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O aluno reconhece as
transformações de energia
ocorridas quando um aparelho
está em funcionamento.
Q15
Existem diferentes fontes
renováveis de geração de
energia elétrica; o aluno
descreve as formas de energia
no processo de geração de
energia elétrica; no processo de
geração de energia elétrica a
energia total se conserva.
Fonte: Da pesquisa

52,9

82,4

E10: “Secador de cabelo, a energia envolvida
no seu funcionamento é a elétrica”.
E15: “Energia elétrica – relógio, celular,
chuveiro, computador, calculadora”.
E30: “Energia hidrelétrica funciona com a
força gravitacional que atua sobre a água
descendo por uma certa queda que irá
movimentar as pás (e cinética) e o motor em
cima depois disso a energia vai para as
redes.

As questões Q2, Q3 e Q15 são questões abertas e que precisavam ser justificadas.
Identificamos que a resposta parcialmente correta dos alunos em Q2 deve-se ao fato de que
a maioria fez confusão entre as formas e as fontes de energia, não sabendo fazer a distinção
necessária; em Q3 a maioria dos alunos conseguiu reconhecer uma ou duas das
transformações de energia ocorridas na máquina citada. Em Q15, considerando que os alunos
têm a disciplina de Introdução à Energia Renovável e Legislação, verificou-se que boa parte
desses alunos não soube descrever satisfatoriamente como se dá a geração de energia
elétrica na fonte de energia renovável que se dispôs a descrever.
O Quadro 4 apresenta o número das questões abertas classificadas na categoria
C3S2, os subsunçores considerados relevantes para a aprendizagem do novo conhecimento,
a porcentagem de respostas obtidas na categoria(%) e extratos de respostas dadas.
Quadro 4. Questões com respostas classificadas na categoria
Categoria C3S2 – Conhecimentos prévios alternativos e ausência de subsunçores relevantes
Questões
Subsunçor(es) relevante(s)
%
Exemplos de respostas
abertas
Q1
Existem diferentes tipos de
76,5 E5: “Não, porque como é um blecaute,
energia e nesse caso ocorre
acredito eu que já vai voltar, então a luza não
transformação de uma forma
acabou”
em outra e a energia não pode
E18: “Não, porque a energia não acabou,
ser destruída.
houve apenas algum dano que após ser
consertado, a iluminação voltará”.
Q6
O aluno percebe que existem
91
E1: “Está certo, pois o combustível é a fonte
diferentes tipos de energia e
de energia do carro”
nesse caso ocorre
E12: “Dessa forma ele não é capaz de se
transformação de uma forma
movimentar, a não ser que alguém empurre”
em outra e sobre a conservação
E22: “Certa, pois a energia do carro que faz
da energia total de um sistema.
ele se movimentar é o combustível”.
Q10
A energia total de um sistema
85,3 E1: Aumenta - “Porque ele está com mais
sempre se conserva e a energia
velocidade”.
do carrinho é a soma de todas
E8: Aumenta – “Pela descida que faz o
as formas de energia
carrinho ganhar velocidade”.
manifestadas durante a descida.
Q11
A energia mecânica se conserva
91,2 E22: Diminui – “Porque a própria gravidade
num sistema conservativo.
aumenta a velocidade dele não precisando de
A energia mecânica do carrinho
energia mecânica”.
se conserva porque são
E31: Diminui – “ Porque a força normal (a
desprezadas forças
inclinação) é muito grande, então não é
dissipativasdurante o
necessário usar tanta energia mecânica, pois
movimento.
está tendo uma força normal”.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

174

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 Q12

Q13

Q14

Questões
objetivas
Q5
Q7

No sistema conservativo
94,1
descrito, a energia mecânica é a
soma da energia cinética com a
energia potencial gravitacional.
A energia potencial está
relacionada com a altura do
carrinho, menor altura, menor
energia potencial.
Para um sistema conservativo, a
79,4
energia mecânica é a soma da
energia cinética com a energia
potencial gravitacional.
A energia cinética está
relacionada com a velocidade do
carrinho, menor velocidade,
menor energia cinética.
Se existe força de atrito o
50
carrinho para e a energia
mecânica não se conserva e a
energia mecânica total do
sistema diminui.
Subsunçor(es)

E23: Aumenta – “Porque pega mais
velocidade”.
E24: Aumenta – “Porque ele acelera”.
E8: Aumenta – “Porque ele tende a descer
fazendo com que ganhe velocidade”.

E31: Aumenta – “Pois o carrinho está tendo
que fazer uma força de atrito para poder
subir”.
E27: Aumenta – “Pois precisa de mais força
para subir”.
E16: Aumenta – “Para ter força de subir”.
E3: Não altera – “Porque o carrinho vai estar
parado”.
E4: Não altera – “Quando ele é deixado de ser
empurrado ele vai parar”.
relevante(s)

%

O aluno associa o movimento do automóvel com energia cinética.
O aluno reconhece o Princípio daConservação da Energia total na situação
apresentada.
Q8
A variação de velocidade está associada à variação de energia cinética.
Num plano horizontal, um corpo em MUV tem sua velocidade alterada.
Fonte: Da pesquisa

59
76,5
85,3

As questões que tiveram as respostas classificadas na categoria C3S2 apontaram
fragilidade na compreensão mais aprofundada dos conceitos explorados e ausência de
conhecimentos adequados para ancorar os novos conhecimentos sobre Energia Cinética,
Energia Potencial Gravitacional e Elástica, Sistema Conservativo e Sistema não Conservativo,
Energia Mecânica e Princípio da Conservação daEnergia. Foi percebida a inexistência de
conceitos corretos, coerentes e relevantes que pudessem ancorar os novos conhecimentos e
necessária a introdução de subsunçores adequados para esse fim.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Masini e Moreira (2017) nos trazem que a ocorrência da aprendizagem significativa
depende da interação entre um ou mais aspectos da estrutura de conhecimentos do indivíduo
e o novo conhecimento. Nesse processo, a identificação do(s) conceito(s) subsunçor(es) é
condição necessária para planejar estratégias de ensino que ofereçam condições ao estudante
de ancorar o novo conhecimento de forma a atribuir-lhe significado.
A análise das respostas dadas às questões elaboradas permitiu verificar que, de modo
geral,

os

estudantes

não

apresentaram

subsunçores

relevantes

para

ancorar

os

conhecimentos sobre Energia Mecânica e o Princípio da Conservação daEnergia, visto que se
verificou confusões quanto ao entendimento das transformações de energia e das formas de
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energia. Verificou-se também ausência de conhecimentos relevantes sobre os conceitos de
Energia Cinética, Energia Potencial Gravitacional e Elástica e Sistemas Conservativos.
Diante do exposto, considera-se que o questionário elaborado e analisado
qualitativamente constituiu-se uma ferramenta eficaz para diagnosticar os conceitos
subsunçoresrelevantes acerca de Energia Mecânica, com estudantes da Educação Básica. Os
resultados também mostraram que faz-se necessário inserir organizadores prévios para
mobilizar a estrutura cognitiva dos alunos (AUSUBEL, 2003), de modo que sejam materiais
instrucionais capazes de desenvolver subsunçores adequados para estabelecer um elo entre
o que o estudante já sabe e o que precisa saber, sobre Energia Mecânica,criando condições
para a aprendizagem significativadesse tema. Nesse sentido, Deponti e Bulegon (2018)
afirmam que a metodologia Sala de Aula Invertida (SAI) representa uma alternativa
ascendente e profícua para 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: Os periódicos científicos são importantes meios de difusão de pesquisas. Os artigos publicados
em periódicos podem ser objetos de análises diversas, a fim de subsidiar a ampliação de nossos
conhecimentos sobre os diferentes aspectos que subjazem os campos de pesquisa (concepção
bourdiana). Com o intuito de ampliarmos nossos conhecimentos sobre o campo de estudos, sobre
aprendizagem significativa, a pesquisa aqui relatada teve como objetivo traçar um perfil métrico do
periódico científico Aprendizagem Significativa em Revista. Com bases metodológicas adaptadas da
bibliometria, da cienciometria e da estatística descritiva, consultamos e analisamos todos os artigos
publicados desde o primeiro número, em 2011, até o último de 2018.O conjunto de indicadores
analisados,desseque está se tornando um periódico brasileiro referencial sobre aprendizagem
significativa,forneceu indícios preliminares que projetam um perfil de campo que mescla características
específicas, inerentes ou correlatas ao seu escopo, com características bibliométricas comuns a outros
campos. (Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB). Palavraschave:campo de pesquisa, artigos científicos, indicadores métricos.
Abstract: The scientific journals are important means of dissemination of research. The papers
published in journals can be objects of several analyzes, to subsidize the expansion of our knowledge
about fields (Bourdieu's design). With the purpose of expanding our knowledge about the studies fields,
about meaningful learning, this research had as objective to draw a metric profile of the scientific journal
Meaningful Learning Review. With adapted methodological bases of bibliometrics, of scientometrics and
descriptive statistics, we queried and review all published articles since the first one, in 2011, until the
last one in 2018. The set of indicators analyzed, since it is becoming a Brazilian reference journal about
meaningful learning, provide preliminary indications that project a profile field that merges specific,
inherent or correlated characteristics to it's scope, with bibliometrics characteristics common to other
fields.
Keywords: research field, scientific articles, metric indicators.

1–INTRODUÇÃO
As pesquisas publicadas em periódicos científicos podem sofrer uma série de
avaliações, com finalidades distintas, incluindo algumas controvertidas de fins políticos
(GINGRAS, 2016). Não é essa a intenção de nosso grupo de pesquisa, que há alguns anos
vem fazendo uso de referenciais métricos para perfilar campos, áreas ou disciplinas
científicas. Geralmente utilizamos periódicos como objetos de pesquisa, pois são relevantes
meios de divulgação de pesquisas de origem diversificada: teses, dissertações, estágios pósdoutoral, grupos, editais institucionais etc. As análises metódicas dos artigos publicados em
periódicos vêm subsidiando a ampliação de nossos conhecimentos sobre determinados
campos, áreas, temas ou disciplinas científicas. Além disso, diversos de nossos resultados
acabam gerando novos questionamentos ou objetos que potencializam outras pesquisas.
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Com esse intuito, relatamos aqui uma pesquisa que teve como objetivo traçar um
perfil métrico do periódico científico Aprendizagem Significativa em Revista(ASR). Por que
esse periódico? Parte da resposta já foi dada acima (ampliação de conhecimento). Agrega-se
a ela outros motivos, entre eles: i) único periódico brasileiro com escopo específico sobre a
teoria de aprendizagem significativa (TAS) na perspectiva ausubeliana, que é considerada
clássica (origem na década de 1960, mas não obsoleta como referencial); ii) documento
relevante que pode indicar tendências associativas diversas ou processos dinâmicos entre a
teoria original de Ausubel com outras diversas teorias; iii) periódico aberto a pesquisas sobre
AS deáreas e disciplinas diversas; iv) editoria com conhecimentos e produções teóricas
referenciais e de reconhecimento internacional; v) fornecimento de indícios preliminares para
a construção de um perfil desse campo científico, que ainda não foi sistematizado no Brasil
na perspectiva métrica que trabalhamos.
2–APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
2.1 – APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: A CONFIGURAÇÃO DE UM CAMPO DE
PESQUISA
Entendemos que não é profícuo discorrermos teoricamente sobre aprendizagem
significativa (AS) neste artigo. O espaço é breve e também o será para quaisquer outras
abordagens referenciais sobre o tema. Diante dessa justificativa, ressaltamos a seguir apenas
alguns tópicos de revisão de literatura e de questionamentos ainda sem respostas concretas
que respaldam nossa pesquisa de delineamento do campo de pesquisa sobre aprendizagem
significativa (não são questões norteadoras de nossa pesquisa, mas os indicadores métricos
subsidiam buscas mais consistentes de respostas): i) A TAS de Ausubel era cognitivista
(MOREIRA, 2011, p. 160), o que mudou desde então?; ii) Que obras sobre AS são mais citadas
nas pesquisas atuais?; iii) A TAS de Ausubel foi concebida para a sala de aula (AUSUBEL;
NOVAK; HANESIAN, 1980, p. xiii). Há pesquisas ou pesquisadores que exploram outros
vieses?; iv) Ausubel foi o precursor. Atualmente, que outros pesquisadores são referências
para a TAS?; v) Na concepção bourdiana (BOURDIEU, 2004), o campo de pesquisa da AS
alcançou que grau de autonomia? Em quais aspectos?
2.2 – ESTUDOS MÉTRICOS: SUBSÍDIOS PARA AVALIAR UM CAMPO CIENTÍFICO
As pesquisas quantitativas de bases teórico-metodológicas da estatística descritiva,
da bibliometria e da cienciometria são relevantes para subsidiar estudos que perfilam e
avaliam os diferentes campos de pesquisa.A estatística descritiva preocupa-se "com a coleta,
descrição e apresentação dos dados observados", organizados em representações gráficas
que facilitam as interpretações (KMETEUK FILHO, 2005, p. 63). Os conceitos de bibliometria
e cienciometria se confundem ou se sobrepõem na literatura (HOOD; WILSON, 2001; VANTI,
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2000). A bibliometria trata de várias medições da literatura científica (SPINAK, 1996, p. 49),
sendo essencial para mapear "o estado das pesquisas num dado momento e num dado lugar"
(GINGRAS, 2016, p. 123), enquanto a cienciometria lida com indicadores e leis específicas
sobre as produções dos cientistas, que possibilitam “traçar um perfil dos campos científicos"
e a posição dos autores (VANTI, 2002, p.156).
3–METODOLOGIA
Refere-se a um relato de pesquisa na qual foram utilizados fundamentos, técnicas e
indicadores adaptados de estudos métricos (bibliometria, cienciometria e estatística
descritiva). Foram consultados todos os 115 artigos do periódico Aprendizagem Significativa
em Revista (ASR), publicados entre 2011 e 2018. Trata-se do único periódico brasileiro com
escopo direcionado especificamente para as teorias de aprendizagem significativa.
Os 115 artigos (em arquivos PDF) foram extraídos do portal da ASR na internet e
organizados metodicamente com ajuda eletrônica (e.g., Foxit® Reader®, Hermetic Word
Frequency Counter Advanced®, Microsoft Excel®e WordClouds®), para a composição e análise
destes indicadores:autoria-produção, conteúdo e referências bibliográficas.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Existe grande diversidade de indicadores bibliométricos apontados pela literatura
(FERNÁNDEZ CANO; BUENO SÁNCHEZ, 1998). Entendemos que os indicadores básicos que
escolhemos e apresentamos a seguir serviram bem aos nossos propósitos. Vejamos.
4.1 – INDICADORES DE AUTORIA-PRODUÇÃO
Na contagem completa, os 115 artigos totalizaram 242 autores (ver tabela 3, à
frente) filiados a 251 instituições (algunsinformaram mais de uma filiação institucional). As
instituições que mais apareceram foram, respectivamente, as seguintes: UFRGS (34),
FIOCRUZ (12), IFSC (9), UEL (9), UNICSUL (9), FURB (7), UFRPE (7), UTFPR (7), Faculdade
Avantis (6), Universidad de Burgos (6), UNOPAR (6). Das 251 instituições informadas, as
brasileiras foram as que mais apareceram (226), seguidas por instituições de Portugal (10),
Espanha (8), Venezuela (5), EUA (1) e Chile (1).
Ao distribuirmos as 226 instituições brasileiras por região, estes foram os resultados:
i) Sul: 111; ii) Sudeste: 54; iii) Nordeste: 39; iv) Centro-Oeste: 14; v) Norte: 8.
Na composição de autoria a predominância foi de artigos escritos por dois autores
(Tabela 1), que é uma tendência recorrente em periódicos brasileiros de outras áreas.
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Composição de Quantidade de
autoria (z)
artigos (n)
1 autor
30
2 autores
49
3 autores
30
4 autores
6
Total
115
Fonte: Dados da pesquisa.

Quantidade de
artigos (%)
26,1
42,6
26,1
5,2
100,0

Total de autores
(z.n)
30
98
90
24
242

Total de autores
(%z.n)
12,4
40,5
37,2
9,9
100,0

Os 115 artigos tiveram a participação de 89 diferentes pesquisadores na categoria
de 1º autor (Tabela 2). Oitenta deles contribuíram com um artigo cada. Cinco contribuíram
com total de 27 artigos. Essa tendência relacional de muitos contribuirem com pouco e poucos
contribuirem com muito sobre um tema se repete na maioria das áreas. Na bibliometria esse
evento consiste na lei de Lotka (SPINAK, 1996; URBIZAGÁSTEGUI, 2008).
Tabela 2. Frequência de contribuições por autor principal (contagem direta).
Nº de contribuição
(x)

Nº de autores por
Total de artigos
% de autores
estrato de
(x.y)
por estrato de
contribuição
contribuição
(y)
(% y)
1
80
80
89,90
2
4
8
4,50
3
1
3
1,12
4
1
4
1,12
5
1
5
1,12
7
1
7
1,12
8
1
8
1,12
Total
89
115
100,00
Fonte: Dados da pesquisa. Tabela baseada em Urbizagástegui (2008).

% de
artigos
(% x.y)
69,56
6,96
2,61
3,48
4,35
6,08
6,96
100,00

Tabela 3. Frequência de contribuições por autor (contagem completa: autores + coautores).
Nº de contribuição
(x)

Nº de autores por
estrato de
contribuição (y)

Total de artigos
(x.y)

% de autores
por estrato de
contribuição
(% y)
1
156
156
88,63
2
8
16
4,55
3
3
9
1,70
4
5
20
2,84
6
1
6
0,57
7
1
7
0,57
8
1
8
0,57
20
1
20
0,57
Total
176
242
100,00
Fonte: Dados da pesquisa. Tabela baseada em Urbizagástegui (2008).

% de artigos
(% x.y)
64,47
6,61
3,72
8,26
2,48
2,89
3,31
8,26
100,00

Na contagem completa, somando-se autores e coautores, este foram os resultados
de contribuição na produção dos 115 artigos (Tabela 3): i) 242 autores totais; ii) 176 autores
diferentes; iii)156 pesquisadores (88,6%) contribuíram com um artigo; iv) quatro autores
(2,28%) contribuíram com 41 artigos (16,94%).
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Sobre o perfil de sexo, os 242 autores totais se distribuíram em 55% do sexo feminino
e 45% do sexo masculino. Os 176 diferentes pesquisadores, que participaram das 242
autorias totais, se distribuíram em 59% do sexo feminino e 41% do sexo masculino.
A seguir (Quadro 1) apresentamos uma síntese do perfil acadêmico e profissional dos
pesquisadores totais que contribuíram com mais de um artigo (n=20), ressaltando-se sobre
a impossibilidade de acesso à parte dos dados de três pesquisadores estrangeiros.

Quadro 1. Perfil dos autores (contagem completa) que mais contribuíram com artigos ASR (n=20).
Perfil acadêmico-profissional
Décadas da 1ª graduação*
Áreas da última graduação*
Pós-Graduação Stricto Sensu?
Área do mestrado*
Área do doutorado*
Estágio pós-doutoral?
Experiência em instituição de ensino?

Resultado (frequência absoluta)
1980 (6); 1990 (4); 2000 (4); 1960 (2)
Física (5); Biologia (4)
Sim (20); Não (0)
Ensino de (5); Física (3); Biologia (3)
Ensino de (7)
Sim (7); Não (10) Dados inacessíveis (3)
Sim (17) Dados inacessíveis (3)
Só Pública (4); Só Particular (1); Ambas (12)
Experiência em ensino na rede básica?
Sim (7); Não (10); Dados inacessíveis (3)
Só Público (4); Só Particular (0); Ambos (3)
Experiência em ensino superior?
Sim (17); Dados inacessíveis (3)
Só Público (4); Só Particular (2); Ambos (11)
Participação em Grupos de Pesquisa (CNPq)?
Sim (13); Não (4); Dados inacessíveis (3)
Bolsista de produtividade do CNPq?
Sim (4); Não (13); Dados inacessíveis (3)
Grandes áreas de atuação informadas no Lattes*
Ciências Humanas (15); Ciências Exatas (6)
Áreas de atuação informadas no Lattes*
Educação (15); Física (3)
Possui outras publicações sobre AS além da ASR? Sim (17); Dados inacessíveis (3)
Orientador de doutorado?
Sim (7); Não (10) Dados inacessíveis (3)
*Estão expostos os resultados mais prevalentes e acessíveis no Lattes. Fonte: Dados da pesquisa.

Depreendemos com base nos dados apresentados no Quadro 1, perfil dos autores que
mais contribuíram com artigos da ASR, que há uma concentração de autores vinculados à
área de educação e ensino de ciências, com preponderância em Física. Além disso,
observamos que a maioria está vinculada a grupos de pesquisa do CNPq. Essas informações,
associadas aos dados de filiação institucional, coincidem com o apontado pela pesquisa de
Jesus e Razera (2013), quando destacam a produção e difusão da Aprendizagem Significativa
realizada pelo grupo do Professor Dr. Marco Antônio Moreira, da UFRGS.
4.2 – INDICADORES DE CONTEÚDO
As 423 palavras-chave informadas nos 115 artigos nos deram pistas preliminares
sobre os conteúdos neles tratados. "Aprendizagem significativa" prevaleceu (20%), como já
esperávamos. Quando ela foi retirada da lista, outras palavras emergiram (Figura 1, à
esquerda), nos fazendo inicialmente pensar em conteúdos da AS focados em ensino de
algumas disciplinas mais do que outras (e.g., matemática, física e ciências) e com
preponderância metodológica para os mapas conceituais.
Uma das leis da bibliometria é a de Zipf. Em suma, ela diz que o assunto de um texto
amplo relaciona-se às palavras que mais se repetem nele. Com base na lei de Zipf e na
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triangulação de dados, todas as palavras dos corpos dos 115 artigos também foram
quantificadas e colocadas em ordem de frequência. Novamente "aprendizagem significativa"
predominou. Quando ela foi excluída, prevaleceram palavras como ensino, conhecimentos,
alunos / estudantes, conceitos, processo, mapas e professor (Figura 1, à direita).

Figura 1.Nuvens de palavras-chave (esquerda) e de palavras que mais apareceram nos corpos dos
115 artigos (direita), excluindo-se "aprendizagem significativa" de ambas.

Vimos acima que as palavras-chave nos deram indicativos preliminares sobre a
relevância da matemática, da física e das ciências nos conteúdos dos artigos da ASR. Após
"leitura flutuante" dos 115 artigos, ou "leitura normal" a depender das necessidades (BARDIN,
2004), obtivemos pistas mais consistentes (Tabela 4). Quando nossas leituras focalizaram as
disciplinas abordadas no conjunto dos 115 artigos, identificamos dois grupos distintos: i)
artigos de AS sem foco disciplinar específico (23%); ii) artigos de AS com foco nas áreas de
Ciências Naturais e Matemática (mais de 62%): Por que essa afinidade maior entre AS e essas
áreas? A afinidade se estenderia para além do periódico ASR analisado?
Tabela 4.A prevalência das disciplinas nos conteúdos dos artigos ASR.
Disciplina

Frequência absoluta
Frequência relativa
(n)
(%)
Genérica ou Não especificada
27
22,9
Ciências
21
17,8
Física
18
15,3
Matemática
16
13,6
Biologia
13
11,0
Química
4
3,4
Biomecânica
3
2,5
Educação Ambiental
2
1,7
Outras
14
11,8
Total*
118
100,0
* Em três artigos, duas áreas apareceram associadas. Fonte: dados da pesquisa.

Com base em Demo (1995), dividimos os artigos da ASR em dois grupos de gêneros de
pesquisa: i) teóricas e metodológicas (n=43); ii) empíricas e práticas (n=72).
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A evolução diacrônica comparativa entre os dois grupos mostra que houve
predominância mais acentuada das pesquisas teóricas e metodológicas apenas em 2011. Nos
anos posteriores, o predomínio foi para as publicações de pesquisas empíricas e práticas,
notadamente em 2012, 2014 e 2015 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Evolução diacrônica dos gêneros de pesquisa (Fonte: dados da pesquisa).

4.3 – INDICADORES DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS
As referências bibliográficas são elementos essenciais num trabalho científico. Elas
indicam uma implicação relacional "entre uma parte ou o todo do documento citado e uma
parte ou a totalidade do documento citante" (SMITH, 1981, p. 83). Estas foram algumas das
perguntas que buscamos responder em nossas análises: Quais os tipos de materiais mais
referenciados? Quais autores-referência e obras prevaleceram? O que os resultados sobre as
referências utilizadas nos artigos podem nos indicar acerca do campo de pesquisa sobre AS?
Seriam resultados específicos da AS ou resultados similares a outros campos?
A ordenação metódica que realizamos sobre as referências utilizadas nos 115 artigos
da ASR (n=2.614) nos deu respostas diretas a alguns questionamentos, além de fornecer
importantes elementos subsidiários para um delineamento sobre o campo de pesquisas de
AS. Vejamos.
Os livros foram os materiais bibliográficos mais utilizados no conjunto de artigos da
ASR. Na sequência apareceram os periódicos, os anais de eventos e os capítulos de livros. A
prevalência dos livros nas listas de referências corrobora outras de nossas pesquisas,
fortalecendo indícios da relevância desse tipo de documento na difusão de conhecimentos da
área de Ciências Humanas (Tabela 5).
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Ano de
Tipos de materiais bibliográficos referenciados nos artigos da ASR
publicaçã
o
P
L
C
A
G
D
T
O
Total
dos
artigos
2011
102
254
34
45
4
2
7
10
458
2012
76
200
32
18
6
4
4
10
350
2013
110
158
10
18
2
9
5
5
317
2014
149
155
24
31
11
13
3
27
413
2015
106
137
17
26
8
15
3
5
317
2016
120
100
22
4
8
6
9
11
280
2017
115
121
11
30
15
11
1
16
320
2018
51
55
6
8
25
5
6
3
159
Total (n)
829
1.180
156
180
79
65
38
87
2.614
Total (%)
31,7
45,1
6,0
6,9
3,0
2,5
1,5
3,3
100,0
Fonte: Dados de pesquisa. Classificação baseada em Spinak (1996) e Maz et al. (2009). Legendas:
P
(Periódico), L (Livro), C (Capítulo de livro), A (Anais de eventos), G (Documentos governamentais), D
(Dissertações), T (Teses), O (Outros materiais bibliográficos).

A tabela 6, a seguir, apresenta os autores-referência que mais apareceram nas listas
de referências de artigos ASR. Oprofessor Dr. Marco Antônio Moreira apareceu com maior
frequência no conjunto das listas de referências, com 413 menções, seguido por David
Ausubel, com 161, e Joseph Novak com 150. Observamos uma variedade nas áreas de
formação dos autores-referência, com destaque para a Psicologia e a área de Ensino de
Ciências e Matemática.
Tabela 6. Autores-referência que mais apareceram nas listas de referências dos artigos ASR
(n=1080).
Ordem Nome do autor
Principais áreas de formação
Frequência
principal
(n) no
conjunto das
listas
01
Marco Antonio Moreira
Física / Ensino de Ciências
413
02
David Paul Ausubel
Medicina Psiquiátrica / Psicologia
161
03
Joseph Donald Novak
Biologia / Educação Científica
150
04
Brasil/Brasília
47
(Documentos
Governamentais)
05
Evelyse dos Santos
Biologia / Ensino de Ciências
35
Lemos
06
07
08
09
10

D. Bob Gowin
Gérard Vergnaud
Paulo Freire
Juan Ignacio Pozo
Lev Semyonovich
Vygotsky
Fonte: Dados da pesquisa.

Filosofia / Educação
Matemática / Filosofia / Psicologia
Direito / Filosofia da Linguagem / Educação
Psicologia
Direito / Medicina / Psicologia

31
30
26
18
18

Em seguida, apresentamos a tabela 7, com os documentos mais citados na lista de
referências dos artigos ASR. Destaca-se o livro de David Ausubel intitulado “Aquisição e
retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva”, com 72 menções. Verificamos
também que todos os cinco documentos mais citados são da categoria livros, o que coincide
com os dados e análises da tabela 5.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

184

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

Tabela 7 -Documentos mais citados nas listas de referências dos artigos ASR.
Tipo
Identificação do documento*
Ausubel, D.P. The acquisition and retention of knowledge: a cognitive
view.Dordrecht, Kluwer Academic Pubishers. 210 p.
Ausubel, D.P., Novak, J.D., Hanesian, H. Educational psychology: a cognitive
view.2nd. ed. New York, Holt, Rinehart and Winston. 733p.
Novak, J.D. Learning how to learn. New York: Cambridge University Press.
199p.
MOREIRA, M. A. & MASSINI, E. F. S. Aprendizagem Significativa: a teoria de
David Ausubel. São Paulo: Editora Moraes
Moreira, M. A. Mapas conceituais e aprendizagem significativa. São Paulo:
Centauro.
*Foram somadas as versões em vários idiomas. Fonte: Dados da pesquisa.

Frequência
(n) no
conjunto
das listas

Livr
o
Livr
o
Livr
o
Livr
o
Livr
o

72
57
50
45
36

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os indicadores métricos de nossa pesquisa permitiram traçar um perfil do periódico
científico Aprendizagem Significativa em Revista. Esse perfil nos oferece algumas pistas, ainda
que preliminares, sobre o campo de pesquisa acerca da AS no Brasil. Essas pistas também
fazem emergir questionamentos que podem nortear outras investigações, propiciando um
conhecimento mais profundo e denso sobre o tema.
Entre outros, destacamos os seguintes aspectos preponderantes no perfil delineado:
i) corroboração da lei de Lotka na produção de pesquisas em AS; ii) autores vinculados a
instituições públicas de ensino superior das regiões Sul e Sudeste do Brasil; iii) autoria
feminina; iv) conteúdos de AS relacionados às áreas de ensino em Ciências Naturais e
Matemática; v) relatos de pesquisas empíricas e práticas; vi) relevância dos livros como
fontes bibliográficas; vii) uso de obras e autores referenciais clássicos de AS. Em suma,
encontramos elementos que compõem qualidades específicas do campo de pesquisas da AS,
mas também elementos que configuram qualidades similares a outras áreas de conhecimento,
e já apontadas por outros estudos bibliométricos.
Como

já

adiantamos

logo

acima,

o

perfil

delineado

faz

emergir

alguns

questionamentos que se abrem a novas investigações. Entre outros: Por que essa maior
afinidade entre AS e as áreas de ensino em Ciências Naturais e Matemática? Essa afinidade
também estaria presente em artigos sobre AS publicados em outros periódicos? Qual seria a
relevância de artigos sobre AS em periódicos dessas áreas em relação aos demais temas ou
linhas? Que impactos as pesquisas práticas e empíricas vêm trazendo para as áreas de
Educação em Ciências Naturais e Matemática? Quanto à presença do descritor "mapas
conceituais", verificado com preponderância nos artigos, como eles têm sido utilizados nas
pesquisas (recurso de ensino, avaliação, meta-aprendizagem)? Qual a explicação para a
maior utilização de livros como materiais de consulta nas pesquisas sobre AS?
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Apesar das delimitações analíticas de apenas um periódico relativamente recente, o
conjunto de indicadores bibliométricos das pesquisas publicadas na ASR nos fez pensar num
delineamento que projeta um campo mais autônomo do que heterônomo. O que nos levou a
pensar na autonomia foi a força referencial da TAS, que até agrega subsídios de outras
teorias, mas sempre preservando e nunca provocando distorções ao núcleo duro da proposta
ausubeliana. Para Bourdieu, essa é uma característica refratária na qual os campos de
pesquisa autônomos se assentam.
6–REFERÊNCIAS
AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. Psicologia Educacional. Rio de Janeiro: Interamericana,
1980
BARDIN, L. Análise de conteúdo. 3. ed. Lisboa: Edições 70, 2004.
BOURDIEU, P. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico. São Paulo:
Editora Unesp, 2004.
DEMO, P. Metodologia científica em Ciências Sociais. São Paulo: Atlas, 1995.
FERNÁNDEZ CANO, A.; BUENO SÁNCHEZ, A. Síntesis de estudios bibliométricos españoles en educación:
una dimensión evaluativa. Revista Española de Documentación Científica, Madrid, v.21, n.3, p.
269-285, 1998.
GINGRAS, Y. Os desvios da avaliação da pesquisa: o bom uso da bibliometria. Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 2016.
JESUS, L. G.; RAZERA, J. C. C. Ausubel em trabalhos publicados na área de Educação em Ciências do
Brasil: um perfil cienciométrico. Aprendizagem Significativa em Revista, v. 3(3), p. 86-104. 2013
KMETEUK FILHO, O. Pesquisa e análise estatística. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 2005.
MAZ, A. et al. La educación matemática en la revista Enseñanza de las Ciencias, Enseñanza de las
Ciencias, Barcelona, v.27, n.2, p.185-194, 2009.
MOREIRA, M. A. Teorias de aprendizagem. São Paulo: EPU, 2011.
SMITH, L. C. Citation analysis. Library Trends, v.30, n.1, p. 83-103, 1981.
SPINAK, E. Diccionario enciclopédico de bibliometría, cienciometría e informetría. Caracas:
Unesco, 1996.
URBIZAGÁSTEGUI, R. A produtividade dos autores sobre a lei de Lotka. Ciência da Informação,
Brasília, v.37, n.2, p.87-102, 2008.
VANTI, N. A. P. Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados
para medir o registro da informação e a difusão do conhecimento. Ciência da Informação, Brasília,
v.31, n.2, p.152-162, 2002.
VANTI, N. A. P. Métodos cunatitativos de evaluación de la ciencia: bibliometría, cienciometría e
informetría. Investigación Bibliotecológica, México, DF, v.14, n.29, p.9 - 23, 2000.
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Resumo: Apresentam-se neste texto os resultados de uma investigação que buscou indícios de
aprendizagem significativa em estudantes de ensino médio a partir da implementação uma sequência
didática fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e estruturada a partir
da Obra A Volta ao Mundo em Oitenta Dias de Júlio Verne para o estudo de Termodinâmica.A pesquisa
foi desenvolvida junto a um grupo de estudantes do segundoano do Ensino Médio de um município do
interior do Rio Grande do Sul. Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se os materiais elaborados
pelos estudantes ao longo da aplicação da proposta. Como resultado, percebeu-se que a sequência
didática propostapode favorecer a ocorrência de indícios de aprendizagem significativa, uma vez que os
estudantes demonstraram ser capazes de relacionar o novo conteúdo com os seus conhecimentos
prévios, promovendo a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora de conceitos e
transpondo o conteúdo em diferentes contextos.
Palavras-chave: Ensino de Física. Aprendizagem Significativa. A Volta ao Mundo em 80 dias.Material
Potencialmente Significativo.
Abstract: This essay presents the results of an investigation that searched for evidences of meaningful
learning in High School students as of an implementation of a didactic sequence that was based in the
Meaningful Learning Theory from David Ausubel and structured based on Around the World in Eighty
Days from Júlio Verne for Thermodynamics studies. The essay was developed together with a group of
students from the second year of High School in a town from the countryside of Rio Grande do Sul. As
a tool for data collection, the students created materials throughout the proposal application. As a result,
it was clear that the didactic sequence helps the evidences of meaningful learning to occur, once the
students were capable to relate the content with their previous knowledge, promoting the progressive
distinction and the integrative reconciliation of concepts and transposing the content in different
contexts.
Key-Words: Physics Teaching. Meaningful Learning. Aroung the World in 80 days. Potentially
Meaningful Matter.

1- INTRODUÇÃO
No campo educacional a Física é consideradauma área de difícil compreensão, com
conceitos distantes do contexto em que os estudantes estão inseridos. Segundo Michelena
(2008), a Termodinâmica, área da Física que se destina ao estudo das conversões de energia
térmica em movimento, não foge a essa regra e também é considerada um tema complexo
para a maioria dos alunos.
Sobre isso, Gregio (2016) pondera que as dificuldades enfrentadas no processo de
ensino de Física e, especialmente, na compreensão dos conceitos de Termodinâmica podem
estar relacionadas à forma de abordagem dos conceitos. Nesse sentido, De Carli
(2014)acrescenta que as escolas e os estudantes não são mais os mesmos, e o educador não
pode ignorar os novos recursos tecnológicos e metodológicos disponíveis nas escolas. No
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entanto, segundo o autor, muitos não os utilizam e continuam reproduzindo as mesmas
formas por meio das quais aprenderam, em que o professor é o detentor do conhecimento e
o estudante, um mero espectador (DE CARLI, 2014).
Assim, no que tange ao processo de ensino e aprendizagem da área, um dos desafios
do professor é encontrar metodologias que despertem curiosidade, reflexão e interesse dos
estudantes. Isto é, o contexto atual exige propostas de ensino que sejam capazes de fazer
com que os estudantes estabeleçamrelações entre a teoria estudada na escola e
osconhecimentos anteriores dos estudantes como o proposto pela Teoria da Aprendizagem
Significativa (TAS).
Segundo Zanitic(2006) uma das formas de potencializar os estudos de Física, em
especial, de Termodinâmicaé estabelecendo a ligação de textos literários de ficção científica
com os conteúdos escolares. Para o autor essas áreas distintas do conhecimento, podem se
relacionar harmoniosamente tanto no ambiente escolar como fora dele, proporcionado aos
estudantes uma aprendizagem significativa dos conceitos, um entendimento mais completo
e efetivo do mundo (ZANITIC, 2006).
Na mesma direção, Ferreira (2011) os textos de ficção científica podem incorporar
elementos científicos, como os encontrados nas obras de Júlio Verne, permitindo que o
estudante perpasse ou preencha lacunas existentes entre o conhecimento científico e o
imaginário e, até mesmo, o relacione com seu cotidiano (FERREIRA, 2011, p. 28).
A partir da reflexão acerca dos contextos citados, definiu-se o problema que deu
origem à pesquisa aqui apresentada: uma sequência didática estruturada a partir da obra A
volta ao mundo em 80 dias de Júlio Verne e fundamentada na TAS de David Ausubel pode
promover indícios de aprendizagem significativa em estudantes de Ensino Médio?
Buscando responder esta indagação, o objetivo principal deste estudo consiste em
investigar a promoção de indícios de aprendizagem significativa em estudantes de Ensino
Médio a partir da implementação de uma sequência didática elaborada de acordo com a obra
A volta ao mundo em 80 dias de Júlio Verne e fundamentada na TAS.
2- ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS
A ideia central da TAS parte de identificar aquilo que o aprendiz já possui em sua
estrutura cognitiva.SegundoAusubel, Novak e Hanesian (1980), para que a aprendizagem
significativa ocorra, dois requisitos são importantes: o aprendiz deve querer aprender, e o
material ou aula precisa ser potencialmente significativo.
De acordo com a TAS, uma nova informação se ancora em conceitos relevantes
(subsunçores) já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Ausubel,Novak e Hanesian
(1980) destacam as estruturas cognitivas como estruturas hierárquicas de conceitos que
correspondem a representações de experiências vivenciais do indivíduo. A ocorrência da
aprendizagem significativa resulta na ampliação e modificação do conceito subsunçor.
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Os organizadores prévios, segundo o teórico, consistem em informações e recursos
introdutórios que devem ser apresentados aos estudantes antes dos conteúdos curriculares
específicos, para servir de ponte entre o que eles já sabem e o que irão aprender de forma
significativa. Esses organizadores são mais eficazes quando apresentados no início das
atividades e têm por objetivo provocar o interesse e o desejo de aprender (MOREIRA, 2001).
Sua formulação deve primar por um vocabulário bastante familiar ao público a que se
destinam, além de clareza e objetividade, a fim de que possam proporcionar a aprendizagem
e seu valor pedagógico. Outra característica importante da TAS refere-se ao fato de que o
material deve ser potencialmente significativo e, assim, relacionável com a estrutura cognitiva
do estudante, que, por sua vez, precisa estar disposto a aprender de forma não arbitrária e
não substantiva.
Ausubel (1980) estabelece, ainda, alguns princípios que considera facilitadores da
aprendizagem significativa, dentre eles a diferenciação progressiva e a reconciliação
integradora recebem destaque. A diferenciação progressiva representa as ideias mais gerais
inclusivas da matéria, que devem ser apresentadas no início da atividade de ensino e,
progressivamente, diferenciadas em termos de detalhes e especificidades. Já a reconciliação
integradora diz respeito à matéria de ensino propriamente dita, que, além de proporcionar a
diferenciação progressiva, precisa explorar explicitamente relações entre conceitos e
preposições, destacar as diferenças e semelhanças e reconciliá-los. A reconciliação
integradora representa, portanto, a relação entre conhecimentos, dando-lhes novos
significados.
Na aprendizagem significativa, os novos conhecimentos tornam-se significativos para
o sujeito de modo progressivo. Por isso, a avaliação deve buscar evidências desse processo.
Aprendizagem significativa implica compreensão. Portanto, a avaliação deve identificar
indícios de compreensãode forma reflexiva e dialogada, que possibilite perceber a
diferenciação progressiva de conceitos construídossignificativamente pelo estudante.
Tais concepções teóricas permitiram a elaboração da proposta que originou a
experiência didática aqui relatada, na qual se levou em consideração a concepção de que a
história literária A Volta ao mundo em 80 dias é um assunto estimulador da curiosidade
natural dos alunos, por apresentar um enredo que contém aventura, romance e suspense
(FERREIRA, 2011, p. 32).Sugiro indicar aqui, rapidamente, pq o texto permite trabalhar
termodinâmica ...Ainda, considerou-se que conceitos referentes à Termodinâmica já estão
incorporados à estrutura cognitiva dos estudantes e se formam ao longo da sua vivência
cotidiana, por meio das informações veiculadas pelos meios de comunicação e pela
observação do mundo natural.
A metodologia de pesquisa utilizada buscou criar condições para avaliar se a
implementação da sequência didática elaborada poderia favorecer a ocorrência de indícios de
aprendizagem significativa. Dessa forma, ela envolveu a elaboração de uma unidade didática
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para o tratamento de conceitos de Termodinâmica a partir da história narrada por Verne e a
sua implementação pela professora pesquisadora junto a um grupo de 23 alunos de uma
turma de segunda série do ensino médio de uma escola do interior do Rio Grande do Sul.
Na pesquisa realizada diretamente com os sujeitos investigados, a intenção consistia
em analisar os materiais produzidos, a fim de identificar respostas para a questão central em
estudo. Essa busca foi concretizada por meio das relações entre os sujeitos envolvidos na
pesquisa dentro do contexto escolar, identificando elementos que permitiram refletir acerca
desse problema de investigação. Dessa forma, por buscar entender e analisar a prática
educacional, a investigação pode ser classificada como uma pesquisa de abordagem
qualitativa, pois segundo Triviños (2015) este tipo de pesquisa permite compreender a
realidade e obter elementos para investigá-la.
Visando à produção de dados que permitissem buscar elementos para discussão, os
instrumentos de coleta selecionados para a pesquisa formam os materiais análise dos textos
produzidos e questões respondidas pelos estudantes no decorrer da implementação da
proposta.
De acordo com a descrição acima, a pesquisa aqui apresentada desenvolveu-se
mediante a implementação da sequência didática, proporcionando as interpretações e as
conclusões registradas nas próximas seções.
3- DESENVOLVIMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
O desenvolvimento da proposta de trabalho ocorreu em três etapas que envolveram
10 encontrosde 50 minutos cada e teve como ponto de partida a leitura da obra A volta ao
mundo em 80 dias de Júlio Verne. Todo material aplicado durante esse processo encontra-se
no produto educacional A volta ao mundo em 80 dias: uma Aprendizagem Significativa de
Termodinâmica(Mazaro

e

Darroz,

2019)ondeé

possível

encontrar

a

proposta

de

desenvolvimento da sequência que originou este relato e todos os materiais utilizados na sua
realização.
A primeira etapateve como objetivo a compreensão da Primeira Lei da Termodinâmica.
Para tal, iniciou-se identificando os conceitos subsunçores acerca dos assuntos relacionados
a esta lei presentes na estrutura cognitiva dos estudantes através da elaboraçãopelos
estudantes de um texto que relacionasse tudo o que conheciam sobre o tema.Depois de
identificado os conhecimentos que poderiam servir de âncora para os estudos pretendidos na
etapa, buscando estabelecer a sua ligação aos assuntos relacionados com a Primeira Lei da
Termodinâmica, utilizou-se o trailer do filme que apresenta a história de Verne como
organizador prévio.
O processo de assimilação dos conceitos da etapa, a partir da leitura do texto escrito
por Pimentel (2013) intitulado “Como seria dar a volta ao mundo nos dias atuais”. Este texto,
que busca relacionar a história da obra de Júlio Verne aos equipamentos cotidianos, apresenta
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os conceitos de calor, energia interna e trabalho termodinâmico envolvidos numa
transformação gasosa. Durante a leitura os estudantes foram motivados a grifar os conceitos
que julgavam mais importantes. No momento seguinte, resgatando algumas cenas do livro
que apresentam esses conceitos foi inserida a linguagem matemática referente ao tópico.
Buscando promover espaço favorecedor da diferenciação progressiva desses conceitos
exibiu-se um breve trecho do filme A volta ao mundo em 80 dias1. Com a diferenciação desses
conceitos definiu-se a Primeira Lei da Termodinâmica, retomando a lei da conservação de
energia. Nessa parte, o funcionamento do carro da cena do filme foi citado como forma de
valorizar os significados dos conceitos estudados. Ou seja, foi retomada a cena em que
aparece o carro movido a vapor, que se desloca devido ao funcionamento da caldeira onde a
água é aquecida e se transforma em vapor, o qual faz os pistões se moverem, realizando
trabalho de modo a movimentar o carro.
Como última parte da etapa, para identificar indícios ou evidências de aprendizagem
significativa, foi solicitado aos estudantes que construíssem um barco a vapor com materiais
de baixo custo proposto por Mazaro e Darroz (2017). Durante o processo, os estudantes
foram estimulados a construir um texto no qualdeveriam formular hipóteses sobre quais os
fatores que causam o movimento do barco a vapor e relacionar com os conteúdos estudados.
Com isso, tiveram a possibilidade de expor seus conhecimentos prévios e pensamentos,
demonstrando a forma como articulam suas concepções acerca do assunto e como
organizaram a atividade experimental.
Compreender os conceitos da Segunda Lei da Termodinâmica e prever a limitação da
conversibilidade de calor em trabalho útil foram os objetivos da segunda etapa da sequência.
Para identificar os conceitos subsunçores dos estudantes,que serviram de âncora para a
etapa, foi proposto que, em pequenos grupos, construíssem um mapa conceitual sobre o que
conheciam do assunto.A seguir, buscando estabelecer relação entre os conceitos subsunçores
identificados no mapa conceitual e os conceitos relacionados à Segunda Lei da Termodinâmica
foi apresentado a Imagem da obra A volta ao mundo em 80 dias. Diante da imagem, os
estudantes foram indagados sobre os conceitos que nela estavam subentendidos.
Na sequência, foi entregue aos estudantes um trecho da história A volta ao mundo em
80 dias, de Júlio Verne, no qual estão presentes os conceitos que foram apresentados ao
longo desta etapa. Para iniciar a diferenciação progressiva desses conceitos promoveu-se um
diálogo no qual explicou-seaos estudantes o que são ciclos, transformações cíclicas, e
fenômenos

reversíveis.Buscando

fortalecer

a

ligação

entre

esses

conceitos

e

os

conceitossubsunçores, na continuidade, discutiu-se o funcionamento do motor do carro
apresentando-o como sendo uma máquina que opera em ciclo termodinâmico. A partir do

1
VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS (AROUND THE WORLD IN 80 DAYS). Filme completo. Diretor Frank Coraci. Irlanda:
Europa Filmes, 2004. Disponível em: <https://goo.gl/ZTQCd2>. Acesso em: 28 maio 2018.
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exemplo, generalizou-se com os estudantes que não é possível um dispositivo térmico ter um
rendimento de 100%.
Na última parte da etapa, solicitou-se aos estudantes a resolução de algumas situações
cotidianas que envolviam o tema em estudo. Para isso, os estudantes trabalharam em duplas
e, após a resolução socializaram suas respostas com toda a turma.
A terceira etapa teve como objetivo relacionar a Segunda Lei da Termodinâmica com
o funcionamento das máquinas a vapor e sua presença no mundo vivencial, bem como
estabelecer pontes cognitivas entre as etapas anteriores e explorar o funcionamento do ciclo
de Carnot e os motores à combustão interna. Para isso, o primeiro passo consistiu em
identificar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre os temas em estudo através de
uma aula dialogada e reflexiva sobre máquinas térmicas.
No seguimento das atividades, foi apresentado um vídeo2 que mostrava uma máquina
locomotiva em funcionamento. Na continuidade, e com o intuito de promover a diferenciação
progressiva dos conceitos referentes a esta etapa, os grupos receberam o texto “Da criação
à evolução da máquina térmica e sua contribuição para o desenvolvimento da humanidade”.
Concluída a leitura do texto, os estudantes foram convidados a destacar os conceitos
termodinâmicos e a ligação destes com a obra de Verne.
A partir dos conceitos destacados ressaltou-se a importância da Revolução Industrial
e o aperfeiçoamento das máquinas térmicas observando também os destaques envolvendo
os conceitos referentes às máquinas térmicas, ciclo de Carnot, funcionamento de motores à
combustão interna e entropia, a fim de estabelecer relações entre os conceitos subsunçores
e auxiliar no estabelecimento da reconciliação integradora dos tópicos estudados até o
momento.
Prosseguindo esta etapa, os estudantes assistiram ao vídeo “Princípio do motor a
vapor” , que demonstra o princípio de funcionamento de um motor a vapor eo
3

aperfeiçoamento das máquinas térmicas, e também uma animação, que demonstra o
funcionamento de um motor de combustão interna de quatro tempos4.
Como forma de evidenciar e identificar indícios de aprendizagem significativa ao longo
desta etapa e das anteriores, individualmente, os estudantes elaboraram um texto
contemplando e relacionando os conceitos termodinâmicos com a obra de Júlio Verne e os
avanços tecnológicos dos meios de transporte e das máquinas térmicas ao longo do tempo e
do desenvolvimento da sociedade contemporânea.

2

3
4

SANTANA, 2015. Disponível em: <https://goo.gl/ZU7iqd>. Acesso em: 10 jun. 2018.
TOR, 2013. Disponível em: <https://goo.gl/MdmXnQ>. Acesso em: 10 abr. 2018.
COMO FUNCIONA O MOTOR 4 TEMPOS?. Disponível em: <https://goo.gl/7NR3n3>. Acesso em: 20 abr. 2018.
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Moreira e Mansini (2001), na aprendizagem significativa, os novos conceitos
se tornam significativos para o aprendiz de forma progressiva e diferenciada. Nessa
perspectiva, a avaliação da aprendizagem visa evidenciar indícios de aprendizagem
significativa, o que implica em assimilação e compreensão (MOREIRA; MANSINI, 2001). Nesse
sentido, quando o aprendiz conseguir ampliar o número de contextos em que os conteúdos
aplicados podem ser ampliados, haverá indícios de aprendizagem significativa. Diante disso,
este item apresenta a análise dos relatórios, textos, mapas conceituais e questionários
elaborados pelos estudantes no decorrer da implementação da proposta.
4.1- ANÁLISE DOS TEXTOS PRODUZIDOS NA PRIMEIRA ETAPA
A análise dos textos produzidos no término da primeira etapa permitiu identificar que,
no decorrer da implementação da sequência didática, ocorreu o fortalecimento da
diferenciação progressiva e da reconciliação integradora dos conceitos, relacionando-os com
a história de Verne e o dia a dia dos estudantes.
Nos relatos, em forma de textos observa-se um crescimento no domínio conceitual,
pelos estudantes, sobre transferência de calor, energia interna e trabalho termodinâmico,
bem como a busca que estabelecem para vincular os conceitos à história lida, demonstrando,
assim, que foram capazes de promover a reconciliação integradora do que estava sendo
estudado.
Figura 1 - Texto da atividade experimental

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Nesse sentido, considerando que os conceitos subsunçores evidenciados no início da
etapa continuam sendo apresentados no texto final, porém, de forma mais abrangente e
conceitualmente correta, é possível concluir que as novas informações foram incorporadas e,
assim, modificaram e ampliaram os conhecimentos prévios dos estudantes sobre
Termodinâmica.
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4.2- ANÁLISE DAS QUESTÕES DA SEGUNDA ETAPA
No final da segunda etapa, solicitou-se que os estudantes resolvessem um questionário
com questões abertas que exigiam a transposição desses conhecimentos.
A primeira dessas questões apresentava a figura de uma locomotiva a vapor em
movimento e indagava qual seria o princípio básico para o funcionamento da máquina
térmica. Todos os estudantes relataram que a energia cinética que a locomotiva contém é
proveniente da expansão do gás, resultante da ebulição da água. As respostas demonstraram,
ainda,que

os

estudantes

compreenderam

que,

nesse

processo,

ocorre

trabalho

termodinâmico, gerando movimento e, por consequência, movendo a locomotiva. Na
continuidade, no que se refere à questão dois, os estudantes deveriam explicar qual seria a
condição necessária para converter água em vapor. Em suas respostas, evidenciou-se que
eles compreenderam que, se fornecermos calor à água, aumentará sua energia interna e
ocorrerá vibração, rotação e translação de suas partículas.A questão 3 apresentava
proposições referentes à Segunda Lei da Termodinâmica, e, nesta, os estudantes deveriam
ler e comentar cada alternativa, contemplando o que compreenderam sobre o tema em
estudo. Asrespostas evidenciaramque estudantes relataram que uma máquina térmica realiza
transformações cíclicas e que, após sofrê-las, retorna ao seu estado inicial, sendo impossível
construir uma máquina que transforme integralmente calor em trabalho. Referindo-se à
Segunda Lei da Termodinâmica e seus enunciados, a questão 4 exigia que os estudantes
estabelecessem relações entre conceitos e demonstrassem a compreensão do assunto
através de suas explicações. Em suas respostas, eles demonstraram ter entendido o
enunciado. A questão 5 finaliza a segunda etapa com a imagem de uma locomotiva a vapor
citada na história de Júlio Verne. A questão apresentava o funcionamento do motor da
locomotiva e questionava se ele transformaria integralmente o calor fornecido em trabalho.Os
resultados apontam que os estudantes compreenderam, de forma significativa, o
funcionamento da máquina térmica; que ela opera em ciclos e que não transforma todo o
calor produzido em trabalho mecânico, pois uma parte sempre se perde para o meio externo.
De acordo com a análise das respostas, foi possível constatar que os estudantes foram
capazes de transpor conhecimentos em diferentes contextos, elementos que, segundo
Moreira (2012), caracterizaram-se pela interação entre os conceitos estudados e os
subsunçores, ou seja, evidências de AS. Dessa forma, os resultados indicam que os
estudantes se demonstraram predispostos a aprender significativamente os assuntos
abordados no decorrer nas atividades da segunda etapae que a forma como estas estavam
organizadas proporcionaram uma melhor interação entre os conhecimentos prévios dos
estudantes e os novos, ampliando a estrutura cognitiva desses sujeitos.
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4.3- ANÁLISE DO TEXTO FINAL DA TERCEIRA ETAPA
A terceira e última etapa da sequência visou relacionar a Segunda Lei da
Termodinâmica e o funcionamento das máquinas térmicas a vapor, bem como sua aplicação
no dia a dia dos estudantes, estabelecendo ligações entre as etapas anteriores, analisando o
ciclo de Carnot e os motores de combustão interna, presentes nos meios de transporte atuais.
Para isso e na tentativa de extrair indícios da aprendizagem significativa sobre
Termodinâmica, solicitou-se aos estudantes que elaborassem um texto contemplando os
conceitos estudados.
Os resultados apontaram evidências da aprendizagem almejada na proposta
desenvolvida. Como pode-se perceber na Figura 2, os estudantes indicam ter compreendido
os conceitos de calor, energia interna e trabalho, estabelecendo relações entre períodos
históricos e os avanços dos meios de transporte, bem como definindo conceitos referentes às
Leis da Termodinâmica e aplicações em seu dia a dia.

Figura 2 - Texto final elaborado pelo estudante

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Em outros textos percebe-se a organização de conceitos sobre as Leis da
Termodinâmica; o funcionamento dos motores a vapor e de combustão interna; as
transformações termodinâmicas, interligando os conteúdos com a história de Júlio Verne e a
importância de ampliar os conhecimentos acerca de Termodinâmica nos dias atuais,
compreendendo esses avanços ao longo da história. Infere-se, neste caso, que o estudante
conseguiu promover a reconciliação integradora dos conceitos, reunindo-os e descrevendoos em seu texto, o que revela indícios de aprendizagem significativa.Destaca-se, também
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que, em todos os textos produzidos, houve a diferenciação progressiva dos conceitos ao longo
das etapas, promovendo a reconciliação integradora do conteúdo com o cotidiano. Também,
é perceptível o estabelecimento de conexões, por parte dos estudantes, da história A volta
ao mundo em 80 dias, de Júlio Verne, com a Revolução Industrial e os avanços das máquinas
térmicas.
5- CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo apresentado neste texto visou investigar a eficácia da sequência didática
para a promoção da aprendizagem significativa, unindo os conceitos de Termodinâmica e a
Literatura, mais especificamente a obra de Júlio Verne, identificando-se tal sequência pode
ser considerada um material potencialmente significativo para o ensino da área no Ensino
Médio.
Pelos resultados obtidos, acredita-se que a proposta apresentada foi capaz favorecer
aos estudantes a possibilidade de relacionar os conteúdos estudados com seus conhecimentos
anteriores, além de promover a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora,
proporcionando outros contextos para aplicação dos conceitos abordados. Em síntese,
identificou-se que a forma metodológica estimulou os estudantes a quererem aprender mais,
demonstrando, em suas falas, a importância de utilizar estratégias criativas.
Frente a todo o exposto, conclui-se que o desenvolvimento da experiência didática
permitiu confirmar que uma metodologia estruturada em um conteúdo significativo ao
estudante é foi capaz de promover indícios da aprendizagem significativa dos temas
relacionados aos fenômenos termodinâmicos.
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Resumo: O presente trabalho é um estudo de revisão crítica que busca analisar como o ensino de
astronomia se relaciona com a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) investigando as publicações
da Revista Latino Americana de Educação em Astronomia (RELEA). Aplicando um protocolo de escolha
foram selecionados 7 artigos como corpus da análise deste estudo. Os artigos foram separados em duas
categorias considerando os conteúdos presentes nas propostas: Fases da Lua e Astronomia geral. A
partir da análise dos artigos observou-se, sobretudo, uma excessiva afirmação sobre a ocorrência de
aprendizagem significativa sem a apresentação de indícios satisfatórios, predominância de propostas
para o ensino fundamental e uso equivocado dos organizadores prévios. De modo geral pode-se dizer
que a esmagadora maioria dos trabalhos publicados na RELEA não são fundamentados pela TAS ou se
apropriam da teoria de forma superficial.
Palavras-chave: Educação em Astronomia. Aprendizagem Significativa. Revisão crítica. RELEA.
Abstract: The present work is a critical review that seeks to analyze how the teaching of astronomy
relates to the Theory of Meaningful Learning (TML) investigating the publications of the Latin-American
Journal of Astronomy Education(RELEA). Applying a protocol of choice, 7 articles were selected as corpus
of the analysis of this study. The articles were separated into two categories considering the contents
present in the proposals: Phases of the Moon and General Astronomy. From the analysis of the articles
it was observed, above all, an excessive affirmation about the occurrence of meaningful learning without
the presentation of satisfactory evidence, predominance of proposals for elementary education and
misuse of previous organizers. In general, it can be said that the overwhelming majority of the works
published in the RELEA are not based on the TML or they take over the theory superficially.
Keywords: Astronomy Education. Meaningful Learning. Critical review. RELEA.

1 – INTRODUÇÃO
Soler e Leite (2012) a partir de uma revisão de literatura identificaram que os
pesquisadores justificam o ensino de astronomia a partir de quatro eixos principais: Despertar
de sentimentos; Relevância sócio-histórico-cultural; Ampliação de visão de mundo e
conscientização e Interdisciplinaridade. O despertar de sentimentos se refere a característica
que a astronomia aparentemente tem de despertar curiosidade e fascínio. A relevância sóciohistórico-cultural diz respeito às contribuições que o avanço da astronomia traz para os seres
humanos. A ampliação de visão de mundo e conscientização é caracterizada pela promoção
de reflexões que o estudo da astronomia traz. A interdisciplinaridade se refere a facilidade de
relacionar a astronomia com outras áreas de conhecimento.
Os quatro eixos de forma isolada já são justificativas aceitáveis para reconhecer a
importância do ensino de astronomia, mas analisando os eixos conjuntamente podemos
perceber que a astronomia facilmente remete às condições necessárias para que a
aprendizagem significativa ocorra.
A astronomia é um tema frequentemente abordado na mídia e, ainda, acompanha o
conteúdo escolar desde as séries inicias, desse modo é coerente supor que os estudantes
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possuem subsunçores sobre o tema em suas estruturas cognitivas (aceitos cientificamente
ou não). A predisposição para aprender justifica-se pela curiosidade natural que acompanha
os seres humanos, tal curiosidade nos leva a observar o céu desde a antiguidade. Por outro
lado, o material potencialmente significativo é a condição que possui maior relação com o
contexto de ensino, de modo que é neste ponto que esta pesquisa se insere. Pretende-se,
então, investigar como a TAS está sendo aplicada ao ensino de astronomia, através de uma
revisão dos artigos publicados em uma revista cujo escopo volta-se ao tema de interesse.
2 – MARCO TEÓRICO
De acordo com Moreira (2012) a aprendizagem significativa se caracteriza pela
relação entre conhecimentos prévios e novos conhecimentos de forma não-literal e nãoarbitrária. Os conhecimentos novos não se relacionam com qualquer conhecimento prévio e
sim com aqueles considerados relevantes existentes na estrutura cognitiva do aprendiz,
definidos como subsunçores.
Segundo Moreira (2012, p. 7)
O conhecimento prévio é, na visão de Ausubel, a variável isolada mais
importante para a aprendizagem significativa de novos conhecimentos. Isto é,
se fosse possível isolar uma única variável como sendo a que mais influencia
novas aprendizagens, esta variável seria o conhecimento prévio, os
subsunçores já existentes na estrutura cognitiva do sujeito que aprende.

Os

conhecimentos

novos

adquirem

significado

quando

são

ancorados

em

subsunçores. Moreira (2012) ressalta que o processo de ancoragem é uma metáfora, de modo
que os subsunçores não são estáticos e sim dinâmicos. Quando em contato com o novo
conhecimento os subsunçores também se modificam.
Existem três condições para que a aprendizagem significativa ocorra, devem existir
subsunçores na estrutura cognitiva de quem aprende, o material de aprendizagem deve ser
potencialmente significativo (deve ser relacionável à estrutura cognitiva de quem aprende) e
o aprendiz deve estar predisposto a aprender (deve querer relacionar os novos conhecimentos
aos seus subsunçores).
Na estrutura cognitiva de quem aprende significativamente acontecem dois processos
principais: a diferenciação progressiva (DP) e a reconciliação integradora (RI). De acordo com
Moreira (2012) a DP é um processo no qual novos significados são atribuídos a um subsunçor
e a RI é um processo que visa superordenar os conhecimentos. A DP e a RI compõem a
ancoragem, o que resulta em subsunçores cada vez mais elaborados.
A

aprendizagem

significativa

pode

ocorrer

por

subordinação

(quando

os

conhecimentos novos, que são menos inclusivos, se ancoram nos subsunçores mais gerais),
superordenação (quando os conhecimentos novos, mais gerais, interagem com subsunçores
mais específicos) ou de modo combinatório (quando os conhecimentos novos interagem com
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os conhecimentos já existentes, mas os significados atribuídos não são nem subordinados
nem superordenados, apenas possuem características comuns).
Ainda, de acordo com Moreira (2012), podem ser definidos três tipos de
aprendizagem

significativa:

representacional

(quando

símbolos

arbitrários

adquirem

significado), conceitual (quando as semelhanças no que se quer representar são percebidas
e o símbolo passa a descreverum conjunto) e proposicional (quando os símbolos, conceitos e
conhecimentos interagem a fim de formar proposições).
Quando os estudantes não possuem subsunçores adequados (relacionáveis com os
conhecimentos novos) podem ser utilizados organizadores prévios, estratégia proposta por
Ausubel (apud Moreira, 2008) que visa facilitar a aprendizagem significativa. Os
organizadores prévios são materiais apresentados antes do material de aprendizagem e após
a verificação de subsunçores, em um nível maior de abstração. Os organizadores prévios têm
como função servir de “ponte cognitiva” entre o que o aprendiz já sabe e os conhecimentos
novos que serão apresentados. Existem dois tipos de organizadores prévios, os expositivos
(usados quando o material novo é totalmente não familiar) e os comparativos (usados quando
o material novo é parcialmente familiar). Sousa (apud Moreira 2008) destaca que materiais
introdutórios que visam facilitar a aprendizagem de diversos tópicos são pseudoorganizadores já que os organizadores prévios se referem a tópicos específicos.
Os mapas conceituais são instrumentos que, assim como os organizadores prévios,
têm como objetivo facilitar a aprendizagem significativa. Segundo Moreira (1988) mapas
conceituais são diagramas que indicam a relação existente entre conceitos. Sua organização
não implica sequência, temporalidade ou hierarquias de poder, assim, esse instrumento não
pode ser confundido com organogramas ou mapas mentais. Moreira (1988) destaca que
quando os mapas conceituais são explicados por quem os fez, os significados atribuídos são
externalizados. O autor destaca ainda que os mapas conceituais não foram propostos por
Ausubel e sim por Joseph Novak.
Os aspectos apresentados indicam um caminho frutífero para tentar traçar um
panorama sobre o tratamento dado a astronomia no processo escolar. É de interesse perceber
o entendimento que os autores que citam a TAS nas publicações investigadas têm sobre seus
aspectos teóricos, bem como, a forma que evidenciam a ocorrência de aprendizagem
significativa.
3 – METODOLOGIA
Levando em consideração a potencial relação entre a teoria da aprendizagem
significativa (TAS) e a astronomia, o objetivo deste levantamento investigativo é analisar
como a teoria está sendo aplicada no ensino desta ciência.
De acordo com Sampaio e Mancini (2007, p. 85) “Uma procura eficaz envolve não só
uma estratégia que inclua termos adequados, mas também a escolha de base de dados que
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insiram mais especificamente o tema.”. Considerando tal afirmação a base de dados escolhida
para esta revisão foi a Revista Latino Americana de Educação em Astronomia (RELEA) por
sua relevância e popularidade na área de ensino de astronomia.
Todos os artigos publicados na RELEA foram considerados, ou seja, os artigos
publicados pela revista entre a edição n.1 (2004) e a última edição n.26 (2018). Ao todo
foram publicados 120 artigos na revista neste período. A última busca foi feita em 25 de abril
de 2019. Inicialmente os artigos que apresentam “aprendizagem significativa” em qualquer
ponto do texto foram selecionados. Dessa forma foram encontrados 11 trabalhos na RELEA,
a distribuição dos artigos está exposta no quadro 1.
Quadro 1. Relação entre o número de trabalhos, edição da revista e ano de publicação
ANO

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2018

EDIÇÃO

11

12

13

14

15

17

19

23

24

25

26

NÚMERO DE
TRABALHOS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Os trabalhos selecionados foram nomeados como (ano) (número da edição), essa
configuração foi chamada de código. Foi verificada a presença do termo “aprendizagem
significativa” no título, resumo e palavras-chave bem como a presença de autores relevantes
da aprendizagem significativa como, Ausubel e Moreira, nas referências. Estes dados estão
expostos no quadro 2.
Quadro 2. Aplicação do protocolo de análise
CÓDIGO

TÍTULO

RESUMO

PALAVRAS-CHAVE

REFERÊNCIAS

2011 11

N

S

S

S

2011 12

N

S

S

S

2012 13

S

S

S

S

2012 14

S

S

S

S

2013 15

N

S

S

S

2014 17

N

S

S

S

2015 19

S

S

S

S

2017 23

N

N

N

S

2017 24

N

S

N

N

2018 25

N

S

N

N

2018 26

N

N

N

N

Os trabalhos que apresentaram marcação em pelo menos uma entre as colunas 1 a 3 ou
na coluna 4, foram selecionados para a próxima etapa. Desta forma, o trabalho 2018 26 foi
excluído, restando 10 textos para a próxima fase do protocolo.
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Em seguida, foi feita a leitura flutuante dos resumos, introdução e fundamentação teórica,
e a seleção dos artigos como corpus da análise deste trabalho seguindo os critérios de inclusão
e exclusão descritos a seguir.
•

Critério de inclusão: tem como foco a aplicação da teoria da aprendizagem
significativa no ensino de astronomia.

•

Critério de exclusão: não aplica a TAS no ensino de astronomia.

Assim, dos 11 textos encontrados na RELEA inicialmente, após a aplicação do
protocolo tem-se 7 textos a serem analisados. Seus títulos estão expostos no quadro 3.
Quadro 3. Corpus da análise da revisão
CÓDIGO

TÍTULO

2011 11

UMA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA PARA O ENSINO DE ASTRONOMIA

2011 12

CONCEITOS BÁSICOS DE ASTRONOMIA: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA

2012 13

PROPICIANDO APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA PARA ALUNOS DO SEXTO ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO SOBRE AS FASES DA LUA

2012 14

UMA PROPOSTA DE ATIVIDADE PARA A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA SOBRE AS
FASES DA LUA

2013 15

CLUBE DE ASTRONOMIA DE ARARANGUÁ: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
CIÊNCIAS COMO DIVULGADORES CIENTÍFICOS

2014 17

O LADO ESCURO DA LUA NUNCA APANHA SOL?

2015 19

O MAPA CONCEITUAL COMO RECURSO DIDÁTICO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA DE TEMAS DA ASTRONOMIA

4 – ANÁLISE DOS TRABALHOS
A partir da leitura inicial foi obtida uma visão geral dos artigos apresentada no quadro 4.
Foram criadas então duas categorias de análise: Fases da Lua e Astronomia geral, referentes
aos conteúdos abordados nos artigos.
Deste modo, os 7 artigos selecionados para análise foram distribuídos entre as categorias.
A categoria Fases da Lua engloba os trabalhos que propõem um modelo didático para abordar
as Fases da Lua, 3 trabalhos foram incluídos nesta categoria. Restaram, então, 4 trabalhos
que foram incluídos em uma categoria a parte denominada Astronomia geral, assim, esta
categoria apresenta características difusas, com diversidade de público e conteúdo de
astronomia.
Quadro 4. Visão inicial dos artigos
Categoria

Trabalho
2012 13

Fases da Lua

2012 14
2014 17

Descrição
Usam modelo didático como parte da
proposta

2011 12

Descreve o encaminhamento de um
curso de extensão

2013 15

Expõe as atividades de um clube de
astronomia

Astronomia geral
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Sugere e aplica uma avaliação
diagnóstica de conhecimentos prévios

2015 19

Usa mapa conceituais como
instrumentos facilitadores de
aprendizagem

Visto que o objetivo desta revisão é investigar a relação entre a TAS e o ensino de
astronomia, não entraremos no mérito de analisar como a teoria é apresentada na
fundamentação teórica dos trabalhos. Não nos atentaremos, também, nos resultados obtidos
a partir dos trabalhos. Voltaremos nossa atenção apenas para como a TAS se apresenta no
desenvolvimento das propostas.
4.1 – CATEGORIA FASES DA LUA
Os trabalhos 2012 13 de Darroz, Pérez, da Rosa e Heineck, 2012 14 de Martins e Langhi
e 2014 17 de Giovannini, Pellenz e Catelli analisados a seguir apresentam em algum momento
da proposta um modelo didático que visa simular o sistema Terra-Lua com o intuito de abordar
as Fases da Lua.
4.1.1– Propiciando aprendizagem significativa para alunos do sexto ano do Ensino
Fundamental: Um estudo sobre as Fases da Lua
O trabalho de Darroz, Pérez, da Rosa e Heineck (2012) foi realizado com alunos do
sexto ano do Ensino Fundamental. Os autores partem do pressuposto que os estudantes já
possuem conhecimentos sobre astronomia, seja por meio da educação formal, dos meios de
comunicação ou de observações, e consideram que o assunto “Fases da Lua” abordado por
eles estimula a curiosidade dos aprendizes.
Inicialmente os autores propuseram uma discussão sobre as Fases da Lua aos alunos
e através dela procuraram identificar subsunçores. Darroz, Pérez, da Rosa e Heineck (2012)
concluíram que os aprendizes possuíam subsunçores sobre as Fases da Lua. Posteriormente,
solicitaram que os estudantes observassem a Lua durante 30 dias e a desenhassem em uma
tabela previamente organizada, identificando a data e horário da observação. Segundo os
autores esta atividade funcionou como um organizador prévio. Em seguida, foi realizada uma
atividade para abordar os conceitos considerados mais importantes sobre as Fases da lua,
tendo como ponto de partida as observações realizadas pelos alunos e os seus conhecimentos
prévios. Neste momento os alunos expressaram oralmente suas conclusões sobre as
observações. A fim de levar os alunos a perceberem os ciclos transitórios entre as quatro
Fases da lua foi elaborado um modelo didático. O modelo foi constituído por uma fonte de luz
(representando o Sol), uma esfera de isopor pequena (representando a Lua) e um suporte
para a esfera.
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Os autores buscaram promover a DP e RI a partir das observações dos alunos sobre
o modelo proposto. Após a aplicação da proposta, os pesquisadores solicitaram aos
estudantes a elaboração de registros escritos de suas memórias no formato de relato livre e
a partir deste material buscaram analisar se a assimilação ocorreu, procurando perceber se
os conceitos estudados foram transpostos a novas situações, e assim, identificar indícios da
aprendizagem significativa.
Darroz, Pérez, da Rosa e Heineck (2012) afirmam que a partir das atividades e do
confronto entre os conhecimentos novos e os conhecimentos prévios, ocorreu o processo de
assimilação e a modificação dos subsunçores sobre o tema na estrutura cognitiva dos
aprendizes. Entretanto os autores não apresentam evidências que esse processo ocorreu.
Para implementações futuras da proposta foi sugerido que os alunos elaborem mapas
conceituais ao final das atividades a fim de estimulá-los a transferir os conceitos abordados a
novos contextos.
Analisando este artigo percebe-se que não são apresentadas evidências de que o
processo de assimilação ocorreu, tampouco é explicado como as observações sobre o modelo
contribuíram para os processos de DP e RI. Também, considerando que os autores afirmam
que os estudantes possuíam subsunçores adequados sobre as Fases da Lua, as atividades de
observação foram nomeadas equivocadamente como organizador prévio. As atividades fazem
parte do próprio conteúdo, uma vez que foram realizadas após a confirmação dos subsunçores
esperados.
4.1.2– Uma proposta de atividade para a aprendizagem significativa sobre as Fases da
Lua
Martins e Langhi (2012) reconhecem que a astronomia está presente em nossa
vivência diária, o que favorece a aprendizagem significativa desta ciência. Além disso,
consideram que os assuntos relativos à astronomia são motivadores para os alunos.
Os autores trazem a proposta (não aplicada) de uma sequência de didática de quatro
horas-aula com enfoque em um modelo didático sobre as Fases da Lua. O modelo didático,
segundo Martins e Langhi (2012), é constituído por um aro de bordar (representando a órbita
da Lua), uma esfera de isopor vazada (representando a Lua) acoplada ao aro, um suporte de
ferro (representando o eixo de rotação da Terra), uma lanterna (representando o Sol) e
suportes de madeira (para sustentar o protótipo). No entanto, a figura apresentada como
protótipo do modelo não condiz com a descrição dada.
Martins e Langhi (2012) sugerem que inicialmente, usando questionários ou
dinâmicas em grupo, sejam levantados os conhecimentos prévios dos aprendizes sobre o
tema a ser trabalhado. Após, o professor deve solicitar que os estudantes, usando o modelo
didático e expressão oral, demonstrem como acontecem as Fases da Lua. Para que a DP
aconteça os autores sugerem que os professores posicionem o sistema Terra-Lua a partir das
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demonstrações feitas pelos estudantes e os estimulem a verificar se suas concepções iniciais
são válidas.
É sugerido que a verificação dos indícios de aprendizagem significativa seja feita de
forma contínua, durante o processo, a partir da análise de histórias em quadrinhos (HQs)
elaboradas pelos estudantes. De acordo com os autores, as HQs, além de populares, possuem
benefícios pedagógicos como a ludicidade. Então, a partir da elaboração delas, a RI e
assimilação são potencializadas, já que os alunos poderão desenvolver habilidades e
competências para relacionar e explicar os conceitos trabalhados, podendo, também, associálos com situações cotidianas.
O trabalho é finalizado sem que os pesquisadores expliquem como os conhecimentos
prévios, obtidos através dos questionários ou dinâmicas em grupo, serão utilizados no
decorrer da proposta.
4.1.3- O lado escuro da Lua nunca apanha Sol?
Giovannini, Pellenz e Catelli (2014) propõem e aplicam um modelo para o Ensino
Fundamental a partir da resposta à pergunta “O lado escuro da Lua nunca apanha Sol?”. Essa
pergunta foi feita em sala por um estudante ao se deparar com uma questão da XVI Olimpíada
Brasileira de Astronomia (OBA).
Os autores trazem a preocupação com a linguagem utilizada no processo de ensino,
destacando que a expressão “lado escuro da Lua” leva a conceitos confusos que podem ser
evitados a substituindo por “lado oculto da Lua”.
O

modelo

didático

proposto

é

constituído

pelos

próprios

estudantes,

um

representando o Sol (S), outro representando a Terra (T) e um terceiro representando a Lua
(L). Os autores propõem que o aluno que irá representar a Lua use um boné que servirá como
referência. No funcionamento do modelo, enquanto T gira (movimento de rotação), L se
movimenta em torno de T (movimento orbital) sempre com a aba do boné apontada para o
estudante que representa a Terra. O modelo foi aplicado para duas turmas do Ensino
Fundamental, uma do oitavo e outra do sétimo ano.
Segundo Giovannini, Pellenz e Catelli (2014) a verificação de indícios de
aprendizagem significativa foi feita a partir dos questionamentos dos estudantes durante a
aplicação da proposta.
A partir da análise do artigo, a apropriação superficial da TAS se tornou evidente.
Visto que não existe preocupação em identificar, ao menos, os conhecimentos prévios dos
estudantes sobre o assunto trabalhado. Também, os autores não especificam quais indícios
analisaram nem quais questionamentos consideraram para avaliar a aprendizagem
significativa, sugerem apenas que foram questões relativas ao “giro” da Lua, suas Fases e seu
lado oculto.
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4.2– CATEGORIA ASTRONOMIA GERAL
Os trabalhos 2011 12 de Darroz, Pérez e Heineck, 2013 15 de Damasio, Allain e
Rodrigues, 2011 11 de Silveira, Sousa e Moreira e 2015 19 de Silveira e Mendonça, analisados
a seguir, abordam temas de Astronomia geral e não possuem semelhanças substanciais
quanto à proposta.
4.2.1– Conceitos básicos de Astronomia: Uma proposta metodológica
O trabalho Darroz, Heineck e Pérez (2011) descreve um curso de extensão
desenvolvido em quatro encontros no Instituto de Ciências Exatas e Geociências da
Universidade de Passo Fundo (UPF) sobre corpos que compõem o sistema solar com enfoque
na Terra, Lua, conceitos de universo e galáxias, definição de constelação e evolução estelar.
Os autores assumem que uma grande parcela da população tem interesse em saber mais
sobre o universo.
Darroz, Heineck e Pérez (2011, p. 60) dizem que a partir do curso “foi possível
proporcionar, de modo tranquilo, a assimilação e a diferenciação progressivas preconizadas
pela teoria ausubeliana”.
Além das explicações verbais os autores forneceram textos de apoio sobre os
conteúdos do curso. No trabalho existe a preocupação com a linguagem usada no material de
apoio, os autores dizem ter privilegiado as descrições qualitativas e a ênfase nos conceitos.
Darroz, Heineck e Pérez (2011) dizem que em cada encontro do curso usaram
organizadores prévios e dois instrumentos de avaliação, um para identificar o conhecimento
prévio dos alunos e outro para verificar a ocorrência da aprendizagem significativa. O curso
foi divulgado para turmas do Ensino Médio de uma escola estadual e dez estudantes
manifestaram interesse e se inscreveram para participar dos encontros, o que nos leva a crer
que estavam predispostos a aprender.
No primeiro encontro inicialmente os autores solicitaram que os alunos observassem
banners expostos na sala de aula que continham imagens e informações sobre os principais
corpos do sistema solar. Em seguida, solicitaram que os estudantes registrassem de forma
escrita o que já sabiam sobre os corpos expostos nos banners. Esta atividade, segundo os
autores, funcionou como organizador prévio. Posteriormente o professor buscou identificar os
conhecimentos prévios dos estudantes sobre as Fases da Lua solicitando que eles
relembrassem as informações contidas em um dos banners. Após, a partir de um modelo
didático, similar ao modelo proposto Darroz, Pérez, da Rosa e Heineck (2012), os autores
trabalharam as Fases da Lua e a ocorrência dos eclipses. Durante a atividade apresentada
usando o modelo o professor, a fim de relacionar o conteúdo novo com os subsunçores dos
alunos, buscou estabelecer diálogo. Ao término do encontro, os estudantes responderam um
questionário aberto sobre os conteúdos abordados nas atividades e, a partir deste material,
os pesquisadores buscaram verificar indícios de aprendizagem significativa.
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No segundo encontro foram abordados temas relativos ao planeta Terra, tais como
os movimentos de rotação e translação, sua origem e evolução e sua forma e constituição.
Inicialmente os alunos construíram um objeto de ensino sobre os movimentos de rotação e
translação, constituído por uma lâmpada (representando o Sol), uma haste pequena
(representando o eixo da Terra), uma esfera de isopor vazada (representando a Terra)
acoplada na haste pequena e uma haste maior conectando a Terra ao Sol. Durante a confecção
do material o professor procurou identificar, por meio de diálogo, os conhecimentos prévios
dos estudantes. Após, sendo instruídos pelos professores, os alunos realizaram simulações
no modelo construído a fim de compreender, por exemplo, as estações do ano. No
encerramento do encontro os estudantes expressaram através de um desenho os movimentos
de rotação e translação. Analisando esse material os pesquisadores buscaram indícios de
aprendizagem significativa.
O terceiro encontro teve como objetivo a abordagem dos conceitos de estrelas,
galáxias e universo, para tanto os pesquisadores optaram por projeções usando o software
Stellarium. No início do encontro o funcionamento do software foi apresentado aos estudantes
e, em seguida, eles foram organizados em grupos. Um grupo por vez simulou o céu noturno
da cidade de aplicação do curso em diferentes épocas do ano. Foi solicitado que os estudantes
registrassem de forma escrita seus conhecimentos prévios sobre os conceitos abordados
neste encontro. Segundo os autores esta atividade funcionou como organizador prévio. A
partir das simulações usando o Stellarium o professsor buscou definir e discutir os conceitos
do encontro. Por fim, os grupos voltaram a realizar simulações e simultaneamente foram
incentivados a registrar suas memórias do encontro. A partir deste material os professores
buscaram verificar indícios de aprendizagem significativa.
O quarto encontro teve como foco atividades de observação do céu noturno utilizando
os telescópios da UPF. Inicialmente os pesquisadores explicaram o funcionamento dos
telescópios que seriam utilizados e, a partir disso, foi gerado um diálogo que incentivou os
alunos a expressarem seus conhecimentos prévios, o que ajudou o professor a identificar
possíveis subsunçores. Em seguida, usando os telescópios, os estudantes observaram corpos
celestes tais como a Lua, Saturno e estrelas no estágio de gigante vermelha. O intuito desta
atividade foi proporcionar condições para que os alunos transformassem os conhecimentos
adquiridos durante o curso, já que os assuntos foram tratados de uma maneira não familiar.
Ao fim do encontro foi solicitado que os estudantes respondessem um questionário aberto
com questões sobre o desenvolvimento do curso, a metodologia adotada e sugestões de
melhoria.
A partir das atividades realizadas ao término de cada encontro, Darroz, Heineck e
Pérez (2011) verificaram indícios de que os estudantes tiveram uma aprendizagem
significativa sobre os temas abordados no curso. Os autores afirmam que no decorrer das
atividades a DP dos conceitos ocorreu.
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Darroz, Heineck e Pérez (2011) concluem que os alunos se mostraram receptivos e
motivados durante o desenvolvimento do curso, o que era de se esperar, uma vez que
estavam predispostos a aprender.
Os autores não esclareceram como o conhecimento prévio dos estudantes foi
identificado no início de cada encontro foi utilizado no decorrer da proposta. Ademais, o
organizador prévio do primeiro encontro pode ser caraterizado como pseudo-organizador já
que foi retomado em outros momentos do curso e se referia a um conjunto de tópicos.
4.2.2– Clube de Astronomia de Araranguá: A formação de professores de ciências como
divulgadores científicos
Damasio, Allain e Rodrigues (2013) relatam os projetos realizados pelo Clube de
Astronomia de Araranguá. Segundo os autores todas as atividades do Clube, realizadas tanto
em espaços de ensino formais quanto em espaços não formais, são fundamentadas na TAS.
Dizem ainda que todas as atividades do Clube iniciam com um organizador prévio que busca
criar predisposição em aprender e em seguida são elaboradas atividades potencialmente
significativas considerando a DP e RI.
No projeto “Ondas da Ciência: divulgação científica fundamentada na Aprendizagem
Significativa” os estudantes elaboram roteiros e gravam um programa de rádio que tem como
um dos objetivos servir de organizador prévio para as aulas relativas à astronomia
desenvolvidas pelo Clube. Em “O ensino de Física no início do Ensino Fundamental orientado
pela Teoria da Aprendizagem Significativa”, uma licencianda, usando organizadores prévios e
experimentos, busca despertar a predisposição em aprender nos alunos.
A aprendizagem significativa crítica é citada por Damasio, Allain e Rodrigues (2013)
e um dos projetos do Clube de Astronomia chama-se “Aprendizagem Significativa Crítica e
estratégias de ensino: explorando os princípios e potencialidades das práticas”, que tem o
objetivo de elaborar roteiros de vídeos de divulgação científica, fundamentados na teoria de
Moreira (apud Damasio, Allain e Rodrigues, 2013). No entanto, não são disponibilizadas
maiores informações sobre como a teoria da aprendizagem significativa crítica está presente
no projeto.
O projeto “Porta da Ciência” tem como objetivo propiciar as condições necessárias
para que a aprendizagem significativa ocorra e também promover a inserção social e
educacional dos aprendizes, uma vez que o projeto é desenvolvido com alunos repetentes.
O material fornecido durante o curso “As portas da Astronomia” desenvolvido em oito
encontros é, segundo os autores, potencialmente significativo. De acordo com Damasio, Allain
e Rodrigues (2013), o curso leva em consideração a DP, RI, consolidação e organização
sequencial.
Os autores finalizam o artigo discutindo a compatibilidade entre a teoria dos campos
conceituais de Vergnaud e a TAS.
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A exemplo do que já foi discutido anteriormente, neste artigo também existe o uso
equivocado dos organizadores prévios, uma vez que eles são pensados antes da verificação
da existência de subsunçores, ou seja, não servem como “ponte cognitiva”. De modo geral,
pode-se dizer que a relação entre a TAS e os projetos não é bem explorada pelos autores,
não há uma explicação objetiva sobre como os pontos teóricos da TAS estão presentes nos
projetos.
4.2.3- Uma avaliação diagnóstica para o Ensino de Astronomia
Silveira,

Sousa

e

Moreira

(2011)

propõem

uma

avaliação

diagnóstica

de

conhecimentos prévios constituída por 25 questões (objetivas, dissertativas e ilustrativas)
aplicada a alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental. Para a aplicação da avaliação foram
utilizadas quatro aulas. O objetivo da avaliação é identificar os conhecimentos prévios capazes
de ancorar conceitos científicos relacionados ao tema Terra e Universo. Os autores buscaram
compreender os significados conceituais e representacionais nas respostas dos estudantes à
avaliação.
No trabalho existe a discussão sobre como hipóteses subjacentes ao ideal científico
podem adquirir novos significados quando novos conceitos são apresentados. Como exemplo
trazem a hipótese formulada por alguns estudantes durante a aplicação do questionário de
que a origem da luz do Sol acontece “por várias substâncias do sistema solar” ou “por vários
gases”, os autores afirmam que quando os subsunçores “substância” ou “gases” se relacionam
com os conceitos “hidrogênio” ou “hélio” pode ocorrer a aprendizagem significativa
subordinada.
Silveira, Sousa e Moreira (2011) afirmam que todo estudante quando questionado
sobre o tamanho do Sol, sabe responder que ele é gigante o que configura uma aprendizagem
representacional. Os autores dizem ainda que no decorrer do processo de escolarização o
conceito de Sol pode ser modificado por meio da assimilação, o que configuraria uma
aprendizagem conceitual e quando o aprendiz for capaz de argumentar, por exemplo, como
o Sol se relaciona com a nossa sobrevivência terá ocorrido a aprendizagem proposicional. Os
pesquisadores destacam que a astronomia comumente é ensinada a partir de conceitos
arbitrários.
Os autores acreditam que a partir da avaliação diagnóstica proposta por eles é
possível identificar prováveis subsunçores sobre o tema Terra e Universo. No entanto,
reconhecem a dificuldade de diagnosticar o conhecimento prévio dos estudantes, uma vez
que a identificação dos subsunçores não garante que eles sejam altamente elaborados ou que
possam interagir com os novos conhecimentos a serem apresentados.
Por fim, pode-se dizer que os autores evidenciaram quais aspectos buscaram analisar
nas respostas dos aprendizes à avaliação.
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4.2.4- O mapa conceitual como recurso didático facilitador da aprendizagem
significativa de temas da Astronomia
Silveira e Mendonça (2015) investigaram como o mapa conceitual pode facilitar a
aprendizagem significativa de temas astronômicos no Ensino Fundamental, partindo do
pressuposto que tais temas já estão implícitos na estrutura cognitiva dos estudantes, o que
favorece a aquisição de novos subsunçores. Para a investigação foram analisadas duas turmas
do sexto ano do Ensino Fundamental, uma como grupo experimental e a outra como grupo
de controle. A investigação foi realizada durante um semestre letivo, utilizando 60 horas-aula.
4 aulas foram destinadas à avaliação diagnóstica relatada no trabalho de Silveira, Sousa e
Moreira (2011), 52 à intervenção e 4 à avaliação final utilizando as mesmas questões
aplicadas na avaliação diagnóstica.
A intervenção aplicada pelas autoras foi estruturada a partir de quatro temas:
elementos astronômicos, os movimentos no Céu, localização de constelações e o sistema
solar. Durante a intervenção nas duas turmas (experimental e de controle) foram utilizados
diferentes recursos didáticos (resolução de exercícios, análise de gráficos, elaboração de
desenhos, etc.), mas o mapa conceitual foi utilizado apenas na turma experimental. Para cada
um dos temas os alunos da turma experimental elaboraram e apresentaram verbalmente
seus mapas conceituais, de modo que cada aprendiz elaborou quatro mapas conceituais.
Posteriormente os mapas foram analisados pelas pesquisadoras a partir de abordagens
quantitativas e qualitativas.
As autoras consideram que os mapas conceituais favoreceram a DP e a RI já que este
instrumento evidencia a aprendizagem conceitual e proposicional. Em alguns casos, ao
analisar os mapas conceituais elaborados pelos aprendizes, as autoras só conseguiram
observar a forma como os conceitos foram reconciliados e integrados após a apresentação
oral do mapa pelo elaborador, bem como evidenciar a aprendizagem conceitual e
proposicional. Silveira e Mendonça (2015) concluem que o mapa conceitual é um material
potencialmente significativo que pode levar à aprendizagem conceitual e proposicional.
A relação entre a TAS e os mapas conceituais é bem explorada neste trabalho. As
autoras evidenciam quais indícios de aprendizagem significativa buscaram analisar.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar os artigos selecionados, o modo como a aprendizagem significativa é
avaliada se sobressaiu já que existe uma excessiva afirmação sobre ter ocorrido assimilação,
DP, RI e aprendizagem significativa de modo geral, sem apresentar indícios satisfatórios.
Ainda, grande parte dos autores não esclareceram quais indícios de aprendizagem
significativa buscaram analisar.
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Segundo Moreira (2012) os organizadores prévios, muitas vezes, são considerados a
própria teoria ausubeliana. Nos trabalhos analisados observamos que, por vezes, os
organizadores são propostos sem que exista a verificação de subsunçores sobre os temas que
serão trabalhados, o que contradiz a própria definição de organizador prévio.
Soler e Leite (2012), ao analisar pesquisas na área de ensino de astronomia,
perceberam que a maioria absoluta dos trabalhos não se preocupa com a investigação a
respeito dos interesses em relação à astronomia, apenas assumem que tais interesses
existem. Neste estudo pudemos observar o mesmo fenômeno, uma vez que a maioria dos
trabalhos partem do pressuposto que os aprendizes já possuem ideias relacionadas à
astronomia em suas estruturas cognitivas. Também, os autores frequentemente reconhecem
o aparente caráter motivador da astronomia e, com isso, assumem uma predisposição dos
estudantes em aprender esta ciência.
O modo como os trabalhos tratavam a TAS não foi detectado na aplicação do
protocolo, dado que durante o desenvolvimento dos mesmos são citadas investigações que
se fundamentariam na teoria. Porém, ao realizar a leitura, percebe-se que não houve o
aprofundamento teórico suficiente por parte dos autores. Moreira (2012, p. 24-25) apontou
esta questão ao citar diversos trabalhos nos quais “houve uma apropriação superficial e
polissêmica do conceito de aprendizagem significativa. Toda a aprendizagem passou a ser
significativa, todas as metodologias de ensino passaram a objetivar a uma aprendizagem
significativa. Uma trivialização do conceito”. Tal constatação se aplica nesta revisão, sobretudo
no texto 2014 17, no qual sequer são identificados os subsunçores dos estudantes.
A predominância de modelos didáticos sobre as Fases da Lua nos leva a crer que a
relação entre a TAS e o ensino de astronomia está mais estruturada no Ensino Fundamental
do que no Ensino Médio. Ademais, a ausência de propostas para o Ensino Superior corrobora
com o estudo de Junior, Reis e Germinaro (2014) que alerta sobre a falta de conhecimento
sobre astronomia dos futuros professores de física.
Os 7 artigos analisados nesta revisão compõem 3,3% dos trabalhos já publicados na
RELEA, isso nos mostra que, ao menos nesta revista, não existe enfoque na teoria da
aprendizagem significativa. O que nos leva às perguntas: Então qual é a visão de
aprendizagem adotada pelos pesquisadores em ensino de astronomia? Que tipo de
aprendizagem suas propostas visam?
Um panorama geral da relação entre a TAS e o ensino de astronomia poderá ser
traçado realizando novas revisões críticas usando bases de dados diferentes da RELEA, tais
como a Revista Brasileira de Ensino de Física, o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, a Física
na Escola e a Aprendizagem Significativa em Revista. A partir da revisão do que já foi feito
na área teremos uma visão geral de quais propostas apresentaram evidências de sucesso e
quais não, assim poderemos realizar novas investigações, buscando uma apropriação não
superficial da TAS.
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Tendo em vista o trabalho de Soler e Leite (2012) percebemos que é necessário
deixar de lado os pressupostos assumidos no ensino de astronomia. Isto abre espaço para,
por exemplo, pesquisas sobre os possíveis subsunçores que os estudantes (e a sociedade de
modo geral) possuem sobre astronomia. Também são necessárias investigações sobre o
aparente caráter motivador dessa ciência. Será que todos os estudantes estão realmente
predispostos a aprender astronomia? Quais temas são considerados mais interessantes?
Vale ainda chamar atenção para os temas escolhidos pelos autores dos trabalhos
analisados. Apenas um deles abordou conceitos de astrofísica, ciência que apresenta
considerável avanço nos últimos anos e que, por consequência, está constantemente sendo
exposta nos meios de comunicação. Tal exposição leva a uma provável presença de
conhecimentos prévios (aceitos cientificamente ou não) na estrutura cognitiva dos
aprendizes, o que pode facilitar a aprendizagem significativa. Essa consideração também pode
ser alvo de pesquisas futuras na área.
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Resumo: O presente trabalho trata de um relato de pesquisa de mestrado que teve por objetivo
investigar a potencialidade de uma sequência didática, ancorada em uma Unidade de Ensino
Potencialmente Significativa (UEPS), com enfoque interdisciplinar, para a promoção da aprendizagem
significativa de conceitos relativos à espectroscopia em nível médio na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA). Os fundamentos teóricos sustentam-se na Teoria da Aprendizagem Significativa
(TAS) de David Ausubel e nas contribuições de Joseph Novak para reforçar esta teoria. No que se refere
à metodologia de pesquisa, a investigação possui viés qualitativo, de natureza descritiva do tipo estudo
de caso. Como resultado da pesquisa foi desenvolvido um produto educacional contendo oito etapas
investigativas. A aplicação da sequência didática foi efetuada em uma turma de nível médio da
modalidade EJA em uma escola da rede pública de ensino, localizada no município de Campos dos
Goytacazes/RJ. Para a verificação de indícios de aprendizagem significativa foram utilizados recursos,
tais como mapa conceitual, estudo de caso interdisciplinar, experimentos e simulações computacionais.
A partir da análise dos resultados, pode-se inferir que a UEPS foi considerada exitosa, apresentando
resultados positivos e destacando evidências que apontam para a ocorrência da aprendizagem
significativa.
Palavras-chave: Unidade de Ensino Potencialmente Significativa. Aprendizagem Significativa.
Educação de Jovens e Adultos. Espectroscopia.
Abstract: The present work deals with a report of masters research that had as objective to investigate
the potentiality of a didactic sequence, anchored in a Potentially Meaningful Teaching Units (PMTU), with
an interdisciplinary approach, to promote the meaningful learning of concepts related to the mid level
spectroscopy in the modality of Youth Education and Adults (EJA). The theoretical foundations are based
on David Ausubel's Meaningful Learning Theory (TAS) and the contributions of Joseph Novak to reinforce
this theory. Regarding the research methodology, the research has a qualitative bias, of a descriptive
nature of the case study type. As a result of the research an educational product was developed
containing eight investigative steps. The application of the didactic sequence was carried out in a middle
level class of the EJA modality in a school of the public school, located in the municipality of Campos
dos Goytacazes/RJ. For the verification of signs of a meaningful learning, resources were used, such as
conceptual mapping, interdisciplinary case study, experiments and computational simulations. From the
analysis of the results, it can be inferred that the PMTU was considered successful, presenting positive
results and highlighting evidences that point to the occurrence of meaningful learning.
Keywords: Potentially Meaningful Teaching Units. Meaningful Learning. Youth Education and Adults.
Spectroscopy.

1–INTRODUÇÃO
Frente às evoluções ocorridas no âmbito científico-tecnológico ao longo dos séculos
XX e XXI, observa-se uma crise no ensino de Ciências incompatível com esse desenvolvimento
(FOUREZ, 2003; KRASILCHIK, 2000). Este ensino pautado na transmissão e acumulação de
conhecimentos que não se inter-relacionam entre si, contribui para o distanciamento entre o
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avanço do conhecimento científico e as aulas cada vez mais desinteressantes e desvinculadas
do cotidiano dos discentes.
No que se refere ao ensino de Física, as Orientações Educacionais Complementares
aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médioadmitem a necessidade de sua
reformulação, adequando-o à realidade dos alunos, a fim de proporcionar um melhor
entendimento do mundo que os cerca e uma formação mais adequada para a cidadania
(BRASIL, 2002).
Nessa perspectiva, novas estratégias de ensino têm sido desenvolvidas na tentativa
de tornar as aulas mais atrativas e instigantes, com o intuito de despertar maior interesse
dos alunos pela área da Física. Dentre elas, podem-se citar as Unidades de Ensino
Potencialmente Significativas (UEPS), sequências didáticas fundamentadas pela Teoria da
Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel (MOREIRA, 2011), que têm se destacado
como potenciais estratégias para a promoção da aprendizagem significativa (SCHITTLER;
MOREIRA, 2014).
Diante deste contexto, o presente relato de pesquisa teve por objetivo investigar a
potencialidade de uma sequência didática, ancorada em uma UEPS, com enfoque
interdisciplinar, como subsídio para a promoção da aprendizagem significativa de conceitos
relativos à espectroscopia no nível médio na modalidade EJA de ensino.
2–REFERENCIAL TEÓRICO
A sequência didática interdisciplinar estruturada como uma UEPS foi construída sobre
os pilares da TAS de David Ausubel, que considera fundamental identificar algum
conhecimento prévio relevante (definido por Ausubel como subsunçor1 ou ideia-âncora) dos
alunos sobre um determinado assunto, a fim de direcionar a programação de um conteúdo a
ser ensinado, atuando como “ancoradouro” para um novo conhecimento.
Neste contexto, a ocorrência da aprendizagem significativa se configura como um
processo dinâmico que está atrelado à forma não arbitrária e não literal com que uma nova
informação se ancora e interage com conceitos relevantes preexistentes na estrutura
cognitiva do aprendiz (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1983, p. 17 apud MOREIRA, 2009, p.
32).
Entretanto, mesmo que haja subsunçores relevantes disponíveis para interação, se o
material a ser aprendido não se constituir de um material potencialmente significativo e se o
aprendiz não tiver uma predisposição para aprender, não haverá relação entre o novo
conteúdo a ser ensinado e as informações preexistentes na estrutura cognitiva (MOREIRA;
MASINI, 2001, p. 23).
1

A palavra subsunçor não existe em português, tratando-se de uma tentativa de traduzir a palavra de
origem inglesa subsumer, que seria algo equivalente a inseridor ou subordinador (Nota de Tradução de
Marco Antonio Moreira in: NOVAK, 1981, p. 9).
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Vale ressaltar que, tanto a programação de um conteúdo quanto a elaboração de
um material potencialmente significativo devem considerar dois princípios fundamentais
propostos pela teoria de Ausubel: a diferenciação progressiva (na qual a apresentação de
conceitos mais gerais/inclusivos deve ser efetuada antes de conceitos mais específicos) e
a reconciliação integradora (na qual se evidenciem relações entre um conceito específico
a um mais abrangente previamente estudado) (ibid., p. 30).
Além da TAS, também foi levada em conta para o desenvolvimento desta pesquisa a
contribuição dada por Joseph Novak ao conferir um toque humanista à aprendizagem
significativa, que “subjaz à integração positiva construtiva de pensamentos, sentimentos e
ações que leva ao engrandecimento (empowerment) humano” (MOREIRA, 2013, p. 17).
Na perspectiva humanista de Novak, considerar o jovem ou o adulto inserido na
modalidade EJA vai além de ponderar somente seu lado cognitivo, devendo-se relevar suas
aspirações, suas potencialidades, sua trajetória de vida, seus pensamentos, suas ações e seus
sentimentos para o devido desenvolvimento e modificação de sua estrutura cognitiva.
3–METODOLOGIA
Nesta pesquisa de viés qualitativo, de natureza descritiva do tipo estudo de
caso(ANDRÉ, 2013), foi desenvolvida e aplicada uma UEPS, considerando-se os aspectos
sequenciais propostos por Moreira (2011, p. 3-5). O processo de validação da UEPS na busca
de indícios que apontem para a ocorrência da aprendizagem significativa envolveu oito etapas
investigativas(Quadro 1) de 2 horas/aula com duração de 50 minutos cada, totalizando 16
horas/aula.
Quadro 1.Etapas investigativas da UEPS e seus respectivos objetivos e duração de aplicação.
ETAPAS INVESTIGATIVAS DA UEPS
Etapas
Objetivos
Atividades
realizadas
1ª Etapa
§
-Identificar concepções prévias relevantes;
-Questionário
Situação inicial
-Incitar a curiosidade dos discentes acerca do tema inicial.
espectroscopia.
-Promover a interdisciplinaridade entre a Química e -Estudo de caso
2ª Etapa
a Física;
interdisciplinar.
Situações-problema
-Instigar os discentes a encontrarem soluções para
uma situação-problema envolvendo a possibilidade
de identificação da composição solar.
-Apresentar conteúdos introdutórios referentes ao -Experimento:
3ª Etapa
tema espectroscopia (ondas, elementos de uma onda “Enxergando
o
Introduzindo conceitos
e espectro eletromagnético);
invisível”;
fundamentais
-Realizar uma avaliação interativa individual dos -Avaliação
com
conceitos abordados com o auxílio do aplicativo uso do Plickers.
Plickers, proporcionando maior dinamicidade ao
processo avaliativo.
-Reconhecer as interações da radiação com a -Exercícios
de
matéria;
aplicação;
4ª Etapa
-Identificar a relação entre intensidade da radiação e -Disco de Newton;
Diferenciação
temperatura pela lei de Stefan e a relação entre -Retomada
ao
progressiva
temperatura e frequência de maior emissão da estudo de caso;
radiação pela lei de deslocamento de Wien;
-Mapa conceitual.
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5ª Etapa
Novas situações

6ª Etapa
Aprofundando
conhecimentos sobre
espectros

7ª Etapa
Encerramento do
conteúdo

8ª Etapa
Encontro final
Integrador

-Retomada ao estudo de caso e elaboração de mapa
conceitual com o intuito de promover a reconciliação
integradora.
-Reconhecer a possibilidade de identificação de
elementos químicos por meio do experimento
conhecido como “teste da chama”;
-Relacionar os resultados verificados com aplicações
do cotidiano dos discentes, tais como fogos de
artifício e lâmpadas fluorescentes.
-Distinguir espectros contínuos e discretos, além de
espectros de emissão e absorção;
-Destacar algumas importantes contribuições para a
espectroscopia;
-Identificar a composição química das estrelas, por
meio da análise comparativa entre as linhas
espectrais das estrelas e os espectros de emissão dos
elementos químicos.
-Compreender
a
importância
histórica
das
investigações do espectro atômico do hidrogênio;
-Reconhecer a solução dada por Niels Bohr e os seus
postulados para explicar os espectros atômicos.

-Elaboração de um mapa conceitual retomando os
conceitos abordados, com o intuito de identificar
evidências que apontem para a ocorrência da
aprendizagem significativa;
-Realização de uma avaliação somativa individual e
de uma avaliação sobre as etapas investigativas da
UEPS com auxílio do formulário online Google Forms.

-Experimento:
“Teste da chama”;
-Roteiro
avaliativo.
-Atividade: “Hora
da revisão”;
-Atividade:
“Escrito
nas
estrelas”.

-Atividade: “Para
pensar”
(observação
do
espectro
de
diferentes fontes
de luz).
-Mapa conceitual;
-Avaliação
somativa
individual;
-Avaliação
da
UEPS.

Fonte: elaboração própria.

A aplicação da sequência didática foi efetuada no Colégio Estadual Benta Pereira,
situado no município de Campos dos Goytacazes/RJ, emuma turma do módulo IV de nível
médio da modalidade EJA de ensino (constituída por dezesseis estudantes), no 2º bimestre
do ano letivo de 2018.
Dentre os instrumentos de coleta de dados utilizados no processo de investigação
destacam-se: observação participante, questionários, fotografias e gravações, mapa
conceitual, estudo de caso, além de roteiro experimental e atividades presentes no produto
educacional.
No que se refere à técnica de análise dos dados, para as perguntas abertas foi
adotada como referência a análise de conteúdo de Bardin (2009), pautada em três etapas
cronológicas: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material e 3) o tratamento dos resultados,
a inferência e a interpretação (BARDIN, 2009, p. 121).
Nesta perspectiva, a compreensão das respostas às questões abertas em processo
de análise está relacionada às Unidades de Significação (US) que “correspondem ao segmento
do conteúdo a considerar como unidade de base, visando à categorização e a contagem
frequencial” (BARDIN, 2009, p. 130).
Já para análise do mapa conceitual foi verificada em sua estrutura a presença ou não
de quatro critérios importantes, evidenciados por Novak e Gowin (1996 apud ALMEIDA;
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SOUZA; URENDA, 2004, p. 5): proposições, hierarquia, ligações cruzadas e exemplos.A partir
destes critérios foram criadas categorias e atribuídas um peso a cada uma delas de forma a
quantificar o mapa conceitual, conforme indicado no Quadro 2.
Quadro 2.Atribuição de pontos para mapas conceituais conforme critérios classificatórios de Novak e
Gowin (1996, p. 53).
Critérios classificatórios
Pontuação
Proposições
1
→ cada ligação entre dois conceitos válida e significativa
Hierarquia (cada nível válido)
5
Ligações transversais
10
→ válida e significativa
→ somente válida
2
→ criativa ou peculiar
1
Exemplos (cada exemplo válido)
1
Adaptado de Caldas (2006, p. 56).

Cabe ressaltar que a atribuição de pontos para os mapas conceituais não visa julgar
se um mapa está correto ou não, mas, sim, apontar indícios da ocorrência da aprendizagem
significativa, ressaltando, assim, sua potencialidade como ferramenta avaliativa. Além disso,
é importante frisar que um mapa conceitual não é autoexplicativo, devendo ser explicado por
seu(s) autor(es), com a finalidade de externalização de significados (MOREIRA, 1998).
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A fim de se verificar a potencialidade da UEPS foram analisados os dados coletados
ao longo de sua implementação, visando identificar evidências que apontem para a ocorrência
da aprendizagem significativa. Considerando o processo de ensino e aprendizagem, Moreira
(2011, p. 5) destaca que a aprendizagem significativa ocorre progressivamente e, por este
motivo, deve ser dada ênfase em evidências e não em comportamentos finais.
4.1 – ESTUDO DE CASO INTERDISCIPLINAR
A proposição de situações-problema, em nível introdutório, tem a intenção de atuar
como um organizador prévio, servindo de ponte entre o que o aluno já sabe e o que precisaria
saber para poder aprender significativamente (MOREIRA, 2013, p. 15).
Neste sentido, foi utilizado um estudo de caso interdisciplinar como estratégia
didática diferenciada focada no aluno e na construção de seu próprio conhecimento (SÁ;
QUEIROZ, 2009), contendo as seguintes situações-problema: 1) Qual é a composição do Sol,
ou seja, do que o Sol é feito?; 2) Como podemos descobrir a sua composição?.
Na 2ª etapa investigativa (Situações-problema), os estudantes formaram cinco
grupos de três a quatro integrantes para leitura e discussão do estudo de caso, propondo
soluções para as situações-problema mencionadas.
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Os subsídios teóricos necessários para a resolução de ambas as situações-problema
foram abordados por meio de aulas expositivas dialogadas durante as 3ª e 4ª etapas
investigativas (Introduzindo conceitos fundamentais e Diferenciação progressiva).
Na 4ª etapa, os grupos (constituídos pelos mesmos integrantes da 2ª etapa) tiveram
a oportunidade de retomar o estudo de caso, fornecendo novas resoluções para as situaçõesproblema propostas, a fim de verificar o progresso dos mesmos.
Tomando como referência a análise de conteúdo de Bardin (2009), foram recortadas
US das respostas às situações-problema, com o intuito de categorizar os elementos
identificados (Quadros 3 e 4).
Quadro 3.Respostas iniciais e respostas finais à 1ª situação-problema.
Categorização
US recortadas
Categorização
US recortadas
inicial
final
(2ª etapa)
(4ª etapa)
Total de US: 2
Total de US: 5
Exemplos:
Exemplos:
Calor
• O Sol é feito de calor.
• O
Sol
é
feito
(Grupo 1)
principalmente
de
• O Sol é uma estrela que
hidrogênio e hélio, mas
tem muito calor. (Grupo 4)
também
podemos
encontrar
outros
Total de US: 2
elementos químicos como:
Exemplos:
carbono,
enxofre,
etc.
• O Sol é composto de luz e
(Grupo 1)
Luz
da
luz
vem
os
raios
• Hidrogênio,
hélio
e
ultravioletas e os raios
Elemento
outros
elementos
gama. (Grupo 3)
químico
químicos. (Grupo 2)
• O Sol é feito de luz. (Grupo
• 75% de hidrogênio, 25%
2)
de hélio e 1% de outros
Total de US: 1
elementos químicos como
Exemplo:
ferro, níquel, oxigênio,
• O Sol é feito de fogo, pois
carbono e outros. (Grupo
ele é muito quente. (Grupo
3)
5)
• Ele é feito de hidrogênio,
Fogo
hélio e outros elementos
químicos. (Grupo 4)
• Os principais elementos
químicos encontrados são
hélio e hidrogênio, mas
também existem outros
elementos só que em
pequenas
quantidades.
(Grupo 5)
Elaboração própria.
Quadro 4.Respostas iniciais e respostas finais à 2ª situação-problema.
US recortadas
Categorização
US recortadas
final
(4ª etapa)
Total de US: 2
Total de US: 5
Exemplos:
Exemplos:
Viagem espacial
• O homem foi até o Sol por
• Através da luz solar.
foguete espacial. (Grupo 2)
(Grupo 1)
• Através de viagens espaciais.
Luz solar
• A luz do Sol é a
(Grupo 5)
informação que indica
do que ele é feito.
Total de US: 2
(Grupo 2)
Pesquisa
Exemplos:
Categorização
inicial
(2ª etapa)
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Sonda espacial

• Por meio de pesquisas em
laboratório.(Grupo 4)
• Através de pesquisas quando
descobriram
instrumentos
específicos para isso. (Grupo 3)
Total de US: 1
Exemplo:
• Dá
para
descobrir
a
composição do Sol por sondas
espaciais. (Grupo 1)

• Decodificando
as
informações
trazidas
por intermédio da luz
solar. (Grupo 3)
• Pela luz que o Sol
emite. (Grupo 4)
• Por meio da luz solar.
(Grupo 5)

Elaboração própria.

De acordo com os dados apresentados nos Quadros 5 e 6, é possível inferir que as
novas respostas dadas pelos grupos a ambas as questões constituem evidências da ocorrência
de aprendizagem significativa, nas quais observa-se uma evolução nas respostas dadas pelos
grupos.
4.2 – MAPA CONCEITUAL
Os mapas conceituais permitem ao professor realizar observações acerca da
estrutura proposicional, bem como, viabilizar a análise de ligações cruzadas ou concepções
alternativas, indicativos de diferenciação dos conceitos na estrutura cognitiva do estudante
referentes a uma determinada área de conhecimento (NOVAK; GOWIN, 1996 apud ALMEIDA;
SOUZA; URENDA, 2004).
Para efeito de comparação, foi confeccionado pela professora/pesquisadora um mapa
conceitual de referência (Figura 1) para ser utilizado como base na análise do mapa conceitual
elaborado pela turma.
Figura 1.Mapa de referência elaborado pela professora/pesquisadora.

Elaboração própria.
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De acordo com os critérios previamente estabelecidos, a pontuação atribuída ao mapa
de referência pode ser encontrada no Quadro 5.

Quadro 5.Pontuação do mapa de referência.
Critérios classificatórios
Quantidade
Pontuação
Proposições
24
1 x 24 = 24
Hierarquia (cada nível válido)
4
5 x 4 = 20
Ligações transversais
3
10 x 3 = 30
Exemplos (cada exemplo válido)
2
1x2=2
Total de pontos
76
Elaboração própria.

O mapa conceitual cooperativo elaborado pelos sujeitos da pesquisapode ser
observado na Figura 2 e sua pontuação com relação ao mapa de referência encontra-se no
Quadro 6.
Figura 2.Mapa conceitual cooperativo elaborado pela turma.

Fonte: arquivo pessoal.
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Critérios classificatórios
Quantidade
Pontuação
Proposições
11
1 x 11 = 11
Hierarquia (cada nível válido)
2
5 x 2 = 20
Ligações transversais
0
10 x 0 = 0
Exemplos (cada exemplo válido)
1
1x1=1
Total de pontos
32
Porcentual de pontos com relação ao mapa de referência
47,4%
Elaboração própria.

Na análise do mapa conceitual elaborado pela turma, é possível identificar a presença
de proposições significativas e válidas, além de uma organização em níveis hierárquicos.
Apesar da ausência de ligações transversais e de alguns conceitos importantes, pode-se
afirmar que o mapa elaborado pela turma apresentou evidências de aprendizagem
significativa. Acredita-se que um maior tempo para construção do mapa potencializaria a
utilização desta estratégia, alcançando-se resultados mais satisfatórios.
4.3 – AVALIAÇÃO SOMATIVA INDIVIDUAL
De uma forma geral, os discentes tiveram um bom desempenho nas quinze questões
relacionadas ao tema da UEPS, selecionadas de provas de Enem e de vestibular. Na análise
das questões, verificou-se que em apenas duas delas a porcentagem de respostas incorretas
foi superior à porcentagem de respostas corretas.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
A UEPS como estratégia didática para se abordar interdisciplinarmente o tema
espectroscopia na modalidade EJA de ensino configurou-se como uma proposta exitosa e o
produto educacional desenvolvidopode ser considerado um material potencialmente
significativo, frente aos resultados positivos alcançados nas atividades propostas e aos
indícios de aprendizagem significativa verificados na análise dos dados coletados.
Os estudantes demonstraram boa receptividade frente à UEPS e um maior interesse
e participação na realização das atividades, além de uma predisposição para aprender os
conteúdos, que é uma das condições para a ocorrência da aprendizagem significativa,
facilitando, desta forma, a aquisição de significados de conceitos necessários à compreensão
do tema abordado.
Finalmente, espera-se que o produto educacional desenvolvido seja utilizado por
outros docentes, podendo ser adaptado, quando necessário, com a finalidade de atender às
expectativas tanto dos alunos quanto dos professores. Além disso, almeja-se que a
aplicabilidade da UEPS possa ser estendida a outras modalidades de ensino, como por
exemplo, o nível médio regular, reforçando, assim, a potencialidade desta estratégia.
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Resumo: O objetivo desta comunicação oral é compartilhar as atividades e os resultados obtidos na
aplicação de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) no ensino e na aprendizagem de
matrizes, em duas turmas regulares da segunda série do Ensino Médio, durante o ano de 2016, tendo
como foco uma metodologia de ensino fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS).
As UEPS privilegiaram a resolução e a análise de sistemas lineares. Verificou-se que os resultados foram
positivos e mostraram que é possível promover uma aprendizagem significativa no ensino e na
aprendizagem de matrizes por meio da Teoria da Aprendizagem Significativa.
Palavras-chave: Matrizes. Aprendizagem. Significativa. Atividades.
Abstract: The main objective of this oral communication is to share activities and results obtained due
to application of Potentially Significant Teaching Units in matrices teaching and learning, in two regular
classes of high school during 2016, focusing on a teaching methodology based on Meaningful Learning
Theory. The Potentially Significant Teaching Units favoured the linear systems resolution and analysis.
As a result this study shows that is possible to promote a meaningful learning in matrices teaching and
learning through the Meaningful Learning Theory.
Keywords: Matrices. Learning. Meaningful. Activities.

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
As dificuldades procedimentais e conceituais no ensino e na aprendizagem de
sistemas lineares evidenciadas ao longo da docência, o fato desse assunto ser conteúdo de
processos seletivos, a cobrança, por parte da escola de índices melhores no escore, a nível
nacional, do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e o fato de se considerar ser possível
trabalhar a Matemática com maior significado desenvolvendo o raciocínio lógico do aluno,
permitindo que ele não decore apenas regras sem sentido, mas que venha a compreender as
mesmas, explicitá-las e aplicá-las, foram alguns dos motivos que levaram essa professora
pesquisadora a formular, aplicar e buscar evidências de uma aprendizagem de real
significado.
Acredito ser a sala de aula o local mais apropriado para conseguirmos modificar essa
situação. Assim sendo, o objetivo dessa pesquisa é propor e avaliar uma metodologia de
ensino baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (TAS) e colaboradores,
elaborando atividadesdidáticas (Unidades de Ensino potencialmente Significativas, UEPS) no
ensino e na aprendizagemdesistemas lineares (resolução e análise) e analisando como estas
atividades poderão 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,
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utilizando um rigor lógico-científico na análise da situação-problema, bem como a correlação
com outros campos do saber.
Considero importante esclarecer que o presente relato faz parte da tese de doutorado
da professora pesquisadora.
2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A teoria da aprendizagem significativa proposta por David P. Ausubel e continuada,
interpretada e complementada por Joseph D. Novak (Ausubel et al., 1980) e D. Bob Gowin
(1981 apud MOREIRA, 2006) tem como ideia mais importante considerar aquilo que o
aprendiz já sabe para evoluir no ensino e na aprendizagem de determinando conteúdo.
Ao dizer isso, Ausubel quer enfocar a estrutura cognitiva do indivíduo, ou seja, as
ideias e o conteúdo que ele tem a respeito de determinado assunto. De posse dessa
informação, é possível fazer um mapeamento das ideias prévias do aluno com o objetivo de
ensiná-lo de acordo, identificando os conceitos organizadores básicos e utilizando recursos
que facilitem a aprendizagem de maneira significativa. Segundo Ausubel,
a essência do processo de aprendizagem significativa é que as ideias
expressas simbolicamente são relacionadas às informações previamente
adquiridas pelo aluno através de uma relação não arbitrária e substantiva (não
literal). Uma relação não arbitrária e substantiva significa que as ideias são
relacionadas a algum aspecto relevante existente na estrutura cognitiva do
aluno, como por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma
proposição. (AUSUBEL et. al., 1980, p. 34)

Aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova informação interage
com uma estrutura do conhecimento já existente e específica (conceito subsunçor),
produzindo uma nova informação que adquire um novo significado, inclusive para os
subsunçores preexistentes. Ou seja, há uma interação não arbitrária e não literal que contribui
para a diferenciação, a elaboração e a estabilidade da própria estrutura cognitiva, fazendo
com que o indivíduo adquira um corpo de conhecimento claro, estável e organizado que passa
a ser a principal variável independente na aquisição de novas informações da mesma área.
Ausubel (1980) quer dizer que, se as ideias-âncora não forem consistentes e estáveis
na estrutura cognitiva do aprendiz, elas podem, facilmente, ser substituídas e, até mesmo,
haver um relacionamento inadequado com as novas ideias. Porém, a estrutura cognitiva do
aprendiz pode, por sua vez, ser influenciada de duas maneiras:
- pela apresentação de conceitos com maior poder explanatório e propriedades
integradoras;
- pela utilização de métodos adequados e uma organização sequencial apropriada.
O papel do professor, nessa tarefa de facilitação da aprendizagem significativa,
envolve quatro aspectos, que são:
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- identificar os conceitos mais relevantes, os que têm um nível intermediário de
generalidade e inclusividade e os menos inclusivos, realizando um “mapeamento” da
estrutura conceitual, preocupando-se com a qualidade e não com a quantidade;
-

identificar quais são os subsunçores (conceitos, proposições e ideias claras,

precisas, estáveis) que o aluno deveria ter na sua estrutura cognitiva e que são relevantes à
aprendizagem significativa do conteúdo;
- diagnosticar o que o aluno já sabe, isto é, saber distinguir entre o que é importante,
relevante para a aprendizagem e aquilo que o aluno já tem disponível na sua estrutura
cognitiva;
- ensinar através de recursos e princípios que auxiliem o aluno a assimilar a matéria
e organizem a sua própria área de conhecimento, pela aquisição de significados claros,
estáveis e transferíveis.
Ausubel et al. (1980) sugere que o professor, ao organizar o ensino, segundo a sua
teoria, deverá, em primeiro lugar, identificar os conhecimentos prévios dos alunos; depois,
então, poderá dar atenção a outros aspectos, os quais ele chama de princípios e que dizem
respeito à organização eficiente do conteúdo, não esquecendo das variáveis, que são
importantes para a estrutura cognitiva do aprendiz:
- a diferenciação progressiva (ideias, mais gerais e inclusivas, devem ser
apresentadas no início da instrução e, progressivamente, diferenciadas através de detalhes e
especificidades);
- a reconciliação integrativa (explorar relações entre conceitos e proposições,
prestando atenção em aspectos similares e/ou diferenças que permitam reconciliar
inconsistências reais ou aparentes);
- a organização sequencial (prestar atenção para que cada novo tópico possa ser
relacionado com ideias já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz);
- a consolidação (o novo tópico não deve ser introduzido antes que o precedente
esteja estável e organizado).
As Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (Moreira, 2006) 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:
Ø

título: de acordo com o conteúdo/tópico a ser estudado;

Ø

objetivo: definir os objetivos a serem alcançados nesta UEPS;

Ø

filosofia: só há ensino se há aprendizagem e esta deve ser significativa;

Ø

marco teórico: a teoria da aprendizagem significativa e seus colaboradores.
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Além desses quatro componentes, as UEPS também envolvem os seguintes
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 deve estar interressado em aprender;

•

organizadores prévios podem e devem ser uitlizados, sempre que necessários;

•

são as situações-problema que dão sentido ao conhecimento (VERGNAUD,

1990) 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 essa situação (JOHNSON-LAIRD, 1983);
•

não esquecer de levar em conta, na organização do ensino, a diferenciação

progressiva, a reconciliação integrativa e a consolidação (Ausubel, 1980);
•

ao longo da aprendizagem, progressivamente, deve-se buscar evidências de

que ela é significativa;
•

o professor é organizador e mediador de situações-problema (VERGNAUD,

1990; GOWIN, 1981);
•

deve-se considerar a linguagem e a interação social durante o processo de

aprendizagem;
•

existe uma relação triádica professor, aluno e materiais educativos (GOWIN,

•

essa relação poderá ser quádrica na medida em que o computador não for

1981);
utilizado apenas como material educativo;
•

a aprendizagem deve ser significativa e crítica (MOREIRA, 2005);

•

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
estratégias diversificadas.
Para a construção das UEPS, também são considerados os seguintes 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;
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•

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,

ressignificar 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;
•

considerar também atividades que permitam a discussão em pequenos grupos

e posterior discussão que envolva todos os aluns, sempre, com a mediação do professor;
•

avaliar durante o processo de aprendizagem por meio de registros que possam

dar evidências de uma aprendizagem de real significado;
•

considerar, na avaliação, os aspectos individuais para a resolução de situações

de aprendizagem, levando em conta 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;
•

considerar que a mediação do professor pode acontecer a qualquer momento

do processo como forma de esclarecer possíveis dúvidas;
A UEPS atingirá terá chances de atingir 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
conteúdo.
Quanto aos aspectos transversais envolvidos na construção das UEPS, podem ser
citados os que se passa a listar:
• 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.
A seguir, relatam-se as UEPS elaboradas e aplicadas, bem como os resultados
obtidos.
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3 - METODOLOGIA DE ENSINO E ATIVIDADES
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. Por considerar que essa
metodologia poderia auxiliar de uma forma mais adequada a compreender o fenômeno, suas
variáveis e relações, seus participantes e o local da pesquisa, uma vez que esse ambiente era
o mesmo onde a pesquisadora também era professora. 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).

A Análise Textual Discursiva valoriza a descrição e a interpretação do fenômeno,
permitindo uma postura analítica do pesquisador. O pesquisador assume, por meio dela, um
desafio permanente de produzir sentidos, categorizar e reconstruir significados sobre os
dados obtidos referente ao tema que investiga. Todo esseprocesso ocorre concomitantemente
com a pesquisa, podendo assumir uma perspectiva transformadora da própria realidade que
pesquisa. Categorizar, nessa metodologia, significa valorizar uma parte do todo para melhorar
a compreensão do todo e, se necessário, intervir ao longo do processo. O pesquisador precisa
estar disposto a desconstruir suas ideias e convicções para imergir no processo e dele extrair
novos e originais conhecimentos sobre a pesquisa.
As UEPS (sobre sistemas lineares) foram elaboradas e desenvolvidas em duas turmas
da segunda série do ensino médio de uma escola da rede particular de Novo Hamburgo- RS,
Brasil, nas quais a autora leciona, durante o ano letivo de 2016, totalizando 52 alunos. Sendo
que uma das turmas possuía quatro períodos de Matemática por semana e a outra, cinco.
Isso promoveu um ritmo diferente de trabalho em cada grupo.
A metodologia englobou a elaboração, a aplicação e o relato das observações de sala
de aula das três UEPS, bem como o levantamento de evidências de aprendizagem significativa
por meio de uma avaliação aplicada ao término dessa unidade e cujos resultados estão ao
longo do texto.
Tendo como o objetivo resolver e analisar sistemas lineares, era preciso introduzir o
assunto e, sendo assim, optou-se por utilizar um organizador prévio sobre sistemas lineares.
Um organizador prévio, se bem manipulado, pode servir de âncora para motivar e
introduzir novos conhecimentos. Segundo Moreira:
Organizadores prévios podem tanto fornecer ‘ideias-âncora’ relevantes para a
aprendizagem significativa do novo material, quanto estabelecer relações entre
ideias, proposições e conceitos já existentes na estrutura cognitiva e aqueles
contidos no material de aprendizagem, ou seja, para explicitar a
relacionabilidade entre os novos conhecimentos e aqueles que o aprendiz já
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105).

O organizador prévio utilizado foi um texto que abordou um pouco da história dos
sistemas lineares e nessa história foi também envolvido o conteúdo de determinantes. (UEPS
01 - Apêndice A).
O texto foi lido, em conjunto, em sala de aula, permitindo a discussão sobre o tema,
e a seguir, definiu-se o que seria um determinante e como calculá-lo. Num primeiro momento,
um determinante de ordem dois e na sequência o determinante de uma matriz terceira ordem.
Depois de realizarmos exemplos no quadro fizemos alguns exercícios do livro-texto.
Em seguida, partiu-se para outra UEPS, a UEPS 02 (Apêndice B), que tinha como
proposta a resolução de problemas, todos contextualizados, envolvendo duas incógnitas com
duas equações. Em duplas, os alunos tinham a liberdade de discutir e resolver o sistema do
seu modo, procurando lembrar que já haviam trabalhando com esses problemas no Ensino
Fundamental. Durante a atividade eles próprios comentavam e questionavam se poderiam
resolver como haviam aprendido ou se podiam usar a lógica. Até aqui a professora respondia
que sim, poderiam resolver do seu jeito, por conta, por lógica, por tentativa e erro, mas que
procurassem não deixar nada sem resolver. Esse momento teve a duração de um período,
cinquenta minutos. Passado este tempo passamos a discutir, utilizando o quadro negro, a
forma como haviam resolvido os problemas e verificamos que a maioria havia atribuído para
cada valor desconhecido do problema uma letra (as letras que mais apareceram foram x e
y), mas alguns deram a inicial da palavra envolvida no problema, por exemplo se o problema
tratava de bois e galinhas, alguns utilizaram a letra “b” e “g”.
Registramos algumas formas de resolução no quadro e muitos dos alunos lembraram
de que já haviam trabalhado com esse tipo de problema em séries anteriores. Aproveitaramse as lembranças e definiu-se o que seria um sistema linear. Mostrou-se que além das
resoluções utilizadas por eles havia outra forma de resolver um sistema linear, e, neste
momento, explicou-se a resolução de sistemas lineares pela regra de CRAMER, respeitando
todos os passos exigidos pela mesma. Exercitamos a regra de CRAMER, realizando exercícios
do livro-texto. Não se verificaram muitas dúvidas durante a resolução dos exercícios do livrotexto, percebeu-se que a maioria dos erros cometidos davam conta de erros de cálculos
(procedimentais e não conceituais).
Estamos trabalhando com séries regulares do Ensino Médio e era necessário, devido
ao adiantado do calendário escolar, trabalhar-se com problemas de três incógnitas e três
equações, para então, depois introduzir a análise de sistemas.
Planejou-se mais uma UEPS, a UEPS 03 (Apêndice C), que continha dois problemas
contextualizados e que agora, os alunos já sabiam que poderiam ser resolvidos por CRAMER,
e, foi assim que o fizeram, subentenderam que precisariam ter mais um cálculo envolvendo
o determinante, porque o número de incógnitas havia aumentado. Um deles chegou a
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perguntar: “e se continuar aumentando professora, como faremos?” Respondi que o Método
de CRAMER é um dos métodos que utilizamos para resolvermos sistemas lineares, mas que
há outros, dentre eles o “Método da eliminação de GAUSS”, ou como é mais conhecido,
“Método do Escalonamento”.
Para dar sequência nas atividades previstas, realizamos exercícios do livro-texto e os
próprios alunos começaram a verificar que, em algumas situações, poder-se-ia ter uma única
solução para o sistema, ou não ter solução ou ter infinitas soluções. Nesse momento foi feita
uma pausa e aproveitou-se para de discutir, em conjunto, o que fazer.
Percebeu-se que, como o cálculo de cada uma das incógnitas envolvia o determinante
principal, esse fato era decisivo para analisar os possíveis resultados do sistema. Haveria um
único resultado se ele não fosse zero. Mas, em assumindo o valor zero, precisar-se-ia calcular
o próximo determinante, chamado de determinante em “x” ou qualquer outro, desde que
envolvesse uma incógnita e verificar o que aconteceria com ele. Se o seu valor desse zero
como o determinante principal, ter-se-ia uma divisão de zero por zero, o que, na Matemática,
é uma indeterminação. Se o seu valor fosse diferente de zero, haveria uma divisão de zero
por um número, o que, na Matemática, não se obtém resultado, ou seja, um sistema sem
solução. E, assim, definiu-se o que poderia acontecer com um sistema linear.
Era o momento de resolverem mais exercícios no livro-texto e buscaram-se
evidências de uma aprendizagem significativa.
Partiu-se para a realização de uma atividade avaliativa (Apêndice D), individual, que
continha o assunto abordado, resolução de sistemas lineares, na busca de evidências de uma
aprendizagem de real significado.
A avaliação continha dez questões de vestibular que envolviam o conteúdo de análise
de sistemas. Dentre elas, os alunos deveriam escolher oito questões para resolver.
Os resultados foram tabulados e estão relatados abaixo.
Na turma A, obtiveram-se os seguintes dados:
Quadro 1. Respostas dos alunos da turma A para as questões da avaliação
Questões
Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Categorias
Acertaram
Erraram
Optaram por não fazer
Total
Acertaram
Erraram
Optaram por não fazer
Total
Acertaram
Erraram
Optaram por não fazer
Total
Acertaram
Erraram
Optaram por não fazer
Total
Acertaram

Número de alunos
18
10
0
28
2
4
22
28
24
4
0
28
18
4
6
28
26

Percentual
64%
36%
0%
100%
7%
14%
79%
100%
86%
14%
0%
100%
64%
14%
22%
100%
93%
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Questão 6

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10

Erraram
Optaram por não fazer
Total
Acertaram
Erraram
Optaram por não fazer
Total
Acertaram
Erraram
Optaram por não fazer
Total
Acertaram
Erraram
Optaram por não fazer
Total
Acertaram
Erraram
Optaram por não fazer
Total
Acertaram
Erraram
Optaram por não fazer
Total

2
0
28
22
6
0
28
22
6
0
28
16
10
2
28
14
0
14
28
24
4
0
28

7%
0%
100%
79%
21%
0%
100%
79%
21%
0%
100%
57%
36%
7%
100%
50%
0%
50%
100%
86%
14%
0%
100%

Fonte: a autora
Observa-se que os resultados para as questões escolhidas foram muito bons, o que
dá bons indícios de uma aprendizagem com real significado. Transferindo essas informações
para o registro oficial da escola que é uma nota entre zero e dez, almejando a média 7,0, a
da turma A obteve a média de 8,1. Na turma B, tem-se:

Questões
Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Quadro 2. Respostas dos alunos da turma B para as questões da avaliação
Categorias
Número de alunos
Percentual
Acertaram
12
55%
Erraram
2
9%
Optaram por não fazer
8
36%
Total
22
100%
Acertaram
12
55%
Erraram
4
18%
Optaram por não fazer
6
27%
Total
22
100%
Acertaram
18
82&
Erraram
4
18%
Optaram por não fazer
0
0%
Total
22
100%
Acertaram
16
73%
Erraram
4
18%
Optaram por não fazer
2
9%
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Questão 5

Questão 6

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10

Total
Acertaram
Erraram
Optaram por não fazer
Total
Acertaram
Erraram
Optaram por não fazer
Total
Acertaram
Erraram
Optaram por não fazer
Total
Acertaram
Erraram
Optaram por não fazer
Total
Acertaram
Erraram
Optaram por não fazer
Total
Acertaram
Erraram
Optaram por não fazer
Total

22
20
2
0
22
4
18
0
22
20
2
0
22
16
6
0
22
10
0
12
22
14
8
0
22

100%
95%
9%
0%
100%
18%
82%
0%
100%
91%
9%
0%
100%
73%
27%
0%
100%
46%
0%
54%
100%
65%
36%
0%
100%

Fonte: a autora
A turma B também obteve um bom resultado, e a sua média foi de 7,6 na avaliação.
Com a descrição dos resultados dessa avaliação encerra-se o relato dessa experiência
com uma metodologia baseada na TAS, mas não se encerra a perspectiva de continuar
adotando nas aulas de Matemática a metodologia da aprendizagem significativa de Ausubel
e seus colaboradores por considerar-se que o planejamento e a aplicação das Unidades de
Ensino Potencialmente Significativas incentivam a participação, a explicitação das ideias dos
alunos, a criatividade, o raciocínio lógico, a interação social e permitem obter evidências de
uma aprendizagem de real significado para o aluno.
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em relação ao que foi observado durante a pesquisa e no processo avaliativo quer se
ressaltar:
- o tempo de desenvolvimento do conteúdo é maior do que num tempo de
metodologia tradicional. Os alunos interagem e necessitam explicitar e compartilhar suas
conclusões entre si e com a professora pesquisadora, sendo esse um momento muito rico;
- a avaliação manteve coerência entre a metodologia de ensino proposta e os
problemas a serem resolvidos pelos alunos. Não foram envolvidas questões que exigiam
apenas a aplicação de fórmulas, mas questões que continham leitura, interpretação e
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aplicação de conceitos já trabalhados em sala de aula, com as suas respectivas resoluções,
envolvendo os procedimentos coerentes;
- a média de nota de cada uma das turmas foi acima da média 7,0 exigida pela
escola;
Isso faz refletir sobre a nossa metodologia de ensino e a nossa postura como
professores. Sendo professora de Matemática há alguns anos e considerando que essa
disciplina é sempre tão questionada quanto aos seus resultados e aprendizado, é preciso
ressaltar que, ao conseguir bons resultados no ensino e aprendizagem de um determinado
conteúdo, ainda mais utilizando uma teoria de aprendizagem na qual se depositam todas as
convicções pessoais, fica-se muito contente e se sente necessidade de compartilhar, bem
como investir ainda mais na metodologia.
Acredito que ainda há possibilidades de transformar o ensino e a aprendizagem de
conteúdos em Matemática por meio de metodologias com significado para o aluno, nas quais
ele seja o protagonista do seu conhecimento.
Escolheu-se uma metodologia de ensino, baseada na Aprendizagem Significativa de
Ausubel para elaborarem-se as atividades didáticas e obtiveram-se ótimos resultados. Por
esse motivo compartilham-se os mesmos e deseja-se que a pesquisa possa contribuir com a
melhoria e a qualidade do ensino e da aprendizagem em Matemática, mais especificamente,
no conteúdo de matrizes.
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6 - APÊNDICES
Apêndice A – UEPS 01
Objetivo: Motivar os alunos para introduzir o cálculo de determinantes.
Sequência: 1. Situação-problema inicial: Os alunos receberão individualmente uma folha contendo um texto
motivador para o próximo conteúdo a ser trabalhado: cálculo de determinantes e sistemas lineares para
realizarem uma leitura individual.
Origem dos Sistemas Lineares e Determinantes
Na matemática ocidental antiga são poucas as aparições de sistemas de equações lineares. No Oriente,
contudo, o assunto mereceu atenção bem maior. Com seu gosto especial por diagramas, os chineses
representavam os sistemas lineares por meio de seus coeficientes escritos com barras de bambu sobre os
quadrados de um tabuleiro. Assim acabaram descobrindo o método de resolução por eliminação — que
consiste em anular coeficientes por meio de operações elementares. Exemplos desse procedimento
encontram-se nos Nove capítulos sobre a arte da matemática, um texto que data provavelmente do século
111 a.C.Mas foi só em 1683, num trabalho do japonês Seki Kowa, que a ideia de determinante (como
polinômio que se associa a um quadrado de números) veio à luz. Kowa, considerado o maior matemático
japonês do século XVII, chegou a essa noção através do estudo de sistemas lineares, sistematizando o velho
procedimento chinês (para o caso de duas equações apenas). O uso de determinantes no Ocidente começou
dez anos depois num trabalho de Leibniz, ligado também a sistemas lineares. Em resumo, Leibniz estabeleceu
a condição de compatibilidade de um sistema de três equações a duas incógnitas em termos do determinante
de ordem 3 formado pelos coeficientes e pelos termos independentes (este determinante deve ser nulo). Para
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a12, Leibniz indicava por 12.A conhecida regra de Cramer para resolver sistemas de n equações a n incógnitas,
por meio de determinantes, é na verdade uma descoberta do escocês Colin Maclaurin (1698-1746), datando
provavelmente de 1729, embora só publicada postumamente em 1748 no seu Treatise of algebra. Mas o nome
do suíço Gabriel Cramer (1704-1752) não aparece nesse episódio de maneira totalmente gratuita. Cramer
também chegou à regra (independentemente), mas depois, na sua Introdução à análise das curvas planas
(1750), em conexão com o problema de determinar os coeficientes da cônica geral A + By + Cx + Dy2 + Exy
+ x2 = 0.O francês Étienne Bézout (1730-1783), autor de textos matemáticos de sucesso em seu tempo,
sistematizou em 1764 o processo de estabelecimento dos sinais dos termos de um determinante. E coube a
outro francês, Alexandre Vandermonde (1735-1796), em 1771, empreender a primeira abordagem da teoria
dos determinantes independente do estudo dos sistemas lineares — embora também os usasse na resolução
destes sistemas. O importante teorema de Laplace, que permite a expansão de um determinante através dos
menores de r filas escolhidas e seus respectivos complementos algébricos, foi demonstrado no ano seguinte
pelo próprio Laplace num artigo que, a julgar pelo título, nada tinha a ver com o assunto: "Pesquisas sobre o
cálculo integral e o sistema do mundo".O termo determinante, com o sentido atual, surgiu em 1812 num
trabalho de Cauchy sobre o assunto. Neste artigo, apresentado à Academia de Ciências, Cauchy sumariou e
simplificou o que era conhecido até então sobre determinantes, melhorou a notação (mas a atual com duas
barras verticais ladeando o quadrado de números só surgiria em 1841 com Arthur Cayley) e deu uma
demonstração do teorema da multiplicação de determinantes — meses antes J. F. M. Binet (1786-1856) dera
a primeira demonstração deste teorema, mas a de Cauchy era superior.Além de Cauehy, quem mais contribuiu
para consolidar a teoria dos determinantes foi o alemão Carl G. J. Jacobi (1804-1851), cognominado às vezes
"o grande algorista". Deve-se a ele a forma simples como essa teoria se apresenta hoje elementarmente.
Como algorista, Jacobi era um entusiasta da notação de determinante, com suas potencialidades. Assim, o
importante conceito de jacobiano de uma função, salientando um dos pontos mais característicos de sua obra,
é uma homenagem das mais justas.
Fonte: http://www.solracmatematematico.com/.Acesso em 01 de novembro de 2016.
2. Discussão: Após a leitura individual, permitir que algumas externalizem a sua opinião sobre o texto para
que o grupo de sala de aula.
3. Conclusão: Verificar junto com os alunos que o conteúdo de determinantes é parte integrante de análise
de sistemas e que haverá a necessidade de compreende-lo em primeiro lugar para depois analisar os sistemas
lineares
4. Avaliação: Observar os comentários e evidenciar que os alunos perceberam a importância do conteúdo de
determinantes para a resolução e a análise de sistemas lineares.
5. Número de horas-aula destinadas para a atividade: 01 h/a

Apêndice B – UEPS 02
Objetivo: Motivar os alunos para introduzir o cálculo de determinantes.
Sequência: 1. Situação-problema inicial: Os alunos receberão individualmente uma folha contendo quatro
problemas que envolvem sistemas lineares, todos eles com duas incógnitas e duas equações e deverão em
duplas resolvê-los, utilizando para isso qualquer forma de resolução.
Resolução de sistemas lineares (duas incógnitas)
1) Numa fazenda há galinhas e bois, totalizando 55 animais. A quantidade de patas é de 170. Quantas galinhas
e quantos bois há nessa fazenda?
2) Num jogo de basquete cada cesta fora do garrafão (além de 6,5m da cesta ) vale 3 pontos e no garrafão
(exatamente a 6,5 m da cesta) vale 2 pontos. Sabendo que um time fez 40 cestas e que estas totalizaram 95
pontos. Quantas destas cestas foram no garrafão e quantas foram fora do garrafão?
3) Uma copeira lavou os 800 copos utilizados numa festa. Ela recebeu R$ 0,05 por copo que lavou e teve que
pagar R$ 0,25 por copo que quebrou. Terminado o serviço, a copeira recebeu R$ 35,80. Qual foi o número de
copos que ela quebrou?
4) Numa festa junina, uma barraca de tiro ao alvo oferece R$ 15,00 ao participante cada vez que ele acertar
o alvo. Entretanto, se errar, o participante paga R$ 10,00. Um indivíduo deu 30 tiros e recebeu R$ 175,00.
Nessas condições, qual foi o número de vezes que ele errou o alvo?
2. Discussão: Ainda em duplas, compartilhar com o grupo de alunos as resoluções e verificar aquelas que
estão corretas e quais não estão corretas, procurando analisar qual foi o erro dos colegas. As anotações serão
feitas no quadro. É uma forma de garantir que as observações de cada dupla sejam analisadas pelo grupo.
3. Conclusão: Verificar que nem todas as duplas resolveram da mesma maneira e, por vezes, até puderam
errar, devido a algum motivo (falta de atenção, erro de cálculo ou até mesmo de interpretação). Relembrar
que esse assunto já foi abordado no ensino fundamental. Ver se recordam. Mostrar que existe outra forma de
resolver os problemas propostos, por determinantes, utilizando a Regra de Cramer. Resolver os mesmos
problemas utilizando a Regra de Cramer. Permitir que os alunos resolvam, após a explicação do professor, os
demais problemas antes do professor concluir no quadro.
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e intervir nos comentários do grande grupo e realizar anotações no quadro sobre as conclusões que estão
sendo percebidas pelo grupo.
5. Número de horas-aula destinadas para a atividade: 04 h/a
6. Referências: Curso de Matemática: volume único/ Edwaldo Bianchini, Herval Paccola. 3ª ed. Revisada e
ampliada. São Paulo. Moderna 2003.
Apêndice C – UEPS 03
Objetivo: Ensinar os alunos a utilizar a regra de Cramer para resolver sistemas lineares
Sequência: 1. Situação-problema inicial: Os alunos receberão individualmente uma folha contendo dois
problemas que envolvem sistemas lineares, todos eles com três incógnitas e três equações e deverão em
duplas resolvê-los, utilizando para isso a Regra de Cramer, aprendida na aula anterior.
Resolução de sistemas lineares (três incógnitas)
1) Um shopping reservou uma área para as crianças brincarem sobre rodas e colocou à disposição bicicletas
(duas rodas), triciclos (três rodas) e carrinhos (quatro rodas). Após algum tempo, devido ao desgaste, tiveram
de trocar todos os pneus. Entre bicicletas e triciclos foram trocados 90 pneus, entre bicicletas e carrinhos, 130
pneus e entre triciclos e carrinhos 160 pneus. Quantas eram as bicicletas que estiveram à disposição das
crianças?
2) Em um restaurante, são servidos três tipos de saladas: A, B e C. Num dia de movimento, observaram-se
os clientes X, Y e Z. O cliente X serviu-se de 200g de salada A, 300g da B e 100g da C e pagou R$5,50 pelo
prato. O cliente Y serviu-se de 150g de salada A, 250g da B e 200g da C e pagou R$5,85. Já o cliente Z serviuse de 120g de salada A, 200g da B e 250g da C e pagou R$5,76. Calcule o preço do quilo de cada salada.
2. Discussão: Ainda em duplas, compartilhar com o grupo de alunos as resoluções e verificar aquelas que
estão corretas e quais não estão corretas, procurando analisar qual foi o erro dos colegas. As anotações serão
feitas no quadro. É uma forma de garantir que as observações de cada dupla sejam analisadas pelo grupo.
3. Conclusão: Verificar que a Regra de Cramer foi estendida para problemas que possuem três incógnitas e
três equações e os procedimentos de resolução foram praticamente os mesmos. Observar que, quando
aumenta o número de incógnitas e o número de equações, fica mais demorado e até mais difícil tentar resolver
o problema por técnicas aprendidas no Ensino Fundamental. Permitir que os alunos compartilhem com o grupo
as suas respostas antes de corrigi-las
4. Avaliação: Observar os comentários e as resoluções das duplas e intervir, sempre que necessário. Observar
e intervir nos comentários do grande grupo e realizar anotações no quadro sobre as conclusões que estão
sendo percebidas pelo grupo.
5. Número de horas-aula destinadas para a atividade: 04 h/a
6. Referências: Curso de Matemática: volume único/ Edwaldo Bianchini, Herval Paccola. 3ª ed. Revisada e
ampliada. São Paulo. Moderna 2003.
Apêndice D - Avaliação
Resolva as questões abaixo, apresentando os cálculos correspondentes e marque a alternativa correta:

1) (UFRGS) O sistema linear

ì x + 2y + z = 0
ï
ía.x + y + b.z = 0 ,
ï 2x + y - z = 0
î

b) b ¹ -a + 1

se: a) b = -a + 1

ì a .x

(UFRGS) O sistema í

î5 x

+

d) b ¹ a – 1

c) b = a – 1

3y

=

4

+ a.y

=

-1

com a e b reais, é indeterminado se e somente

e) b ¹ a + 1

, onde a > 0, admite uma única solução com x = -1 se e somente

se a é um determinado número real:
a) primo
b) irracional
c) múltiplo de 5 d) divisível por 3 e) quadrado perfeito

ì3x + m. y = n admite infinitas soluções se e somente se o valor de m + n é:
î x + 2y = 1

3) (PUC) O sistema í
a) 9

b) 6

c) 3

2x
ì
4) (UCS) Para que o sistema í
3
x
î
a) m =

5
2

b) m =

2
3

d) 1

+

y

=

(m + 1). y

c) m ¹

2
5

e) 0

4
=

2

seja possível e determinado, devemos ter:

d) m ¹ -

5
2

e) m = 0

ì 2 x + 6 y = 10 será indeterminado se m for igual a:
îm.x + 9 y = 15

5) (PUC) O sistema í
a) - 2

b) 0

c) 2

d) 3

e) 6
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ì x
îa.x

6) (ULBRA) O sistema í
a) a ¹ 2

+

y

= 1

+

2y

=

b) a = 2 e b = 0

b

, onde a e b

ÎÂ ,

é possível e determinado se, e somente se:

d) a=2 e b ¹ 2

c) a = 2 e b = 2

e) a=2

ì2 x - n. y = 0 tenha soluções diferentes de zero, n deve ser igual a: a)
7) (PUC) Para que o sistema í
î x + 5y = 0
- 10

b) - 5

c) –2

d) 5

8) (ULBRA) O sistema de equações

e) 10

ì6 x + 8 y - 2 z = 0
ï
í4 x - 2 y + 6 z = 0 :
ï x+ y =0
î

a) admite uma única solução não trivial
c) admite apenas soluções triviais

b) admite apenas a solução trivial
d) admite infinitas soluções

e) não tem solução

9) (UFRGS) As ternas ordenadas (x1, y1, z1) e (x2, y2, z2) são soluções distintas do sistema

ì x + a. y + b.z = 0
ï
ía.x + y + b.z = 0
ï -x + y + z = 0
î
a) ab

b) a

10) (UFRGS) 0 sistema

a) nenhuma solução
e) infinitas soluções

Então, o valor absoluto da a é:

c) b

d) 1

e) 0

ì x - 2 y + 3z = 4
ï
í 2 x + y - z = 1 tem:
ï3x - y + 2 z = 5
î
b) uma única solução

c) exatamente três soluções d) exatamente duas soluções
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CORAL-RP-074 FORMAÇÃO CONTINUADA NO CONTEXTO DA DEFICIÊNCIA VISUAL:
INTERFACES COM A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
CONTINUING TRAINING IN THE CONTEXT OF VISUAL DISABILITY: INTERFACES WITH THE
MEANINGFUL LEARNING THEORY
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Resumo: O trabalho apresenta dados de uma formação continuada de professores com objetivo de
construção e análise de viabilidade do uso de protótipos concretos de biologiacelular voltados a
estudantes com deficiência visual, com docentes das disciplinas de ciências/biologia de Campo
Grande/MS. A pesquisa foi organizada por meio dos pressupostos da Teoria da Aprendizagem
Significativa e a partir das reais necessidades de cursos/formação nesta área. Os resultados
demonstraram dados promissores e significativos, com vistas à multiplicação dos modelos concretos
nas escolas envolvidas.
Palavras-chave: modelos concretos, biologia celular, deficiência visual.
Abstract:The present work presents data of a continuous training of teachers with the objective of
constructing and analyzing the feasibility of the use of concrete prototypes of cellular biology for visually
impaired students, with professors from the sciences / biology disciplines of Campo Grande / MS. The
research was organized through the assumptions of Meaningful Learning Theory and from the actual
needs of courses / training in this area. The results showed promising and significant data, with a view
to multiplying the concrete models in the schools involved.
Keywords: concrete models, cellular biology, visual impairment.

1 - INTRODUÇÃO
A inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais nas escolas
brasileiras vem, nos últimos anos, sendo bastante debatida, sobretudo na discussão com
vistas à institucionalização e normatização do ensino igualitário, no intuito de fortalecer o
respeito às diferenças, que ainda são bastante perceptíveis no contexto escolar.
De acordo com a lei nº 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), toda
criança tem direito à educação, incluindo as que apresentam deficiência visual (cegueira ou
baixa visão. Os sistemas de ensino federal, estadual e municipal precisam adaptar-se e
oferecer condições necessárias ao atendimento desse aluno.
Embora estudantes na condição supracitada venham frequentando as classes
regulares de ensino, ainda existem inúmeros docentes que não têm habilidade para atuar no
contexto da deficiência, desfavorecendo o processo e comprometendo a inclusão. Neste
sentido, tal fato nos faz repensar os cursos de licenciatura e buscar novas possibilidade de
formação continuada.
O ensino da disciplina de ciências/biologia torna-se complexo para o docente, em
função

da

abrangência

de

esquemas,

representações,

imagens

e

processos

que,

habitualmente, são utilizados no âmbito desta disciplina. Logo, há a necessidade de busca de
estratégias assistivasque venham a ser eficientes e que possam despertar a predisposição ao
aprendizado dessas disciplinas.
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Corroborando neste sentido, Yoshikawa (2010) afirma que o modelo de ensino de
biologia favorece o sentido da visão, colocando os educandos em diversas situações em que
o “aprender” depende do “ver”. Sendo assim, a aprendizagem no contexto biológico acaba
sendo mais efetiva aos alunos videntes, ou seja, a busca por recursos didáticos assistivos
apropriados aos estudantes cegos ou com baixa visão são se configura como importantes
recursos de ensino e de aprendizagem para esses estudantes.
Um tipo de atividade que contribui para o processo de elaboração e socialização como
suporte ao ensino e a aprendizagem de conteúdos biológicos é o modelo concreto (protótipo
didático). No trabalho desenvolvido por Vinholi-Junior (2015), os alunos participam como
sujeitos ativos no processo de construção do conhecimento das temáticas abordadas e
levando em consideração a busca pela identificação dos conhecimentos prévios dos alunos,
os modelos são organizados ou revisados.
Para Costa (2018), escola tem o papel de favorecer as interações sociais entre os
alunos cegos e normovisuais, por meio de recursos didáticos apropriados que atendam ambos
os estudantes. Uma alternativa é o uso de modelagem que, de acordo com Justina e Ferla
(2006), quando utilizados, permitem aprender sobre a situação representada por ele. Já
quando os construímos, criamos um tipo de estrutura representativa e desenvolvemos uma
forma científica de pensar semelhante àquela utilizada pelos cientistas na construção do
conhecimento científico.
Neste sentido, foi planejada uma formação a partir das efetivas necessidades de
formação dos docentes participantes, bem como do contexto peculiar de suas escolas,
partindo de um diálogo reflexivo e eventuais práticas que visam convergir conhecimento
técnico, científico e pedagógico viável ao processo assistivo proposto para a formação.
Considerando um caráter particular das reflexões dos docentes, conhecimentos e vivências
acerca da docência com estudantes deficientes visuais, essa proposta de formação se
distanciou das tradicionais metodologias implementadas em formações continuadas por
instituições públicas ou privadas.
Desenvolvida com base na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), essa
formação continuada envolveu professores de Ciências/Biologia de escolas públicas do
município de Campo Grande/MS, com o objetivo de propor técnicas de construção e análise
da viabilidade do uso de modelos concretos como prática pedagógica que contemple as
necessidades educativas de alunos com deficiência visual.
2 - MARCO TEÓRICO
Pensada para o contexto escolar, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS)
considera a história do sujeito e ressalta o papel dos professores na proposição de situações
que favoreçam a aprendizagem (Rodrigues, 2015). De acordo com Moreira, (2005),há três
condições para que a aprendizagem significativa ocorra: o aprendiz deve ter subsunçores em
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sua estrutura cognitiva, com as quais o novo material possa ser relacionado; precisar ter
predisposição ao aprendizado e o material de aprendizagem precisa ser potencialmente
significativo, ou seja, relacionável de maneira não-arbitrária e não-literal a uma estrutura
cognitiva apropriada e relevante.
À condição de apresentação de ideias-âncora (subsunçores) na estrutura cognitiva do
aprendiz, elementares ao aprendizado significativo Ausubel, Novak e Hanesian(1980, p. 137)
afirmam: “Se tivéssemos que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio
diríamos que o fator singular mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o
aprendiz já sabe, descubra isso e baseie nisso seus ensinamentos”.
À Aprendizagem Significativa Ausubel contrapõe a Aprendizagem Mecânica como
aquela em que não existe, ou existe pouca interação entre as novas informações com os
subsunçores específicos. Com isso, as novas informações são aprendidas de forma literal e
arbitrária, pois seus resultados não indicam possibilidades de outras elaborações e
diferenciações. A Aprendizagem Significativa acontece quando se tenta dar sentido ou
estabelecer relações entre os novos conceitos ou a nova informação e os conceitos e
conhecimentos já existentes, ou com alguma experiência anterior (VINHOLI-JUNIOR et al,
2018).
A TAS, como destaca Lemos (2005), é um referencial teórico com amplo potencial para
orientar a prática educativa que esteja, de fato, comprometida com a facilitação da
aprendizagem, visto que estabelece o significado de aprendizagem e situa a Aprendizagem
Significativa como finalidade do processo educativo. Além do mais, apresenta as condições
para a sua ocorrência e propõe princípios programáticos que auxiliam a organização do ensino
e o seu desenvolvimento.
A Aprendizagem Significativa engloba significados e responsabilidades que devem
ser compartilhados e, conforme afirma Gowin (1981, p. 81), para que o ensino atinja os seus
objetivos, “[...] o significado do material que o aluno capta é o significado que o professor
pretende que esse material tenha para o aluno”.
3 – METODOLOGIA
O caminho metodológico da referida formação se deu por meio da realização de uma
proposta qualitativa, no intuito de desenvolvimento e avaliação de uma formação continuada
para 42 professores de Ciências/Biologia que lecionam em escolas públicas do município de
Campo Grande, MS. Na oportunidade, foram analisadas situações de ensino e aprendizagem
que os docentes participantes trouxeram para a formação e, neste sentido, foi apresentada a
proposta de atividade com modelos concretos úteis ao ensino de vários conteúdos nas
disciplinas de ciências e biologia.
Esta variedade de situações trazidas pelos docentes, que foram elementares à
construção da proposta. Considerando, assim, a utilização de diversas fontes de informação,
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em que o pesquisador recorreu a uma variedade de dados coletados em situações e
momentos variados, a pesquisa se constituiu em um estudo de caso (LÜDKE e ANDRÉ, 1986).
De acordo com Yin (2005), o estudo de caso é uma técnica de investigação empírica que
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real. Megid Neto
(2001) preconiza que o estudo de caso considera um grande número de dimensões e variáveis
a serem observadas e inter-relacionadas, para a descrição de uma realidade ampla.
No contexto da construção e utilização dos modelos, já vivenciada pelo primeiro autor
deste artigo em seu trabalho de doutorado (realizada à luz dos pressupostos da TAS), na
primeira etapa da formação foi apresentada a importância da criação de protótipos concretos
para o ensino de biologia celular. Também foi demonstrado o potencial das atividades dos
modelos de forma em que os alunos possam ter uma participação ativa no processo de
construção do conhecimento e, de forma especial, as viabilidades e modelagem aos
estudantes com deficiência visual.
A segunda etapa, intitulada “Subsídios teóricos da Teoria da Aprendizagem
Significativa para o professor pesquisador em Ensino de Ciências/Biologia”, objetivou
apresentar, junto aos professores,as principais considerações sobre seus pressupostos
centrais e as formas como esse referencial pode orientar a prática educativa. Ainda nesta
etapa, foram apresentados os mapas conceituais, seus diversos usos em sala de aula e suas
contribuições para os processos de ensino e de aprendizagem.
No momento formativo referente à abordagem da TAS, foi verificado, inicialmente, os
conhecimentos e impressões dos docentes no tocante à teoria. O percurso nesta etapa
consistiu no contexto do papel do professor em relação à teoria ausubeliana. Foram
apresentados os princípios facilitadores da TAS, bem como conceitos acerca da aprendizagem
mecânica e aprendizagem significativa, as condições básicas para a aprendizagem
significativa, o papel da estrutura cognitiva, os tipos de aprendizagem significativa, os
princípios da diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa, os organizadores
prévios, entre outros.
Alguns trabalhos de pesquisa sobre o ensino de biologia, com ênfase na TAS, foram
apresentados aos professores, de forma a demonstrar o enfoque desse referencial como
norteador da prática pedagógica em ciências/biologia. Além disso, o formador demonstrou
aspectos referentes à construção de mapas conceituais, fundamentados na TAS.Conforme os
princípios facilitadores da aprendizagem significativa, buscamos apresentar os conceitos em
ordem de maior para menor inclusividade.
A próxima etapa, intitulada “Atividades Experimentais e a importância da utilização de
modelos e modelagem no Ensino de Ciências/Biologia”, foi realizada uma breve apresentação
sobre as atividades experimentais, concepções pedagógicas defendidas por vários autores,
uso didático da experimentação com seus fundamentos didáticos, especialmente aplicados no
Ensino de Ciências/Biologia e voltados aos estudantes com deficiência visual.
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Na quarta etapa, intitulada “Aspectos do ensino e aprendizagem voltados aos
estudantes com deficiência visual”, foram abordados conceitos de educação inclusiva e a sua
prática como necessidade da melhoria no acesso educacional para aqueles que se encontram
em condição de necessidades educativas especiais. As atividades realizadas junto aos
professores objetivaram, também, buscar novos conhecimentos que possibilitem a criação de
métodos que atendam alunos com necessidades educativas especiais, particularmente,
deficientes visuais.
As atividades foram cuidadosamente pensadas, no âmbito das quatro etapas, com os
aspectos inclusivos nas classes regulares; com a construção de práticas pedagógicas que
contemplem as necessidades educativas de alunos deficientes visuais, minimizando as
atitudes e hábitos dos educadores nas suas práticas tradicionais; com a motivação dos
educadores para a elaboração de materiais didáticos alternativos concretos, facilitando o
processo de ensino-aprendizagem no estudo de conteúdos de ciências/biologia; e com a
compreensão e entendimentos acerca da percepção tátil em modelos concretos em texturas
e em relevo, enquanto recurso didático concreto em espaço formal e não formal para
estudantes deficientes visuais.
Durante a formação, foram organizadas oficinas de curta duração com abordagem na
construção de protótipos concretos acerca dos materiais que envolvem a disciplina de
ciências/biologia. Essa construção foi norteada pela equipe executora junto aosdocentes.
Soluções criativas, não convencionais e especialmente aquelas que exigem menos recursos e
materiais de baixo custo foram estimuladas.
Em período posterior à formação continuada, houve acompanhamento aos docentes
em atividades de modelagem de forma individual, em suas respectivas unidades escolares.
Neste contexto, foram trabalhadas estratégias ausubelianas de ensino e também acerca das
atividades de modelagem in loco. Sobretudo, aspectos qualitativos de avaliação acerca do
processo de confecção, uso e ações de ensino e aprendizagem com modelos, subsidiados por
mapas conceituais, questionários avaliativos, pré-testes e pós-testes, situação nova de
aprendizagem e outros instrumentos à luz da Teoria de Aprendizagem Significativa, foram
realizados junto aos docentes.
4– APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Após a finalização da última etapa, houve a construção dos modelos
propriamente ditos. Foram organizadas duplas de professores, que ficaram sob a
responsabilidade de construir dois modelos cada, voltados às particularidades dos estudantes
com deficiência visual e que apresentassem aspectos explicativos acerca de conteúdos
biológicos. Os professores tiveram liberdade de escolha dos materiais que iriam utilizar.
Para a realização e apresentação dos trabalhos com modelagem, foram confeccionados
modelos representando os mais variados aspectos da disciplina de ciências/biologia. Houve
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preferência pelos conteúdos voltados à temática celular, aos quais os docentes enfocaram
diferentes tipos de células, modelos virais, processos biológicos celulares e micro-organismos
diversos (Figuras 1A a 1F). Percebemos grande variedade de materiais que compuseram as
diversas formas dos modelos didáticos construídos pelos professores.

Figuras 1A a 1F. Modelos concretos apresentados durante a formação continuada, com
particularidades voltadas ao estudante deficiente visual. A- modelo de uma membrana plasmática; Bmodelo da molécula de DNA; C- modelo de um vírus; D- estrutura interna de um cloroplasto; E- modelo
de tecido epitelial com leitura braile; F- modelo de um neurônio

No momento da formação, houve intenso diálogo, debates, negociação de significados
entre a equipe docente e o professor formador. Os docentes apresentaram seus modelos e,
ao final, ocorreu intenso debate e discussões acerca da estrutura do modelo concreto
apresentado e suas viabilidades ao ensino e aprendizagem do estudante cego (imagens 2A a
2C).

AB

C
Figuras 2A a 2C. Imagens das apresentações dos modelos na formação continuada. Aformador apresentando a viabilidade do ensino lúdico sobre a fotossíntese; B- grupo
apresentando modelo sobre tecido epitelial; C- apresentação do modelo de um grupo sobre
célula nervosa.

Nas apresentações de cada modelo concreto, formador e professores discutiram, com
maior veemência, as potencialidades de cada proposta no contexto da deficiência visual. Em
função da percepção tátil do estudante cego, o momento da socialização foi elementar para
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que as devidas correções sobre os materiais utilizados pudessem acontecer. Algumas duplas
destacaram as legendas em escrita braile (Figura 3), fato que enriquece e contribui para a
uma melhor percepção desses estudantes sobre as estruturas construídas no âmbito das
ciências/biologia.

Figura 3. Imagem de legenda de modelo concreto sobre tecido epitelial com escrita braille.

Conforme supracitado, levando em consideração os princípios facilitadores da
aprendizagem

significativa,

o

formador

buscou

organizar

os

conceitos,

durante

a

apresentação dos modelos pelos professores, em ordem de maior para menor inclusividade.
Neste sentido, foram dialogadas as possibilidades de organização de um planejamento de
ensino à luz da TAS com enfoque em materiais concretos para estudantes com deficiência
visual.

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
No início do curso, foram perceptíveis as expectativas e o envolvimento dos docentes
com a proposta apresentada. Os professores manifestaram que a TAS ainda era um
referencial desconhecido para eles, mas que seu estudo poderia contribuir com as reais
necessidades para enfrentar os desafios cotidianos em sala de aula.
A construção dos modelos pelos docentes, nessa formação continuada, apresentouse como proposta eficaz ao aperfeiçoamento do ensino de biologia, seja para estudante
vidente ou para o estudante cego. Vale lembrar que, em detrimento à ausência de
equipamentos de laboratório, característica das escolas públicas brasileiras, a técnica de
modelagemfavorece e estimula a interação entre os alunos, além de facilitar o processo de
ensino e aprendizagem.
No interesse da explicitação dos vários conceitos contidos nos modelos concretos
propostos e nas relações subjacentes entre esses conceitos, a proposta de modelagem para
os professores mostrou-se bastante efetiva, se considerarmos conteúdos que envolvem
terminologias rebuscadas e eventos de difícil compreensão. Neste sentido, o processo de
modelagem configura-se em um campo propício para futuras pesquisas no ensino de ciências,
sobretudo no Ensino de Biologia voltados a estudantes cegos.
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Concordando com o referencial teórico escolhido para essa pesquisa, as considerações
expostas demonstram dados da formação continuada,que propõem maximizar discussões
acerca da temática abordada, objetivando intensificar as pesquisas no campo da biologia e
contribuir com a prática de educadores no ensino de ciências em sala de aula.
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Resumo:A preocupação ambiental presente na sociedade acaba por repercutir no campo educativo. Em
vista disso, cabe à escola, não mais de forma memorística e ingênua, realizar ações que conversem com
os diversos saberes curriculares, fazendo uso de ferramentas de ensino-aprendizagem que
problematizem e despertem o interesse do estudante. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi
desenvolver uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa sobre a temática Água e Poluição para
o Ensino Médio. Esta Unidade foi desenvolvida utilizando ações de ensino de modo interdisciplinar como
aula de campo, uso de tecnologias e promoção de debate com gestores públicos. Mapas conceituais
foram utilizados para avaliar as ancoragens cognitivas. Com a implementação da Unidade de Ensino e
a análise dos mapas conceituais foram encontradas evidências de que novos conceitos se ancoraram
aos conhecimentos prévios e outros se estabeleceram no constructo cognitivo do estudante, sendo estes
indícios de uma aprendizagem significativa em curso.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa Crítica. Ensino de ciências. Sequência Didática.
Abstract: The environmental concern present in society ends up having repercussions in the educational
field. In this way, no longer in a rote and naive way the school carries out actions that converse with
different curricular knowledge and making use of teaching-learning tools that problematize and arouse
the interest of the student. Thus, the objective of this work was to develop a Potentially Meaningful
Teaching Unit (PMTU) about Water and Pollution for High School teaching. The PMTU was developed
using research actions in an interdisciplinary way, such as field lessons, use of technologies, and
promotion of debate with public managers. Conceptual maps were used to evaluate cognitive
anchorages. Evidences were found that new concepts were anchored to previous knowledge and other
concepts were established in the cognitive construct of the student with PMTU implementation. These
signs means meaningful learning are ongoing.
Keywords: Critical Meaningful Learning. Science Teachin. Didatic Sequence.

1 – INTRODUÇÃO
Trazer para o discente a complexidade de temas sobre degradação e poluição
ambiental, utilizando práticas tradicionais e ignorando que o ensino na atualidade deve
desenvolver competências cognitivas, pessoais e sociais é ter uma visão ultrapassada de
ensino e de aprendizagem. Segundo Loureiro (2014), esse entendimento consiste no fato de
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que alguns docentes agem como se o conhecimento fosse transmitido para o estudante numa
via de mão única, em especial nos conceitos ambientais relacionados à água.
De

acordo

com

Moreira

(2017),

o

modelo

de

escola

behaviorista

(comportamentalista), continua existindo, apesar do discurso ser construtivista. Foi fugindo
desse modelo que David Ausubel, na década de 1960, vem com uma visão de aprendizagem
cognitivista, na qual a preocupação era como facilitar ao aprendiz a aprendizagem com
significado, de um corpo organizado de conhecimentos em situação formal de ensino. Surge,
então, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) (AUSUBEL, 2003), tendo como premissa:
a) o aproveitamento do conhecimento prévio do aprendiz e b) a predisposição do aprendiz a
aprender (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).
Retornando à questão ambiental, a formação de cidadãos críticos e sustentáveis
acerca da temáticaé uma estratégia educacional para a diminuição dos impactos causados
pelo homem nos recursos hídricos, objetivando melhor qualidade de vida e promovendo um
equilíbrio na utilização dos recursos naturais para a sobrevivência da espécie humana
(CARVALHO, 2012). Nesta direção, a Educação Ambiental Crítica (EAC) tem como papel incitar
o agir do estudante dando-lhe a dimensão das problemáticas globais e locais alicerçando sua
capacidade de atuar de forma ativa na busca por melhores condições de vida (TORRES;
FERRARI; MAESTRELLI,2014). Assim, os objetivos e atributos da EAC convergem para os
mesmos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC), proposta por
Moreira (2010), em que o estudante, munido do conhecimento construído significativamente,
poderá atuar agente promotor de transformação na sua comunidade.
As abordagens supracitadas se adequam perfeitamente ao estudo do Complexo
Estuarino do Canal de Santa Cruz, um dos ecossistemas mais importantes do litoral do Estado
de Pernambuco. Este Complexo possui grande relevância ambiental e socioeconômica, em
especial para os habitantes da Cidade de Itapissuma, onde muitas famílias dele retiram seu
sustento. Entretanto, não está isento do vigente processo de degradação e de poluição
(AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, 2003).
Interpelações tradicionais podem não despertar, nos estudantes, o devido senso
crítico acerca deste ecossistema. É necessária uma abordagem especial, como a promoção
de sequências de ensino que levem a um aprendizado significativo. Nesse sentido, Moreira
(2011) idealiza as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas – UEPS, que são um
conjunto de ações organizadas, voltadas para uma aprendizagem que tenha significado para
o estudante, acabando por estimular a sua criticidade. Diante da importância econômica já
apontada do Canal de Santa Cruz e que pode se estender a outros complexos estuarinos do
Brasil,este estudo objetivou desenvolver uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa
(UEPS) para o estudo da água e poluição na Educação Básica.
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2 – APORTE TEÓRICO
2.1 – TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA
Proposta por David Ausubel, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) concerne
a assimilação, de maneira não-arbitrária e não-literal, entre os conceitos novos (apresentados
no material de aprendizagem) e os conceitos pré-existentes na estrutura cognitiva do
estudante.Dessa forma, ambos os conhecimentos (novos e prévios) são modificados,
estabelecendo novos significados, novas relações cognitivas e gerando novas conjunturas
conceituais (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2010). Os conhecimentos pré-existentes na
estrutura cognitiva do estudante são denominados subsunçores ou ideias-âncora (AUSUBEL;
NOVAK; HANESIAN, 1980). A promoção da TAS ocorre sob duas premissas: 1) a disposição
do estudante a aprender e 2) o uso do conhecimento prévio dele. Um material instrucional
que abarque estes princípios acaba por se tornar potencialmente significativo, por seu
conteúdo ser estruturado de modo lógico (AUSUBEL, 2003).
O professor Marco Antônio Moreira (MOREIRA, 2010) passou a estudar a TAS com
um viés crítico: surge, então a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC), que se
configura a partir de seus onze princípios facilitadores, que ajudam o estudante a enxergar o
conteúdo potencialmente significativo com a ideia de aplicá-lo nas situações cotidianas.
Assim, a TASC é “aquela que permite ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo
tempo, estar fora dela”. A promoção de uma TASC se volta à superação de práticas
tradicionais, que trazem conceitos absolutos, processos isolados, os estados e "coisas" fixos
e as dicotomias (MOREIRA, 2005).
2.2 – A EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA COMO PERSPECTIVA PARA UMA
UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA
As conferências ambientais mundiais da década de 1970 já evidenciavam que ações
ordenadas, com o propósito de preservar o meio ambiente, eram práticas indissociáveis da
escola. No Brasil, nos documentos educacionais oficiais, o tema meio ambiente passou a ser
garantido no currículo escolar, como eixo transversal, em razão de sua abrangência,
complexidade e importância (BRASIL, 1999).
Em pleno século XXI, conforme Carvalho (2012), ainda existem ambientes
educacionais que estabelecem um ensino fragmentado ao abordar as problemáticas
ambientais, ocasionando lacunas na compreensão do tema que são difíceis de se sanar. No
entanto, essa ultrapassada prática de ensino já não alcança uma discussão que evidencie e
problematize toda dimensão dos aspectos envolvidos na temática ambiental. Autores como
Loureiro e Layrargues (2013) comentam que a prática da educação ambiental, para ser
efetiva, deve estar fundamentada numa perspectiva que estimule o pensar e o agir crítico do
estudante, ou seja, uma educação ambiental crítica (EAC).
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Nesta direção, em sinergia com a EAC, a criticidadeque aTASC apresenta como
essência para um processo de ensino-aprendizagem com menos dicotomia, menos
arbitrariedade e maior substantividade explica a escolha pelo desenvolvimento de uma
Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS). Este método educacional, idealizado
por Moreira (2011), é caracterizado por uma sequência hierarquizada de várias ações
didáticas respaldadas pelas principais teorias educacionais construtivistas. As UEPS são
estratégias efetivas que podem ser utilizadas pelo professor com o objetivo de promover uma
aprendizagem significativa e crítica ao invés de uma aprendizagem essencialmente mecânica
(MANASSI; NUNES; BAYER, 2014). A versatilidade desse método permite que o professormediador, de forma intencional e interdisciplinar, convide o contexto real de vida do estudante
a fazer partedo seu processo de ensino-aprendizagem.
Nessa conjuntura, ao escolher a problemáticada poluição do Canal de Santa Cruz
como objeto de abordagem de uma UEPS, possibilita-se ao estudante um aprendizado com
significado, pois os conceitos e informações serão apresentados de forma mais estruturada,
lógica e contextualizada. Isso porque a abordagem da EAC convergepara as premissas da
TASC, pois de acordo com o Princípio do conhecimento prévio, ” não tem sentido ensinar sem
levar em conta o conhecimento prévio dos estudantes em alguma medida “ (MOREIRA, 2017,
p.54), fazendo com que este significado o possibilite ser um questionador e crítico da
realidade que o circunda.
Segundo Moreira (2011) uma UEPS segue uma sequência lógica de oito passos: 1.
Definição de conceitos: decidir o tópico a ser abordado; 2. Observação dos conhecimentos
prévios: investigação dos conhecimentos prévios dos estudantes; 3. Situação-problema
inicial: utilização de estratégias problematizadoras, considerando o conhecimento prévio do
aluno; 4. Diferenciação Progressiva: exposição dos conceitos, dos elementos mais gerais para
os mais específicos; 5. Situação-problema mais complexa: apresentação de problemas
situacionais com nível mais alto de complexidade em relação à situação-problema; 6.
Reconciliação Integrativa: integração das informações dos conteúdos com novos conceitos,
buscando diferenças, semelhanças e convergências, numa perspectiva integradora; 7.
Avaliação da aprendizagem da UEPS: análise dos indícios de evolução conceitual dos
estudantes, buscando evidências de aprendizagem significativa; 8. Eficácia da UEPS: a UEPS
será vista eficaz quando a avaliação apontar indícios de aprendizagem significativa.
3–METODOLOGIA
Considerando que uma aprendizagem significativa e crítica tende a trazer o estudante
para o centro do seu processo de ensino e aprendizagem, este trabalho se configura como
um estudo qualitativo, que “permitirá que os conceitos sejam desenvolvidos e refinados pelos
estudantes no processo de ensino e aprendizagem” (GIBBS, 2009, p. 9). Assim, foi idealizada
uma UEPS acerca da temática ‘Água e poluição’ (Quadro 1). A definição do tema dessa
Unidade de Ensino se deu a partir da reflexão de que são necessárias estratégias que
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promovam uma aprendizagem com significado e criticidade acerca da conservação do
ambiente. Assim, a abordagem didática teve como foco o Canal de Santa Cruz, um
ecossistema que faz parte da realidade dos estudantes-alvo que, em sua maioria, são filhos
ou parentes de pescadores que subsistem deste ambiente.
Quadro 1: Etapas da UEPS - Água e poluição
Etapa

Aulas

Ações

1. Escolha do tema

1

• Pergunta individual sobre a Problemática que norteará a UEPS.

2. Levantamento do
conhecimento prévio

2

• Produção do 1º mapa conceitual.

3. Encontro de
situação-problema
introdutória

6

4. Diferenciação
progressiva

2

5. Situação-problema
complexa

2

6. Reconciliação
integrativa

2

• Textos: Resíduos sólidos; manguezais e estuários; Enzima come PET;
Conservação dos oceanos. Etapa executada com a participação do
professor do componente curricular de Química.
• Mensagem de texto de redes sociais trocadas no grupo da sala sobre
o prejuízo da poluição para fauna e flora dos ecossistemas aquáticos.
• Vídeos:
Documentário
Além
do
Lixo,
Disponível
em
<https://www.youtube.com/watch?v=alX5pP0eGAQ> acesso em
19/11/2018; Sistema otimiza coleta de lixo na Holanda, disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=GYPphgOZ-kU>acesso
em
19/11/2018; Maré de lixo na República Dominicana, disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=Fpbd4H_l7qw>
acesso
em
19/11/2018.
• Aula de campo no Canal de Santa Cruz: alunos, com participação de
equipe de escoteiros do município. Discussão sobre a aula no grande
grupo.
• Aula de campo no Espaço Ciências: oficina para análise físico-química
da água coletada pelos estudantes do Canal.
• Palestra CPRH: Tema” Conhecer para conservar”, com analista
ambiental da APA, Secretária do Meio Ambiente e Agente Popular de
Saúde.
• Utilização do jogo Kahoot. A partir dos textos trabalhados na etapa
introdutória, serão elaboradas perguntas sobre resíduos sólidos,
poluição dos estuários por águas residuais.
• Aula deflagradora sobre “ Fotografia: Arte na realidade” relacionado
ao Meio Ambiente com o auxílio do professor do componente curricular
de Arte.
• Produção de carta argumentativa coletiva, com o auxílio do professor
do componente curricular de Português, que proponha medidas de
ação para que fossem encaminhadas ao poder público municipal.
• Mesa Redonda (participação de discentes e representantes do poder
público).

7. Avaliação

1

• Construção do segundo mapa conceitual.

A UEPS sugerida neste estudo foi desenvolvida e aplicada na Escola de Referência
em Ensino Médio Professora Eurídice Cadaval, localizada no município de Itapissuma, PE,
Brasil. A abordagem se deu em uma turma de 2º ano do Ensino Médio, composta de 30
estudantes que foram divididos em cinco equipes, nas aulas do componente curricular de
Biologia, com participação dos professores dos componentes curriculares Língua Portuguesa,
Química e Artes, perfazendo um total de 16 horas-aula. Para avaliar o impacto dessa UEPS
na aprendizagem dos estudantes, foi feita uma comparação entre os mapas conceituais
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construídos antes e após a aplicação da UEPS, a fim de obtermos indícios de uma
aprendizagem significativa e crítica. (OLIVEIRA et al., 2018).
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Para definir o tema a ser escolhido, os estudantes foram convidados a refletir e
responderem individualmente uma pergunta sobre qual problemática ambiental que mais os
inquietavam no Município. Mais de 70% dos estudantes citaram a poluição do canal que banha
a cidade, ou seja, o Canal de Santa Cruz. Esta ação estimulou a participação dos estudantes
e auxiliou na reflexão de que as práticas humanas ao longo da história transformaram a
realidade deles e que são necessárias ações reparadoras ou mitigadoras da poluição
ambiental. Neste contexto, um dos princípios para a aprendizagem significativa, a
intencionalidade, emerge (AUSUBEL, 2003), além da perspectiva crítica da educação
ambiental (CARVALHO, 2012).
Na etapa de levantamento do conhecimento prévio, a estratégia escolhida foi a
produção de mapas conceituais em grupo. A principal função dos mapas de conceitos é
evidenciar a associação de significados (MOREIRA, 2005). Dos cinco mapas conceituais
produzidos, apenas dois mostravam um esboço de ligação do tema água com poluição. Os
demais, realizaram relações entre o tema água e o seu uso para atividades domésticas, além
das atividades básicas do dia-a-dia. Pode-se inferir, a partir da análise destes mapas, uma
visão puramente funcional da água por falta de uma visão mais crítica da sua relação com o
meio ambiente ou por não existir subsunçores que permitam relações mais complexas. Para
a falta do subsunçor, a principal estratégia advogada por Ausubel (2003) é deliberadamente
manipular a estrutura cognitiva com o uso dos organizadores prévios. Assim, esta sondagem
é importante, pois nela irá se descobrir o que é mais relevante e inclusivo, para a partir daí
se ensinar.
Como situações-problema introdutórias, foram utilizadas estratégias e materiais bem
diversificados, em nível introdutório, levando em conta o conhecimento prévio do discente ou
sua falta, conforme indicam alguns dos princípios da TASC: princípio do conhecimento prévio,
princípio da não centralidade do livro texto, princípio da não utilização do quadro de-giz
(MOREIRA, 2010) e da participação ativa do aluno e diversidade de estratégias de ensino.
Nesta direção, a temática foi apresentada sob diferentes perspectivas. De acordo com Gowin
(1981), apresentar o tema de forma diversificada é importante para que o discente perceba
a relevância dos conceitos e manifeste uma intencionalidade para captá-los e internalizá-los.
Ainda nessa etapa, houve a participação do Professor de Química utilizando textos e
vídeos que abordaram questões relacionadas ao porquê da importância da preservação dos
estuários, do impacto socioeconômico e ambiental de sua não preservação, do descarte de
resíduos sólidos em locais impróprios, a poluição das águas oceânicas e algumas experiências
exitosas de preservação dos ecossistemas aquáticos. Também aconteceram visitas ao Canal
de Santa Cruz, ao museu interativo de Ciências e, consequente, participação em oficinas
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sobre qualidade da água de um estuário. A etapa foi finalizada com palestra acerca do tema.
Essa diversidade de situações-problema deu provável sentido aos novos conhecimentos,
como afirma Vergnaud (1991).
Na etapa de diferenciação progressiva, no desafio de manter o interesse e o
engajamento dos discentes, utilizou-se um jogo como ferramentas didáticas. Para que os
próprios discentes pudessem, agora em duplas, baseados nos textos científicos vistos na
etapa de problemas introdutórios, elaborar perguntas sobre poluição por resíduos sólidos e
águas residuais. Essas perguntas foram entregues ao professor mediador para que um quiz
fosse montado através da plataforma gratuita Kahoot1. A intenção dessa etapa foi observar
se o discente teria a habilidade de diferenciar progressivamente de forma inclusiva o que foi
visto na etapa prévia e seguir abordando os aspectos mais específicos (MOREIRA, 2011). No
quiz, a média geral de acertos da turma foi de mais de 85%, com apenas uma dupla com
acertos por volta de 50%. Resultado que evidencia um aproveitamento satisfatório da
atividade.
Para a situação problema-complexa, os componentes curriculares Português e Artes
foram

envolvidos.

No

componente

curricular

de

Artes

os

estudantes

produziram

colaborativamente uma exposição com fotografias que eles mesmos registraram na aula de
campo no Canal de Santa Cruz. No grande grupo eles discorreram sobre a conexão da foto
exposta com a problemática trabalhada. Assim, observa-se a magnitude de informações que
pode ser revelada do ambiente em uma fotografia (LOUREIRO, 2014).
Ainda sobre a atividade que os discentes desenvolveram com discursos relacionados
à imagem escolhida, o professor-mediador comenta que foram coerentes. Este fato vem
corroborar com Moreira (2010) quando ele cita que o “significado está nas pessoas, não nas
palavras, nas coisas”. Por outro lado, no componente curricular de Português foi abordado o
conteúdo conceitual Gênero Textual – Carta Argumentativa. Cartas foram escritas pelos
grupos de estudantes com sugestões de como melhorar a divulgação de medidas de combate
à poluição do Canal que banha a cidade para a autoridade majoritária do poder executivo do
município, ou seja, o prefeito. Antes de serem entregues, as cartas foram discutidas e
transformadas em um texto coletivo. Foi uma oportunidade para os discentes “negociarem
significados” e “abandonarem as narrativas”, conforme preconiza alguns princípios da TASC
(MOREIRA 2010).
Para a reconciliação integrativa, foi organizada uma mesa redonda com os principais
atores relacionado à temática. Participaram representantes do Governo municipal (Secretária
do Meio Ambiente e Secretário de Limpeza Urbana), organizações não-governamentais
(Presidentas da colônia de Pescadores e da Associação de Catadores de Resíduos Sólidos) e
os estudantes como sociedade civil. As perguntas e a quem seriam endereçadas foram

1Kahoot

está disponível em https://getkahoot.com
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elaboradas autônoma e previamente pelos estudantes, que inclusive presidiram o evento.
Isto serviu de parâmetro observacional de como estavam o nível de entendimento dos novos
conhecimentos dos discentes nesse ponto das etapas da UEPS, pois, ao formular as
perguntas, os discentes iriam argumentar com base nos conceitos, concepções e informações
assimilados, reconciliando ideias e promovendo a TASC (MOREIRA, 2017).
Perguntas sobre o porquê só uma parte da margem do canal era limpa; o que a
Secretaria de Limpeza Urbana tem feito para minimizar o problema dos resíduos sólidos em
lugares indevidos; se os seguimentos governamentais e não-governamentais se unissem, não
encontrariam uma solução mais rápida para minimizar a contaminação e poluição do canal,
entre outras perguntas.

Figura 1:Mapa conceitual inicial (superior) e final (inferior) de um mesmo grupo de estudantes
envolvidos nas etapas da UEPS Água e Poluição foi aplicada.

Para avaliação da UEPS foi construído um segundo mapa conceitual. Conforme
Aquino e Chiaro (2013),O mapa conceitual se configura como uma ferramenta de
aprendizagem para o estudante, por auxiliar no planejamento dos estudos, na preparação
para as avaliações e na resolução de problemas. Deste modo, a Figura 1 traz dois mapas
conceituais (respectivamente, inicial e final) da mesma equipe para avaliação do processo
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promovido pela UEPS. O segundo mapa foi produzido pela própria equipe utilizando o software
Cmaps Tools2.
Na comparação entre o mapa inicial e o final, observou-se que, conforme indica
Moreira

et

al.

(1997),

ao

se

ancorar

representações

válidas

da

estrutura

conceitual/proposicional de um novo conhecimento ao já existente, este adquirido, torna-se
expandido, o que fica evidenciado na Figura 1. A pouca consciência e consistência científica,
ambiental e social demostrada no mapa 1 sobre a temática água, estimulou o professor
mediador a incitar osestudantes a tornarem-se protagonistas e críticos de seu processo de
ensino-aprendizagem, conforme sugere o Princípio da interação social e do questionamento
da TASC.A análise do mapa conceitual 2 forneceu forte indício do êxito da UEPS, visto que as
novas proposições evidenciaram uma diferenciação progressiva dos conceitos que foram se
contextualizando e se reconciliando integralmente a um amadurecimento cognitivo exposto
pela ferramenta escolhida para avaliação (MOREIRA, 2011). A avaliação foi somativa e
formativa, considerando não comportamentos finais, mas transformações, concepções e
reflexões ao longo do processo. Fazendo uso da recursividade necessária.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
A promoção da EAC se torna um fecundo momento para o desenvolvimento de
competências relacionadas à criticidade e observância de eventos e fenômenos que ocorrem
ao redor dos discentes. Desta forma, a escola deve seutilizar de princípios estruturadores do
ensino contemporâneo, da interdisciplinaridade e da contextualização para com seus
estudantes. O estudo da importância ambiental e socioeconômica do Canal de Santa Cruz
propiciou discussões que foram um rico campo para o uso de práticas relacionadas a EAC,
que prima pela defesa de um bem comum a humanidade: o meio ambiente. Além disso, a
UEPS, como estratégia didático-metodológica, da forma como foi desenvolvida,construiu
conexões entre os novos conhecimentos e os conhecimentos prévios dos estudantes, com o
foco crítico, evidenciando a TASC.
Além disso, o uso dos mapas conceituais propiciouo protagonismo dos estudantes a
partirda construção de proposições ligadas às problemáticas ambientais complexas e locais.
Tais proposições são evidências de uma transformação cognitiva e podem ter contribuído para
que os estudantes saíssem da situação de meros expectadores, para a posição de sujeitos
ativos, críticos e reflexivos,por terem acesso aum processo de ensino-aprendizagem
substantivo e não-arbitrário, ou seja, potencialmente significativo.

2

Disponível em: https://cmap.ihmc.us/cmaptools/
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CORAL-RP-076 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E O MODELO COGNITIVOINTERACIONISTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A CRIANÇA EM FOCO

MEANINGFUL LEARNING AND THE COGNITIVE-INTERNATIONALIST MODEL IN
CHILD EDUCATION: CHILD IN FOCUS
DRA. DÉBORA DA SILVA CARDOSO
Universidade Presbiteriana Mackenzie – debora.sil@mackenzie.br

DRA. ELCIE F. SALZANO MASINI
Universidade São Paulo - delcie66@yahoo.com.br

Resumo Esta pesquisa discorreu sobre o aguçar da percepção da criança e do professor da Educação
Infantil com relação a si mesmos, ao outro e ao entorno, como fonte para resgatar a sensibilidade nas
ações educacionais, vislumbrando as artes e suas linguagens como eixo integrador do currículo da
Educação Infantil, vivenciadas por meio de propostas que valorizaram os movimentos corporais, o
brincar, o corpo como fonte de sentidos e conhecimentos, delineando caminhos que efetivaram a
Aprendizagem Significativa das crianças.A pesquisa constitui-se da apresentação e análise dos recortes
doprojeto educacionalPrincípio do Saber (projeto didático – Brincadeiras do Jardim II). As ações
desenvolvidas tiveram inspiração no estudo da Fenomenologia da Percepção de Maurice Merleau-Ponty
(2006) – no que tange à abertura ao contato; e no estudo da teoria da Aprendizagem Significativa de
David Ausubel (1963) – em seu aspecto relacional, a fim de embasar teoricamente os livros didáticos
do Sistema Mackenzie de Ensino e Mackenzie Educacional, focos desta pesquisa. Optou-se por uma
abordagem qualitativa, por constituir uma diretriz mais apropriada para compreender o contexto em
que a pesquisa foi realizada: professoras e seus alunos na Educação Infantil e o processo de
aprendizagem neste grupo.Todo o percorrido, partindo da percepção aguçada das professoras e das
crianças, da consideração aos seus conhecimentos prévios, da compreensão e reflexão sobre os
conceitos aprendidos, abriu as portas para a ocorrência da Aprendizagem Significativa.
Palavras-chave: percepção, educação infantil, brincadeiras, interação, aprendizagem significativa.
Abstract This research focused on the perception of the child and the teacher of Infant Education in
relation to themselves, the other and the environment, as a source to recover the sensibility in the
educational actions, seeing the arts and their languages as the integrating axis of the curriculum of
theInfantile Education, lived through proposals that valued the body movements, the play, the body as
a source of meanings and knowledge, outlining ways that have effected Meaningful Learning of children.
The research consisted of the presentation and analysis of the educational project clippings Principle of
Knowledge (didactic project – Jokes the Garden II. The actions developed were inspired by the study of
Maurice Merleau-Ponty's Phenomenology of Perception (2006) - regarding openness to contact; and in
the study of David Ausubel's Theory of Meaningful Learning (1963) - in its relational aspect,in order to
theoretically base the textbooks of the Mackenzie Educational System and Mackenzie Educational,
focuses on this research. A qualitative approach was chosen because it is a more appropriate guideline
to understand the context in which research was carried out: teachers and their students in Early
Childhood Education and the learning process in this group. The whole journey, starting from the keen
perception of the teachers and the children, from the consideration of their previous knowledge, from
the understanding and reflection on the concepts learned, opened the doors to the occurrence of
meaningfullearning.
Key words:perception, child education, play, interaction, meaningful learning.

1- INTRODUÇÃO
Este artigo faz parte de um recorte de tese defendida em dezembro de 2018 que
constitui uma busca de fundamentos teóricos para o trabalho educacional e livros didáticos
publicados para a Educação Infantil, de extrema relevância, realizado pelo Sistema Mackenzie
de Ensino (SME)3 e Mackenzie Educacional (ME), em expansão por todo o Brasil.

3

Desde 2004, o Instituto Presbiteriano Mackenzie começou a planejar a consolidação dos chamados Sistemas de Ensino Mackenzie. O Sistema

Mackenzie Ensino (SME) foi o primeiro sistema educacional criado, e é a concretização, em forma de livros didáticos, da visão educacional
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Surgiu da necessidade de aprimorar o conhecimento, por meio de estudos e
pesquisas, sobre a fundamentação teórica do Modelo Pedagógico Cognitivo-Interacionista que
atualmente é o modelo pedagógico utilizado nos livros do SME e ME produzidos pelo Instituto
Presbiteriano Mackenzie. Impôs-se a urgente necessidade de aclarar as teorias que embasam
esse Modelo Pedagógico e os livros didáticos do SME e ME, com a finalidade de contribuir para
a construção de uma base teórica consistente que ajude os professores em suas tomadas de
decisão, e que possam conduzir a resultados mais efetivos na escola, a teoria e a prática
indissociáveis, considerando as reais necessidades e possibilidades da criança, de forma a
garantir a sua infância e a aprendizagem nos espaços da Educação Infantil.
Desta forma, delineou-se a pergunta diretriz desta pesquisa: A ampliação do
perceber, solo da Aprendizagem Significativa, como fundamentação teórica do Modelo
Pedagógico Cognitivo-Interacionista, contribuiu para uma melhor compreensão e reflexão,
por parte dos professores da Educação Infantil, sobre suas propostas educacionais?
Com a intenção de responder as questões delineou-se como objetivo geral desta
pesquisa que, em sua gênese, propõe-se a investigar a ampliação do perceber, solo da
Aprendizagem Significativa, como fundamento teórico do Modelo Pedagógico CognitivoInteracionista, para melhor compreensão e reflexão sobre as propostas educacionais dos
professores da Educação Infantil que utilizam o Sistema Mackenzie de Ensino, bem como, os
objetivos específicos desta pesquisa: analisar se as aulas da Educação Infantil, primeira etapa
da Educação Básica, baseadas no Modelo Pedagógico Cognitivo-Interacionista das escolas
parceiras do SME e ME contribuíram para: (1) o avanço dos professores com relação ao
percebido de si mesmo, do outro, do derredor; (2) a presença de sensibilidade e percepção
nas ações pedagógicas propostas pelos professores; (3) a ocorrência da aprendizagem
significativa por parte das crianças.
Esses estudos direcionaram esta pesquisa de doutorado

para a compreensão da

necessidade do professor entender como o aluno aprende e, para tanto, resgatou-se a
reflexão sobre o perceber na Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty (2006), central
no que diz respeito ao ser humano estar aberto ao outro e ao seu entorno, delineando um
caminho para fundamentar a importância educacional de trabalhar com a experiência vivida
do educando em sua corporalidade; a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel
(1963) caracterizada, de acordo com Masini (2008), pela ênfase no aspecto relacional: do
ser que aprende com o objeto do conhecimento em cada situação específica; do aprendiz com
o professor em um contexto cultural e social e; daquele que aprende com os seus
pares;também foco da tríade aluno – professor – conhecimento de Novak e Gowin (1996),e
as proposições de Masini (2008) sobre a indispensabilidade do perceber para o ato de

primordial do Instituto e atende da EducaçãoInfantil ao Ensino Médio. O Mackenzie Educacional (ME) é mais recente e tem em seu catálogo,
por enquanto, material para Educação Infantil e Ensino Fundamental.
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aprender a história das crianças do Brasil de Del Priore (2015), que mostra a realidade da
educação das crianças brasileiras desde o Brasil quinhentista, diversa de Ariès (1981) que
relata a história social da criança da Europa.
A relevância desta investigação se deu, também, na perspectiva de analisar se as
propostas pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil das escolas parceiras do SME e
ME, contribuíram de forma singular para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças.
Implícita nessa preocupação encontra-se o desejo de realizar uma proposta não
estereotipada, que rompa com ações educativas equivocadas, recheadas de modelos prontos,
que engessam a criatividade e contribuem para a deseducação dos sentidos – uma proposta
pedagógica adequada, no espaço escolar, que incentive a criança a perceber, compreender e
refletir sobre o aprendido.
Com esta perspectiva aflorada, tendo a criança como foco desta pesquisa e
considerando-a como sujeito histórico-social, fez-se necessário um estudo, destacando-se a
relevância da história da criança do Brasil, com sua singularidade, pois muitas pesquisas na
área da Educação chegam às escolas brasileiras como excelentes propostas pedagógicas, mas
que não se enquadram à realidade vivida pela criança brasileira, inserida em sua própria
cultura, e nem mesmo às precárias condições oferecidas na maioria das escolas. Nesta
direção, Del Priore (2015) proporcionou momentos de reflexão e aprendizagem com um novo
olhar para a criança do Brasil. E também, neste sentido, a Teoria da Aprendizagem
Significativa foi responsável por clarear para os professores a compreensão do conceito que
os levava à prática em sala de aula junto às crianças. Abriu possibilidades singulares de
ampliar o olhar para a educação de crianças pequenas, dando-lhes a voz, ao ouvi-las sobre
seus conhecimentos prévios, evidenciando o processo relacional que caracteriza essa teoria.
Notou-se, desta forma, a necessidade de oferecer em todas as unidades do SME,
como do ME, embasamento epistemológico ao Modelo Pedagógico e aos livros didáticos
proporcionando, aos envolvidos nesse processo educacional, os fundamentos teóricos para
segurança e clareza sobre suas atuações pedagógicas.
Para ilustrar os benefícios indispensáveis da fundamentação teórica são retomados
recortes do desenvolvimento de aulas da Educação Infantil, especificamente do Projeto
“Princípio do Saber”, que se traduzem pelo aprimoramento do desenvolvimento cognitivo,
alinhado à experiência de perceber, no contexto escolar, mediado pelo Modelo Pedagógico
Cognitivo - Interacionista de Ensino que norteia as atividades dos livros didáticos do SME e
Mackenzie Educacional (ME). Estes dois projetos (Princípio do Saber e Aprender a Conviver)
contemplam, cerca de 30 mil crianças da Educação Infantil de escolas parceiras do SME e do
ME em 19 estados brasileiros e o Distrito Federal. Os demais projetos do SME e ME que
contemplam os segmentos do Fundamental I (1º ao 5º ano), Fundamental II (6º ao 9º ano)
e o Ensino Médio, atualmente atendem cerca de 50 mil alunos.
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Após a estruturação da fundamentação teórica do modelo pedagógico, foco desta
pesquisa, tambémdesenvolveu-se um currículo para a Educação Infantil, em todas as
unidades dos livros didáticos do SME e do ME, com propostas pedagógicas que incentivam,
por meio do processo de interação professor-aluno-objeto do conhecimento, momentos de
perceber para ouvir o que as crianças têm a dizer sobre seus conhecimentos prévios, de forma
a colocar as teorias estudadas em prática. Essa valorização do perceber, da compreensão e
da reflexão no processo de ensino e aprendizagem contribui para uma educação interativa,
prazerosa e para a aprendizagem significativa das crianças, foco das ações pedagógicas da
escola.
2–MARCO TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
Para alcançar êxito no propósito de uma sólida fundamentação teórica, a princípio,
buscou-se compreender de forma mais efetiva a história da criança brasileira, que estuda na
escola brasileira, por isso se faz relevante focalizar o aspecto histórico da criança do Brasil e
suas singularidades e Del Priori (2015) foi basilar, nesse aspecto. Após este estudo pensouse na elaboração de um currículo de forma a atender as reais necessidades e possibilidades
das crianças, e, para tanto, buscou-se fundamentar teoricamente o Modelo Pedagógico
Cognitivo-Interacionista adotado por meio da reflexão sobre o perceber considerando a
Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty (2006), principalmente no que tange ao ser
humano estar aberto ao contato com o outro e com o seu entorno, resgatando “o modo
sensível não apenas com uma significação motora e vital, mas como uma certa maneira de
ser no mundo” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.286 ).
Teve, também, relevante importância, nesta investigação, as proposições de Masini
(2008) sobre a importância do perceber no ato de aprender; a história das crianças do Brasil
de Del Priore (2015), que mostra a realidade da educação das crianças brasileiras desde o
Brasil quinhentista; a teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel (1963) pelo seu
aspecto relacional no que tange à interação cognitiva dos conhecimentos prévios aos novos
conhecimentos, ressaltando que esse aspecto relacional pode ser ampliado por meio da
percepção aguçada.
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. Concordante à 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.
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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, considerando, nesse sentido, 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).
3- METODOLOGIA
Na perspectiva de alcançar os objetivos delineados, foram feitas entrevistas com
três professoras, uma coordenadora pedagógica e uma diretora, compostas de perguntas
referentes ao tema investigado. Estas questões respondidas foram analisadas mediante
abordagens de pesquisa qualitativa de natureza exploratória, realizadas com os sujeitos
previamente selecionados.
O início desta trajetória de pesquisa a respeito do Modelo Pedagógico CognitivoInteracionista (MCI) se deu quando fui convidada a compor a equipe do projeto de capacitação
pedagógica e produção de livros para as escolas de Educação Infantil do Sistema Mackenzie
de Ensino.
Logo no início do trabalho desenvolvido notou-se que o modelo pedagógico adotado,
o Cognitivo-Interacionista, não oferecia com clareza o respaldo teórico para as ações
desenvolvidas na escola, fato que aguçou algumas inquietações e questionamentos
indispensáveis ao processo de investigação científica. A princípio, essa inquietação levou-me
a tentar responder algumas destas inquietações, como: Que modelo é este? Quem o
desenvolveu? Qual é a base teórica?
A busca por respostas confirmou a necessidade de aprofundar a pesquisa sobre o
modelo pedagógico e a relevância de construir uma fundamentação teórica sólida que
contribuísse para o desenvolvimento das propostas pedagógicas dos professores da Educação
Infantil que utilizam o Sistema Mackenzie de Ensino (SME) e o Mackenzie Educacional (ME),
salientando ser essencial a todo educador de crianças o conhecimento das teorias que
embasam suas práticas em sala de aula.
Na perspectiva de alcançar os objetivos delineados, foram feitas entrevistas com três
professoras, uma coordenadora pedagógica e uma diretora, de escolas parceiras do SME,
compostas de perguntas referentes ao tema investigado. Estas questões respondidas foram
analisadas mediante abordagens de pesquisa qualitativa de natureza exploratória. Também
foram realizadas a observação e análise presencial de situações educacionais – projetos
didáticos, dos quais destacam-se, neste artigo, os resultados analisados do projeto
Brincadeiras do Jardim II, da professora denominada B do colégio Presbiteriano Mackenzie de
São Paulo.
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4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
O projeto didático observado e analisado pela pesquisadora foi o denominado
Brincadeiras do Jardim II, da “Professora B”, também respondente da entrevista desta
investigação. Todo o percorrido denotou a percepção aguçada da “Professora B”, desde o
planejamento de suas ações, de forma atenciosa para que se considerasse o levantamento
dos conhecimentos prévios das crianças a respeito do tema desenvolvido até a sua efetivação
na prática, e também as singularidades das crianças no espaço escolar.
O levantamento de conhecimentos prévios foi observado nos momentos de perguntas
feitas pela “Professora B”, tais como: Quem aqui gosta de brincar? Quais brincadeiras vocês
mais gostam? Quantas são? E as crianças respondiam sobre quem gosta de brincar:
euuuuuuu! Quanto à segunda pergunta elas responderam: amarelinha, pega-pega, morto ou
vivo, pular corda, quebra-cabeça, dentre outras. O mais interessante foi a interação
promovida pela professora ao solicitar que cada uma ensinasse aos coleguinhas.
Ações essas que demonstraram a importância dada pela “Professora B” quando ouve
as crianças sobre o que elas traziam em suas respostas - sua estrutura cognitiva - a fim de
ter os subsídios necessários para apresentar os novos conhecimentos e concretizar o
significado na aprendizagem das crianças, reiterando Ausubel (1963) quanto a estrutura
cognitiva existente na criança ser o principal fator a influenciar a aprendizagem e a retenção
de novos conhecimentos potencialmente significativos.
Foi notório que o modo sensível como a “Professora B” conduziu as atividades
denotou a sua percepção do outro, mediante o contato que estabeleceu, pela sua solicitude
em ouvir o que as crianças respondiam e também em responder o que elas perguntavam,
bem como na atenção dada à produção das crianças, estabelecendo uma relação atenta e
sensível reafirmando as palavras de Masini (2008) sobre a indispensabilidade do perceber
para o ato de aprender,
Foi muito importante poder perceber que as ações da “Professora B” foram muito
bem planejadas, que o protagonismo era das crianças e das suas produções, nas quais
ressalta-se a capacidade criadora nas rimas realizadas, bem como nas expressões corporais
e artísticas. A sensibilidade da “Professora B” foi desvelada por meio de ações que denotam
reflexão e saberes envolvidos como os ingredientes de uma receita que dá certo. Ela
conseguiu desenvolver conceitos complexos, como alfabetização e letramento e alfabetização
matemática na Educação Infantil, de forma brincante, ao mesmo tempo permitindo que as
crianças fizessem arte. As crianças foram estimuladas a criar o seu próprio jogo do bafo, após
explicação da “Professora B” e da pesquisa em grupos, bem como, da pesquisa com os
familiares. O desenvolvimento da linguagem visual se deu pelo desenho produzido, uma
autoimagem, de cada criança e também pelo colorido que embeleza o jogo. As crianças
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demonstraram alegria ao desvendar os códigos da língua enquanto escreviam seus nomes e
as rimas sobre a brincadeira pesquisada.
A alfabetização e letramento ocorreram de maneira leve, com o auxílio da “Professora
B”, sempre quando necessário, reafirmando as palavras de Soares (1998) ao mencionar que
não basta que a criança conviva com muito material escrito e que tenha à sua disposição uma
grande diversidade de gêneros textuais, é preciso orientá-la sistemática e progressivamente
para que possa se apropriar do sistema de escrita, ação bem embasada na negociação de
significados

apresentada

pela

Teoria

da

Aprendizagem

Significativa.Outro

aspecto

evidenciado e, de suma importância, se deu no desenvolvimento de outra atividade lúdica
para o ensino da linguagem matemática, a “Professora B” envolveu os alunos num ambiente
aritmizador, em contato com a linguagem matemática, seus números e formas possibilitando,
conforme afirma Silva (2008), que a criança na mais tenra idade organizasse as
representações em um sistema, estabelecendo o seu ensino, caracterizado por uma
alfabetização em matemática ou materacia de forma brincante, considerando nesse processo
os movimentos corporais.
As ações da Professora B em todo o analisado evidenciam o cuidado, mesmo que não
consciente, com a construção de um material potencialmente significativo e também as
palavras de Moura (2010) ao afirmar que entender a matemática e a sua linguagem se faz
necessário o aprimoramento constante e o contato com essa linguagem. Fato que ficou
evidenciado na ação educativa da “Professora B” quando possibilitou às crianças recortarem
as formas e os números, nomeá-los e montar o jogo de Amarelinha por meio de colagem.
Todo o exposto remete ao que propõe Kamii e Declark (1994) ao relatar a relevância
dos jogos não num plano secundário, mas sim principal na aprendizagem da aritmética, pois
por

meio

da

brincadeira

as

crianças

somam,

subtraem,

multiplicam

e

dividem

espontaneamente, também acessam as formas geométricas e, mais tarde, terão subsídios
em sua estrutura cognitiva para sistematizar o conhecimento.
Cabe lembrar que a “Professora B” sempre esteve atenta às possibilidades de
aprendizagens pelas interações e brincadeiras viabilizadas pelas linguagens das artes. Em
todo o percurso educativo, as crianças tiveram contato com a diversidade de materiais e
possibilidades oferecidas pela professora como, por exemplo, na criação da brincadeira com
bolinhas de gude, mas de uma forma bem diferente.
Este momento foi marcado pela interação, pelo movimento, pelo brincar como fonte
de aprendizagens, pelo desenvolvimento das linguagens da arte de forma lúdica, e, algo que
é muito importante enfatizar, pela alegria e vontade de participar das crianças.
Uma outra brincadeira tradicional que compôs a pesquisa realizada pelas crianças no
desenvolvimento do projeto didático foi a denominada: Ciranda Cirandinha. Após
pesquisarem sobre a brincadeira, inclusive envolvendo as famílias, por meio de entrevistas,
a Professora B propôs que as crianças fizessem uma ciranda com massinha de modelar,
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ampliando as possibilidades de percepção. Cada criança, ao criar o seu bonequinho, interagia
com o colega, manuseava o material, cheirava e criava.
Ao explorar a riqueza dessa interação, a “Professora B” acolheu a bela definição de
Merleau-Ponty (2006) quando relatou que este contato com o objeto percebido se constitui
num convite a perceber além, considerando o corpo como instrumento de compreensão. As
observações das atividades analisadas mostraram que as atividades propostas pela
“Professora B” possibilitaram ações pertinentes tendo o corpo como instrumento de
compreensão, como: juntos experimentar corporalmente os sabores, os odores, as
sonoridades, as formas e as texturas do universo sensível, o que contribuiu, indubitavelmente
para a aprendizagem significativa dos alunos da Educação Infantil, que foi adquirida por um
caminho de abertura ao outro, ao ouvir os alunos e possibilitar sua participação e exploração
dos sentidos, demonstrando a percepção e a sensibilidade da “Professora B” com relação às
crianças, suas necessidades e possibilidades,desvelando, assim, um contraponto a muitos
professores que se encontram mais preocupados em “encher” os relatórios exigidos pela
gestão escolardo que com a aprendizagem significativa das crianças, concretizando a
efetivação de um ensino arcaico, reforçando o que afirmam Masini e Moreira (2008, p.12):
Não é fácil memorizar grandes quantidades de conhecimentos conceituais e
procedimentais sem nenhuma relação com conhecimentos prévios, sem
entender, sem compreender, e por isso os alunos fracassam. Mas os
professores, ou a escola como instituição, costumam atribuir esse fracasso a
deficiências dos alunos, ao seu desinteresse [...] o ensino quase nunca aparece
entre os culpados pelos fracassos de aprendizagem. Não seria o caso de
repensar o ensino? Mudá-lo drástica ou radicalmente? Provavelmente sim.
Nossas práticas docentes são ultrapassadas, arcaicas e comprometem a
aprendizagem dos alunos.

Desta forma, todo o caminho percorrido ensejou, em suas ações, a transformação de
práticas educativas ultrapassadas e arcaicas, descortinando um horizonte de esperança e
reflexão mais apropriada sobre a prática, fato que, se concretizado, resultará em
aprendizagem significativa às crianças.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa consolidou buscas para ampliar o olhar de profissionais que atuam com
crianças, aprimorando o conhecimento teórico e a educação do sensível tendo como meta
ressaltar a compreensão e a reflexão sobre a relevância do perceber no ato de aprender e a
necessidade do processo relacional para que ocorra a aprendizagem significativa das crianças.
Desvelar características de professores e crianças em suas singularidades, atenta às
suas manifestações e subjetividade, foi um caminho tecido primorosamente. As artes e suas
linguagens estiveram presentes em todo o observado e analisado. Nas cores que alegram os
espaços da Educação Infantil, nos traços delineados por mãozinhas tenras, nas expressões
corporais espontâneas embaladas pela doce música que acalenta a alma. No percorrido foi
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notório o aguçar da percepção da criança e do professor da Educação Infantil sobre si mesmo,
o outro e o meio. Por outro lado, foi também um caminho difícil por descortinar a
complexidade dos elementos dispostos na organização dos dados, seleção de recortes
ilustrativos de um período longo de registros e de procedimentos, de apresentação de dados
analisados que proporcionassem uma visualização dos processos evolutivos ocorridos nas
situações de aprendizagem do projeto “Princípio do Saber” do Sistema Mackenzie de Ensino.
Neste sentido, pode-se considerar plenamente atingido o objetivo central desta
investigação de contribuir para saber se a ampliação do perceber, solo da Aprendizagem
Significativa, como fundamentação teórica do Modelo Pedagógico Cognitivo-Interacionista
contribuiu para que os professores da Educação Infantil tivessem uma maior compreensão e
reflexão sobre suas práticas educacionais.
Os resultados obtidos, permitem considerar que o investimento em propostas
inovadoras para a Educação Infantil contribui deforma singular para o desenvolvimento
cognitivo, motor, afetivo, social e perceptivo das crianças e foi um facilitador para a ocorrência
da Aprendizagem Significativa. Outro aspecto importante a salientar é que toda a equipe de
professores sentiu-se motivada e impulsionada, pelos momentos de formação continuada, a
estudar e pesquisar mais para compreender os processos de desenvolvimento dos seus
alunos.Os professores aprofundaram seus estudos sobre a Aprendizagem Significativa de
Ausubel, sobre a Fenomenologia da Percepção de Merleau–Ponty e sobre as linguagens das
artes e suas manifestações na Educação Infantil. Agregaram, também, as famílias das
crianças nesse processo, envolvendo-os por meio de questionários e pesquisas das crianças,
na aquisição de recicláveis para o desenvolvimento das atividades e convidando-os a
participar das aulas para compartilhamento de suas experiências com as crianças sobre as
temáticas abordadas. Ações que exalaram percepção, sensibilidade e significado.
Nesse sentido, o estudo ajudará na elaboração de propostas pedagógicas coerentes,
que enxerguem a criança como sujeito singular e o seu corpo como fonte de interação e
conhecimento, uma vez que os resultados apontaram que os investimentos dos professores
numa educação com sensibilidade e percepção aguçadas, propiciaram com êxito a
aprendizagem significativa de seus alunos.
Portanto, ao considerar essas situações de aprendizagem, fica evidenciada a
importância do despertar perceptivo na infância como fonte de conhecimento para a vida.
Esse despertar perceptivo dá acesso à corporeidade no processo de aprendizagem da criança
e possibilita maior sensibilidade e percepção em relação ao aprendido, mais interação com
os amigos, maior exploração dos objetos, mais movimentos corporais, motricidade, maior
vontade de aprender, maior amplitude das condições de alfabetização da língua materna e
letramento, mais condições de ocorrência da alfabetização matemática desde a mais tenra
idade, resultando na ocorrência de Aprendizagem Significativa na Educação Infantil.
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A educação brasileira carece de pesquisas que despertem os corações anestesiados,
aquecendo-os com os sorrisos das crianças que têm oportunidade de criar e aprender de
forma plena, inspirando-os a romper paradigmas estagnados e evitar o perigo dos extremos,
tanto com relação à corporeidade quanto ao “cerebralismo” exacerbado e, desta forma,
transformar com coragem e determinação o que está posto de forma equivocada, instituindo,
assim, uma pedagogia do fantástico, que pretende superar a dualidade mente/corpo,
razão/emoção, em direção a um saber mais abrangente e integrado, saber que vai além do
conhecimento e da informação – saber sensível – que coaduna às reais necessidades de
desenvolvimento e potencialidades de aprendizagem significativa das crianças pequenas.
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Resumo:O diálogo é a base fundamental para o processo de aprendizagem, pois possibilita a
negociação de significados. Freire (2002) defende que a educação é um ato dialógico, e destaca a
necessidade de uma causa dialógica comunicativa,na qual exista relação direta entre o ato de pensar e
o ato de conhecer. A forma clássica de ensino, centrada nas figuras do conteúdo e do professor, é
baseada na memorização por parte do aluno e na reprodução mecânica dos conteúdos. A interação
entre professor, alunos e um material que instigue a curiosidade dos mesmos pode propiciar uma
aprendizagem significativa.O objetivo desse estudo foi relatar a experiência da utilização de um material
didático produzido por alunos do sétimo ano de outro grupo da mesma série, gerando diálogo entre as
turmas. O tema proposto foi a dengue, uma doença que acomete, a cada ano, muitas pessoas em todo
o Brasil. Para que fossem feitas as análises quantitativas e qualitativas, utilizou-se a ferramenta de
mapas conceituais propostas por Novak e Gowin.Percebeu-se que o diálogo experiência do, através do
material utilizado, pode servir como base para a aprendizagem significativa dos alunos e como norteador
inicial para professores que abordem o tema.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Curiosidade, Interação Social, Mapas Conceituais.
Abstract: Dialogue is the fundamental basis for the learning process, as it enables the negotiation of
meanings. The classical form of teaching, centered on the figures of the content and the teacher, is
based on the student's memorization and the mechanical reproduction of the contents. The interaction
between teacher, students and a material that instigate their curiosity can provide meaningful critical
learning. The objective of this study was to report the experience of using a didactic material produced
by seventh grade students in another group of the same series, generating dialogue between the
classes. The proposed theme was dengue, which is a disease that affects many people every year in
Brazil. In order to make the quantitative and qualitative analyzes, the tool of conceptual maps proposed
by Novak and Gowin was used. It was observed that the dialogue experienced, through the material
used, can serve as a basis for meaningful student learning and as an initial guide for teachers who
approach the theme.
Keywords: Meaningful Learning, Curiosity, Social Interaction, Conceptual Maps.

1 – INTRODUÇÃO
Em relação à informação pertinente de combate e prevenção da dengue, o Ministério
da Saúde, ao longo das duas últimas décadas, vem lançando campanhas como: implantação
do dia D de combate ao Aedes Aegypti, o Disque Dengue, que disponibiliza informações sobre
transmissão, sintomas, prevenção e tratamento da doença, além da emissão de material
impresso e mídias publicitárias com informações importantes para o controle e combate à
doença. Segundo Pereira (2017), estas medidas ficam, na maioria das vezes, restritas a
questões de divulgação e pouco se estuda sobre o conteúdo informativo das campanhas
contra Dengue.
Buscando uma abordagem menos simplista sobre o tema, alunos elaboraram um
material didático (uma cartilha) com diversos temas sobre a doença: ciclo de vida do
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mosquito, necessidade de sangue para a oviposição, identificação morfológica e de focos de
Aedesaegypti etc.
O presente trabalho expõe as análises feitas a partir da interlocução entre dois grupos
de alunos de diferentes turmas, da mesma série, mediados por uma professora e utilizando
a cartilha autoral sobre a temática da dengue, produzido pelo primeiro grupo de alunos,
quando aplicado ao segundo grupo.
Avaliou-se se um material produzido por alunos pode apresentar formas de dialogar
com outros discentes e contribuir no processo de aprendizagem significativa. Os resultados
sugerem que o diálogo estimulou a curiosidade e a aprendizagem significativa crítica dos
alunos. Neste âmbito, foram analisadas as alterações na estrutura de mapas conceituais
elaborados pelos alunos pertencentes ao segundo grupo, que receberam os materiais
produzidos pelos discentes pertencentes ao primeiro grupo. Tais análises foram feitas de
forma qualitativa e quantitativa.
Para promover a aprendizagem significativa em sala de aula, um material deve
instigar a curiosidade dos alunos e permitir debates, críticas e reflexões sobre o tema
abordado.A forma clássica de ensinar e de aprender é embasada na exposição de conteúdos
através do professor e na aprendizagem mecânica do aluno, o que gera uma mera
memorização (MOREIRA, 2011).
Os questionamentos feitos pelo discentes foram listados e discutidos. A finalidade
desta última discussão foi identificar possíveis indicativos de que os alunos de uma escola
despertaram, a partir de seu trabalho, o interesse de outrem acerca do tema dengue. Ao sair
do formato tradicional da sala de aula e aumentar a promoção de comunicação entre os
discentes, esperou-se proporcionar maiores possibilidades de aprendizagem significativa.
2–MARCO TEÓRICO
Em países como o Brasil, onde existe endemia da dengue, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) sugere que a temática sobre a doença seja incluída no currículo escolar eàs
ações que se desenvolvem no espaço da escola (OMS, 2009).
No que se refere ao processo de aprendizagem significativa, o cerne do seu sucesso
é a interação cognitiva entre conhecimentos prévios do aluno, chamados de conceitos
subsunçores, e novos conhecimentos (AUSUBEL, apud MOREIRA, 2008). Além disso, a
interação social é caminho imprescindível para a transmissão dinâmica do conhecimento
construído com bases sociais, culturais e históricas. Essa interação pressupõe, minimamente,
duas pessoas trocando significados, além de multidirecionalidade da troca entre os
participantes, trazendo a todos conhecimentos e experiências diferentes sobre dado tema.
Essa interaçãoé fundamental para o desenvolvimento cognitivo e linguístico dos mesmos,
visto que indivíduos não vivem isolados uns dos outros (VIGOTSKY, apud MOREIRA, 2008).
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Assim, considera-se que um dado corpo de conhecimentos é a reunião de instrumentos
e signos articulados entre si, o que chamamos de linguagem. Desta forma, o aprendizado de
Ciências pode ser entendido como aprender a “falar e comunicar Ciências”, ou seja, utilizar e
criar parte do linguajar característico deste corpo de conhecimentos (MOREIRA, 2008).
Segundo Freire (2002), a essência de uma educação humanizadora se estabelece no
diálogo, que é um fenômeno organicamente humano, realizado pelos indivíduos através das
palavras,

através de duas dimensões: a ação e a reflexão. A transformação está

diretamente ligada à primeira, enquanto a segunda está na origem da conscientização crítica.
Nesse panorama, a curiosidade, o desejo e a disponibilidade para aprender ganham
espaço e importância. De acordo com Freinet (2004), está fadado ao insucesso todo método
que tenta fazer beber água o cavalo que não tem sede.
O educador e filósofo da educação D. B. Gowin enxerga o processo ensinoaprendizagem como uma relação trina que acontece dentro de um contexto relacional entre
discente, docente e os materiais educativos. Segundo Moreira (2008), nessa relação um
episódio de ensino ocorre quando significados entre professor e aluno são compartilhados.
Através dos materiais educativos do currículo, docente e discente buscam congruência destes
significados.
Desta forma o professor, utilizando os materiais educativos de forma intencional e
planejada, busca mudar significados da experiência do aluno. Caso o aluno demonstre
disposição para a aprendizagem significativa, ele também atua de forma intencional no
sentido de captar o significado dos materiais. O central objetivo é compartilhar significados,
os pré-existentes do aluno e os já compartilhados pela comunidade, a respeito dos materiais
educativos, com a intervenção do professor.
Em contrapartida, o aluno precisa devolver ao docente os significados que aprendeu
para que, caso o compartilhamento de significados não seja atingido, o professor possa
apresentar, de forma variada, os significados aceitos no contexto da matéria de ensino
(MOREIRA, 2008).
3–METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS)
Na primeira fase do projeto, alunos do sétimo ano do Ginásio Experimental Carioca
(GECAT) elaboraram experimentos sobre o tema “dengue” e plotaram os dados em uma
cartilha com fotos e textos autorais.
A fim de testar o impacto das informações sobre o tema, através da linguagem das
turmas do GECAT em outra escola, o material foi apresentado para uma turma do sétimo ano
do Ginásio Experimental Carioca Mário Paulo de Brito (GECMPB).
Antes da interação com a cartilha, foi solicitada a confecção de mapas conceituais
por duplas formadas entre os 34 alunos do GECMPB. Após a confecção dos primeiros mapas
conceituais elaborados com a palavra-chave “dengue”, os estudantes receberam a cartilha
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digital. Para que todos os alunos pudessem acessar o material em sala de aula, notebooks
foram emprestados pelo GECMPB. Os alunos leram a cartilha e debateram, por 40 minutos,
os temas nela expostos. A cartilha não foi apresentada em uma aula expositiva pela
professora da escola, mas foi projetada por data show. Isso permitiu que todos os alunos
pudessem acompanhar, em conjunto, os debates decorrentes.
Após a leitura e os debates, foi pedido aos alunos um segundo mapa conceitual, da
mesma forma, a partir da palavra-chave “dengue”. Os resultados foram então analisados
quantitativa e qualitativamente.
Para análise quantitativa e tratamento estatístico, a pontuação numérica para
avaliação dos mapas conceituais foi feita a partir dos esquemas de pontuação estabelecidos
por Novak e Gowin (1988). Baseados na teoria cognitiva de aprendizagem de Ausubel (1976),
estabeleceram pontuações para os mapas conceituais de acordo com hierarquias,
proposições, ligações cruzadas e exemplos (Quadro1).
Quadro 1. pontuações estabelecidas por NOVAK e GOWIN (1988) para avaliar os mapasconceituais.
Mapa conceitual
Proposição válida
Hierarquia
Ligação transversal válida e significativa
Ligação transversal válida (somente)
Ligação transversal criativa ou peculiar
Exemplo

Pontuação
1 ponto
5 pontos
10 pontos
2 pontos
1 ponto
1 ponto

Para a realização da análise qualitativa, foram considerados os conceitos da
metodologia proposta por Novak e Gowin (1988), como a análise das hierarquias e a validade
das conexões e das proposições cruzadas. Porém, a análise não ficou restrita a estes pontos,
visto que os alunos fizeram diversas observações de forma espontânea, fora dos mapas
conceituais.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
O diálogo entre os alunos ocorreu da seguinte forma:
•

Elaboração da cartilha pelos alunos da GECAT;

•

Treinamento dos alunos da GECMPB para a elaboração de mapas conceituais;

•

Confecção do mapa conceitual 1, a partir da palavra chave “dengue”;

•

Entrega e leitura da cartilha pelos alunos da GECMPB;

•

Aberto debate entre alunos da GECMPB sobre o material;

•

Confecção do mapa conceitual 2 a partir da palavra-chave “dengue”;

•

Análise dos mapas conceituais e constatação de que os alunos foram além dos
mapas: escreveram suas expectativas, narrando, na folha dos mapas, solicitações
e questionamentos para aprofundar e desenvolver novos materiais a partir do
feito pelos alunos da GECAT.
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4.1 - ANÁLISE QUANTITATIVA E RESULTADOS DO GECMPB
Para a comparação dos resultados obtidos entre os dois grupos experimentais (Mapa
Conceitual 1 – antes da leitura da cartilha – e Mapa Conceitual 2 – após a leitura da cartilha),
foi utilizado o teste t de Student para amostras independentes (não-pareado). Os mapas
foram diferenciados por letras (quadro 2). Para a pontuação dos mapas conceituais foram
usados os padrões propostos por Novak e Gowin (1988) (Quadro 2).
Quadro 2. Teste t de Student = diferença significativa entre as pontuações dos mapas p=0.0162.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
TOTAL
Média
EPM
N

MAPA CONCEITUAL 1
12
18
0
24
13
24
12
18
18
31
6
6
19
201
15,461
2,358
13

MAPA CONCEITUAL 2
6
12
0
12
18
0
6
0
1
0
20
0
18
93
7,154
2,183
13

Ao comparar a pontuação dos mapas antes e após a leitura da cartilha, foi observada
uma diminuição significativa na pontuação dos mapas conceituais (figura 1).

Figura 1. Gráfico com a pontuação obtida pelos alunos na realização dos mapas conceituais. Os
valores estão expressos em média ± erro padrão, n= 13. * P<0.05.

Tal resultado sugere que não houve uma melhora na relação entre os conceitos
referentes à dengue antes e após a intervenção. É provável que a quantidade de informações
passadas pela cartilha, sem uma prática ou auxílio explicativo através de uma aula teórica,
tenha gerado uma confusão na organização dos conceitos e uma série de questionamentos
que abalaram uma estrutura conceitual anteriormente já formada pelos alunos da GECMPB.
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A cartilha foi desenvolvida a partir de desenhos, textos e fotografias feitas por alunos
do GECAT, conceitos selecionados e estudados por eles. A fotografia, por exemplo, existe
baseada em três pilares: o registro fotográfico, o objeto fotografado e as interpretações
pessoais (MACHADO, 2004). A leitura da cartilha remete os alunos do GECAT a uma
lembrança do que foi feito e trabalhado por eles, resultantes de algo vivenciado pelos
mesmos. Os conceitos ali registrados não são novos para os alunos do GECAT. Porém, esses
registros podem ser lidos como algo novo por outros estudantes.
Os alunos do GECMPB têm conhecimentos prévios diferentes e são motivados de
forma diferenciada diante do que leem na cartilha, pois não participaram do processo de
elaboração da mesma. As imagens podem despertar o interesse de forma direta e eficiente,
mas tais imagens são percebidas de formas diferentes de acordo com a experiência do
observador e de quem fez os registros (PREZOTTI e CALLISTO, 2002).
4.2– ANÁLISE QUALITATIVA E RESULTADOS DO GECMPB
Para uma análise mais detalhada dos resultados a partir dos conceitos, foi montado
um quadro. O objetivo foi comparar a quantidade de vezes que alguns termos foram utilizados
como conceitos pelos alunos (Quadro 3).
Quadro 3. Quantidade de vezes que os conceitos apareceram nos mapas conceituais 1 e 2.
CONCEITOS
ÁGUA PARADA
PNEUS
MORTE ou MATA
MOSQUITO
SINTOMAS
FEBRE
DOR DE CABEÇA
DOENÇA
PREVENIR
REPELENTE
DEET
MACHO
FÊMEA
Aedes aegypti
SANGUE
VÍRUS
OVO
LARVA
PUPA

MAPA 1
9
1
1
12
2
2
2
10
2
11
4
1
1
-

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

Nos primeiros mapas conceituais as palavras que mais apareceram foram “doença”,
“Aedes aegypti” e “mosquito”. Nos segundos mapas conceituais “mosquito”, “Aedes aegypti”
foram os mais citados, seguidos do conceito “fêmea”.
Os conceitos “repelente”, “DEET”, “macho”, “fêmea”, “sangue” e “pupa” só
apareceram nos mapas após a intervenção, ou seja, nos segundos mapas conceituais. Porém,
foram raros os mapas que apresentaram tais termos em proposições válidas. Em sua maioria,
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os novos termos apareceram “soltos”, “perdidos” no mapa 2 em meio aos conceitos prévios
citados no mapa 1 (Figura 2).

Figura 2. Mapas conceituais da “dupla M”. O segundo mapa evidencia novos conceitos expostos
(pupa, larva, ovo) sem proposições válidas a partir dos conhecimentos prévios.

Esta análise poderia sugerir que não houve mudança cognitiva favorável após a
intervenção da cartilha, porém a mudança cognitiva não se restringe a uma mudança
conceitual. O material da GECAT, elaborado com a linguagem de alunos da mesma faixa
etária, despertou o interesse nos alunos da GECMPB, sugerindo predisposição nos alunos para
relacionarem novos conhecimentos aos seus conhecimentos prévios. Tal ponto pode ser visto
no quadro 4, onde estão listadas perguntas escritas pelos alunos em anexo aos segundos
mapas conceituais, sem que tal ação fosse solicitada.
Segundo Moreira (2010), essa predisposição é uma das condições para a
aprendizagem significativa: “Oaprendiz deve querer relacionar os novos conhecimentos, de
forma não-arbitrária e nãoliteral, a seus conhecimentos prévios. É isso que significa
predisposição para aprender.”
A constatação de que o material fora produzido por alunos do GECAT, da mesmasérie
que eles, estimulou a curiosidade e criou uma base para que eles se sentissem seguros e
capazes de fazer experiências a fim de alcançar a resposta de suas próprias perguntas. “Se
os alunos do GECAT são capazes, por que nós não seriamos?”.
Professores e alunos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos,
humildes e persistentes são presenças fundamentais para que haja aprendizagem. A prática
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que inibe a curiosidade do aluno e a do professor é um exemplo de prática que não deve ser
utilizada (FREIRE, 2002).A aprendizagem significativa é estimulada pelo questionamento e
não pela memorização de respostas prontas, pelo uso dadiversidade de materiais e
estratégias instrucionais(MOREIRA, 2011).
Quadro 4. Perguntas feitas pelos alunos do GECMPB após a intervenção da cartilha.

1. “Gostaria de fazer experiências com o sangue do mosquito macho e da
fêmea no microscópio para ver se é diferente.”
2. “Gostaria de saber: depois de quanto tempo, após a relação sexual dos
mosquitos, a fêmea põe os ovos?”
3. “Eu quero fazer um experimento para saber sobre onde fica o sangue no
mosquito e como é a vida do mosquito da dengue.”
4. “Queria ver a bactéria do mosquito no microscópio.”
5. “Queria que tivesse o experimento de colocar a mão dentro do pote com a
luva de plástico.”
6. “Como o mosquito sofre metamorfose?”
7. “Eu gostaria de abrir um sapo e fazer experimentos com o mosquito da
dengue.”
8. “De onde vêm os ovos que saem do mosquito?”
9. “Como é formado o cérebro do mosquito da dengue?”
10. “O experimento que o trabalho me estimulou a pensar foi colocar a mão
dentro da gaiola dos mosquitos e fazer o teste do repelente com DEET e
com álcool.”
11. “Eu gostaria de fazer experiências com fungos.”
12. “Queria descobrir se as larvas sobrevivem em água suja ou com
substâncias químicas.”
13. “Tem como repelir o mosquito com outras substâncias sem ser o DEET?”
Quando o indivíduo utiliza métodos apropriados para buscar explicações aos novos
problemas e acontecimentos que ocorrem diante de si, sendo motivado por uma atitude
pessoal, este indivíduo tem o “espírito científico” (BASTOS e KELLER, 1999). Desta forma,
apesar de não se observar o aumento significativo na pontuação dos mapas (como ocorreu
com os alunos do GECAT), a cartilha estimulou a curiosidade dos alunos do GECMPB e o
“espírito científico” desses alunos.
Segundo Freire (2002), a criatividade depende da curiosidade que move e que gera
impaciência diante do mundo que não foi feito pelo sujeito, fazendo com que este queira
acrescentar ao conhecimento prévio, algo novo. “Curiosidade é uma coceira nas ideias”
(ALVES, 2004).
Neste sentido, Fernández (2001) descreve que aprender supõe curiosidade, que o
professor não deve chegar com o conceito pronto ou responder diretamente todas as
respostas dos alunos, sem permitir uma reflexão: “se o professor pretende que tudo esteja
visível, como surgirá a curiosidade?” A curiosidade deve ser um ponto de partida para que o
professor possa introduzir os novos ensinamentos.
O professor é o porta-voz do novo conhecimento, devendo criar condições e facilitar
a ação de aprender do aluno. Isto implica dar autonomia ao aluno, a fim de que ele queira
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aprender, estimulando a sua curiosidade (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011).
Neste aspecto, a cartilha pode ser aliada do professor por permitir que este desenvolva, a
partir das perguntas geradas pelos alunos, novas experimentações e novas propostas de
práticas, respeitando a autonomia e os conhecimentos prévios do aluno.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
O produto do trabalho realizado pelos alunos do GECAT foi uma cartilha produzida a
partirde dados experimentais. Dependendo de como conduzidas, as aulas com a cartilha
podem estimular a curiosidade de outros alunos (fato comprovado a partir das perguntas
feitas espontaneamente pelos alunos do GECMPB após a leitura da cartilha). Para tanto, os
professores devem valorizar a autonomia e os conhecimentos prévios dos discentes. Caso
isso não ocorra, a utilização da cartilha não passará de mais uma ferramenta para a aula
teórica tradicional.
A leitura da cartilha estimulou a curiosidade dos alunos da GECMPB, sendo capaz de
instigar a curiosidade e, por consequência, auxiliar o processo inicial de ensino aprendizagem
dos

alunos.

Tivemos

evidencias

que

o

diálogo,

através

da

cartilha,

propiciou

a

predisposiçãopara aprender. Neste âmbito, o material pode embasar o planejamento de aula
dos professores a partir das perguntas feitas pelos alunos.
Vygotsky (1987, apud MOREIRA, 2011) afirma que “a interação social e a linguagem
são fundamentais para a captação de significados”. O tema “dengue” permite que o debate
vá além da importância conceitual, por apresentar caráter social, visto que os alunos estão
inseridos em uma cidade (Rio de Janeiro) com grande incidência das doenças transmitidas
pelo Aedes aegypt. Além disso, pode-se observar um panorama afetivo-emocional, quando
consideramos o diálogo e a identificação entre turmas de escolas diferentes, a partir da
similaridade de linguagem.
Vale ressaltar que para uma melhor avaliação sobre o aproveitamento da cartilha,
serão necessários novos estudos e aplicação da mesma em um número maior de turmas.
Assim, respostas mais precisas serão propostas em relação ao aprendizado e sobre as
alterações conceituais motivadas por este material e sobre a importância da interação entre
alunos de escolas/turmas distintas.
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Instituto Federal de Goiás – Câmpus Jataí/ Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação para Ciências e
Matemática/ crrdsfisico@yahoo.com.br

RODRIGO CLAUDINODIOGO
Instituto Federal de Goiás – Câmpus Jataí/ Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação para Ciências e
Matemática/ rdrigo@gmail.com

Resumo:O objetivo deste é analisar a produção acadêmica recente sobre a teoria da aprendizagem
significativa de Ausubel (TAS), aplicada a aprendizagem de conceitos relacionados à energia. Para a
constituição do corpus de análise, realizamos uma revisão de literatura nas seguintes bases de dados:
Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa (ENAS), Encontro Regional de Aprendizagem
Significativa (ERAS), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), ScientificElectronic Library
Online (SciELO Brasil) e Biblioteca de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (BTD-CAPES). A delimitação temporal da pesquisa foi de cinco anos (2013 a
2017), em razão de se almejar apenas a produção científica mais recente. Encontramos 33 trabalhos
ligados ao ensino de Física e a aprendizagem significativa, onde analisamos os seguintes aspectos: tema
da pesquisa, a metodologia adotada, o processo de verificação dos conhecimentos prévios, o uso dos
organizadores prévios, os instrumentos de coleta de dados e o público alvo da investigação. Obtivemos
os seguintes resultados: 82% dos trabalhos apresentam uma abordagem qualitativa; todos os trabalhos
consideraram os conhecimentos prévios (questionário - estratégia mais utilizada para este
levantamento); instrumento de levantamentos de dados mais utilizado foi o questionário; área temática
da física mais pesquisada é a mecânica.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Energia, Ensino de Física, Ensino médio.
Abstract: The objective of this study was to analyze recent academic output on Ausubel’s Meaningful
Learning Model applied to the learning of concepts related to energy. To facilitate our corpus analysis,
we conducted literature reviews in the following databases: the Encontro Nacional de
AprendizagemSignificativa [the National Encounter of Meaningful Learning], Encontro Regional de
AprendizagemSignificativa [the Regional Encounter of Meaningful Learning],the Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações [the Digital Library of Theses and Dissertations] the Scientific Electronic Library
Online (SciELOBrazil) and the Biblioteca de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior [the Scientific Electronic Library Online and Library of Theses and
Dissertations of the Coordination of Improvement of Higher Education Personnel]. The research spanned
five years (2013 to 2017) to capture only more recent scientific production. We found 33 works related
to Physics teaching and meaningful learning, in which we analyzed the following aspects: research
theme, the methodology adopted, the process used for verifying previous knowledge, the use of
previous organizers, data collection instruments and the research subjects. We obtained the following
results: 82% of the papers present a qualitative approach; all the papers considered previous
knowledge; the most-used data collection instrument was the questionnaire; and the most researched
thematic area of physics was mechanics.
Key words: Meaningful Learning, Energy, Physics Teaching, High School.

1 - INTRODUÇÃO
Este trabalho foi realizado no âmbito de um mestrado profissional que se originou de
questões que se tornaram presentes em minhas reflexões docentes, ao longo de meus 34
anos de experiência em sala de aula, tais como: como melhorar a qualidade da aprendizagem
dos conceitos de energia e diminuir a reprovação em Física no primeiro ano de ensino médio?
Existe alguma metodologia, ou fundamentação, que possibilite organizar o ensino de forma a
alcançar essa melhoria na aprendizagem? A busca por essas respostas nos levou a conhecer
e estudar a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), que é uma teoria de aprendizagem
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que aborda, diretamente, questões de aprendizagem em sala de aula. Sobre esse aspecto,
Ausubel, Novak, Hanesian (1980, p. 3) esclarecem que teorias e métodos de ensino devem
relacionar-se à natureza do processo de aprendizagem em sala de aula e também aos fatores
cognitivos e afetivos sociais que o influenciam.
A TAS tem sido amplamente utilizada como referencial teórico de trabalhos da área
de ensino de Ciências e de ensino de Física, no entanto, em razão do recorte temático de
nossa pesquisa nos deparamos com a necessidade de verificarmos se o ensino e a
aprendizagem de energia, sob uma perspectiva ausubeliana, têm sido alvo de investigações
no Brasil e, em caso afirmativo, quais são as principais características dessas pesquisas?
Assim, para responder esses questionamentos, foi realizada uma revisão de literatura com
foco na “[...] literatura empírica sobre pesquisas anteriores na área de estudo ou em áreas
similares [...]” (FLICK, 2009), com o objetivo de analisar as produções acadêmicas sobre o
ensino e aprendizagem de energia oriundas de pesquisas subsidiadas pela TAS.
A importância da revisão de literatura é destacada por Moreira (2011, p. 205) que
diz:
Não se pode fazer uma pesquisa ignorando o que já foi realizado na área, para
não correr o risco de, ingenuamente, “redescobrir a pólvora”, para dar o devido
crédito a pesquisadores que já abordaram o problema em pauta e para poder
contribuir para a construção do conhecimento no campo de estudos [...].

Para a realização dessa revisão de literatura, decidimos nos restringir às seguintes
bases de dados: Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa (ENAS), Encontro Regional
de Aprendizagem Significativa (ERAS), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD),
ScientificElectronic Library Online (SciELO Brasil) e Biblioteca de Teses e Dissertações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (BTD-CAPES), com o objetivo
de analisar a produção acadêmica recente sobre a teoria da aprendizagem significativa de
Ausubel (TAS), aplicada a aprendizagem de conceitos relacionados à energia.
Procuramos analisar os trabalhos a partir de alguns dos pontos principais da TAS: O
levantamento dos conhecimentos prévios que segundo Ausubel é um dos aspectos mais
importante para a aprendizagem significativa, que é saber o que o aluno já sabe, para a
identificação dos subsunçores, existentes na estrutura cognitiva do aluno. (MOREIRA;
MASINI, 1982, p. 7). Outro aspecto analisado foram os organizadores prévios, tendo em vista
que,na ausência dos conhecimentos prévios, Ausubel nos apresenta uma estratégia para
ancorar o novo conhecimento à estrutura cognitiva, que são os organizadores prévios
(antecipatórios).
Não importa quão bem organizado seja o material de aprendizagem, ainda
assim é razoável esperar que a aprendizagem e a retenção possam ser
facilitados para a maioria dos aprendizes pelo uso de organizadores
antecipatórios num nível apropriado de inclusividade. (AUSUBEL; NOVAK;
HANESIAN, 1980, p. 145).

Outros aspectos analisados foram o tema da pesquisa, a metodologia adotada, os
instrumentos de coleta de dados e o público alvo.
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2 - METODOLOGIA
Para realizarmos este levantamento dos trabalhos, utilizamos os mecanismos de
busca de cada base, tendo sido adotados os seguintes descritores (palavras-chave): princípio
geral da conservação da energia, aprendizagem significativa de Ausubel, ensino médio e
ensino de Física. Entretanto, com esses parâmetros, não encontramos nenhum trabalho
relacionado com a aprendizagem significativa do conceito de conservação de energia ou do
princípio geral da conservação da energia.
Diante desse insucesso mudamos os nossos descritores para: aprendizagem
significativa, ensino de Física, ensino médio. Essa alteração nos critérios de pesquisa permitiu
encontrar 33 trabalhos, que foram desenvolvidos em diferentes níveis de ensino, conforme
disposto na Tabela 1:
Tabela 1 – Trabalhos relativos à aprendizagem significativa e ensino de Física
BASE DE DADOS

Nº de
trabalhos

ENAS/ERAS

Ensino médio

Ensino
fundamental

EJA

Curso
Superior

7

3

2

1

1

18

14

3

1

0

SciELO Brasil

7

6

1

0

0

BTD-CAPES

1

1

0

0

0

33

24

6

2

1

BDTD

TOTAL

Fonte: elaboração do autor, 2018.

Após a delimitação do corpus a ser analisado, se procedeu à leitura do resumo dos
trabalhos com o objetivo de identificar o tema da pesquisa, a metodologia adotada, o processo
de verificação dos conhecimentos prévios, o uso dos organizadores prévios, os instrumentos
de coleta de dados e o público alvo da investigação. Caso essas informações não fossem
encontradas, se procedia à leitura integral do trabalho. No quadro 1 encontram-se a base de
dados, os autores das produções analisadas, o título e o público alvo.A análise dos trabalhos
selecionados também buscou a apreensão de outros parâmetros: a metodologia adotada,
verificação dos conhecimentos prévios, o uso dos organizadores prévios e os instrumentos de
coleta de dados.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

278

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 Quadro 1 – Dados da revisão de literatura ligados ao referencial teórico.
Base
de
dados

ENAS
ERAS

Referência

Título

Público Alvo

LIBARDI; VIEIRA;
BENÁQUIO;
OLIVEIRA;
CAMILETTI, 2014

A utilização de um material instrucional
potencialmente significativo para o ensino
do conceito de temperatura: um estudo
com alunos do ensino médio

Ensino médio

SANTANA;
VALENTE; PALHETA,
2014

Uma experiência com a teoria da
aprendizagem significativa no ensino de
astronomia.

3º período do curso
de Educação de
Jovens e Adultos
(EJA) (6º e 7º ano)

FARIAS, 2014

Dificuldades na aprendizagem significativa
do conceito de energia a partir de uma
ação integradora Escola Museu para
introduzir a alfabetização científica na
escola.

9º ano do ensino
fundamental e Ensino
médio

SILVA; BOSS;
SANTOS; SANTOS;
SILVA; SANTOS,
2016

Aprendizagem significativa do conceito de
Colisões no Ensino médio: mapeamento
dos subsunçores necessários.

Ensino médio

Início de uma transição para uma
aprendizagem significativa critica em
Física Moderna.
Proposta de utilização de uma sequência
didática no ensino de astronomia nas
séries iniciais do ensino Fundamental, com
foco na aprendizagem significativa.
Uma abordagem multidisciplinar em sala
de aula sobre o consumo e riscos do uso
da energia elétrica.
O modelo ondulatório como estratégia de
promoção da evolução conceitual em
tópicos sobre a luz em nível médio.

RIBEIRO, 2015
JESUS; MARTIN,
2015
SANTOS; MATOS;
SILVA, 2015
CAPES
SciELO

SILVA; SOUSA,
2014

Ensino médio
2º período do curso
de Ensino médio na
modalidade EJA

Formação de imagens na óptica
geométrica por meio do método gráfico de
Pierre Lucie.

Ensino médio

BRUSCATO; MORS,
2014

Ensinando Física através do
radioamadorismo.

9º ano do Ensino
Fundamental e 1°, 2°
e 3º anos do Ensino
Médio

MARTINS;
VERDEAUX; SOUSA,
2014
PIRES; VEIT, 2016
CLEBSCH; MORS,
2016
DIAS; SANTOS;
SOUZA, 2016

BDTD

6º ano do ensino
fundamental

BARROSO;
CARVALHO;
HUGUENIN; TORT,
2017

HILGER; MOREIRA,
2013
SciELO

Ensino superior

PAULO, 2013

Estudo de representações sociais sobre
Física Quântica de estudantes de ensino
médio, por meio da associação numérica e
escrita de conceitos.
A utilização de diagramas conceituais no
ensino de Física em nível médio: um
estudo de conteúdos de ondulatória,
acústica e óptica.
Tecnologias de informação e comunicação
para ampliar e motivar o aprendizado de
Física no Ensino médio.
Explorando recursos simples de
informática e audiovisuais: uma
experiência no ensino de Fluido.
A gravitação universal: um texto para o
ensino médio.
Unidades de ensino potencialmente
significativas (UEPS) em ambientes
virtuais de aprendizagem (AVA) como

Ensino médio

Ensino médio

Ensino médio

Ensino médio
Ensino médio
Ensino médio
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de
dados

Referência

Título

Público Alvo

instrumento de aprendizagem significativa
de Física no ensino médio.

MORO, 2013

MIRANDA, 2013

BARBOSA, 2013

MENDES, 2014

GOMES, 2014

BARBOSA, 2014

AMARAL, 2015

MANTOVANI, 2015
SANTOS, 2015
SANTOS, 2016

REIS, 2016

RAMINELLI,2016

MUNIZ, 2016

PIRES, 2017

O potencial da experimentação no
desenvolvimento de habilidades cognitivas
e na construção de conhecimento(s) de
Física no ensino Fundamental.
Objetos virtuais de aprendizagem
aplicados ao ensino de Física – Uma
sequência didática desenvolvida e
implementada nos conteúdos
programáticos de Física ondulatória, em
turmas regulares do nível médio de
escolarização que utilizam um sistema
apostilado.
Análise do ensino de Física no ensino
médio um estudo de caso.
Modelagem computacional e simulações
em Física usando o software modellus:
uma abordagem alternativa no ensino de
cinemática.
Abordagem interdisciplinar a partir da
temática energia: contribuições para uma
aprendizagem significativa na EJA.
Recursos tecnológicos e temas
transversais no ensino de Física: um
estudo de caso no IF sul/Câmpus
Camaquã.
Estudo de uma sequência didática na
perspectiva de Ausubel para alunos do
sexto ano do ensino fundamental sobre
Astronomia.
Sequência didática como instrumento para
a aprendizagem significativa do efeito
fotoelétrico.
Desenvolvimento de uma unidade de
ensino potencialmente significativa para o
ensino do conceito de ondas.
Produção de vídeo por alunos no processo
de ensino-aprendizagem no ensino de
Física.
Ensinando operações com grandezas
físicas vetoriais no ensino médio através
da uma unidade de ensino potencialmente
significativa.
Uma sequência didática estruturada para
integração do smartphone as atividades
em sala de aula: desenvolvimento de um
aplicativo para a eletrodinâmica.
Elaboração e avaliação de um material
instrucional baseado na teoria da
aprendizagem significativa: estudo de
transformações de energia com o uso de
uma maquete.
Uma proposta de ensino sobre a luz para
o 9º ano do ensino fundamental: sua
natureza, propagação e interação com a
matéria.

9º ano do ensino
fundamental

Ensino médio

Ensino Médio
Ensino Técnico
integrado ao Ensino
médio
EJA

Ensino médio Técnico.

Ensino fundamental

Ensino médio
Ensino médio
Ensino médio

Ensino médio

Ensino médio

Ensino médio

9º ano do Ensino
fundamental
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de
dados

Referência

Título

Público Alvo

O modelo Padrão no ensino médio: um
tratamento elementar.
Aperfeiçoamento e aplicação de unidades
de ensino potencialmente significativas
com foco em grandezas Físicas, unidades
de medida e suas relações.
Ensino interativo de Física utilizando
materiais de baixo custo e fácil acesso.

Gomes, 2017
PRAÇA, 2017
SANTOS, 2017

Ensino médio Técnico
Ensino médio
Ensino médio

Fonte: elaboração do autor, 2018.

Observamos que a maioria das pesquisas são realizadas com o ensino médio
(72,7%), provavelmente devido ao fato de que é nesse nível de ensino que a Física passa a
existir como uma disciplina isolada. É fundamental destacar que foram encontradas poucas
pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem significativa de Física no ensino médio
profissionalizante, que é o campo no qual desenvolvemos nossa investigação. Foram
encontrados apenas 3 trabalhos (9,1%): Mendes (2014), Barbosa (2014) e Gomes (2017).
3 – ANÁLISE DOS DADOS
No que se refere à abordagem da pesquisa, há uma predominância da abordagem
qualitativa, conforme pode ser observado no Gráfico 1:

ABORDAGEM DAS PESQUISAS
Qualiquantitativa
12%
Quantitativa
6%

Qualitativa
82%
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Gráfico 1 – Abordagem das pesquisas.

A pesquisa qualitativa é uma metodologia de investigação voltada para os
aspectos de caráter subjetivo de uma determinada questão ou objeto a ser analisado.
Identifica e analisa dados que não podem ser mensurados numericamente. A opinião do
pesquisador pode estar integrada à pesquisa. A pesquisa quantitativa, por outro lado, é uma
metodologia de investigação voltada para os aspectos de caráter objetivo, visando
compreender a dimensão estatística de determinada questão. Na pesquisa quali-quantitativa,
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ocorre uma “união” das duas modalidades, para obtenção de uma análise mais profunda do
assunto da pesquisa.
Quanto ao levantamento dos conhecimentos prévios verificamos que 31 (93,9%) dos
trabalhos fizeram o levantamento dos conhecimentos prévios e 2 (6,1%) consideraram os
conhecimentos trabalhados em disciplinas já cursadas pelos discentes como sendo os
conhecimentos prévios. É importante destacar que esses 2 trabalhos assumem que os
estudantes aprenderam, significativamente, os conteúdos trabalhados em disciplinas
anteriores à realização da pesquisa, sem se preocuparem em verificar a veracidade dessa
suposição. No trabalho de Ribeiro (2015) foram considerados os conteúdos trabalhados nas
disciplinas que eram pré-requisitos para a disciplina em que a pesquisa foi realizada e no
trabalho de Pires e Veit (2016), as autoras consideraram os conhecimentos do ensino
fundamental e os conhecimentos adquiridos no ambiente de aprendizagem. Assim,
verificamos que 100% dos pesquisadores consideraram os conhecimentos prévios, mesmo
que 2 dos trabalhos não os tenham verificados. A investigação acerca dos conhecimentos
prévios é fundamental, tendo em vista que pode revelar, ou não a existência dos subsunçores
necessários à aprendizagem do que se pretende ensinar aos alunos.Entretanto, dada a
importância de se conhecer o que o aluno já sabe, é fundamental o uso de instrumentos que
consigam revelar esses conhecimentos. Nos trabalhos analisados foram identificadas
diferentes estratégias para o levantamento dos conhecimentos prévios, que estão descritas
no gráfico 2.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

282

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

Estratégias para levantamento dos conhecimentos prévios
Uma situação problema

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

Questionário

6,06

Teste e mapa conceitual

3,03

Entrevista

3,03
3,03

Questionário e desenho

57,58

6,06
Discussão de trechos de filmes
3,03
Diagrama
Mapa conceitual
Conhecimentos adquiridos anteriormente nas disciplinas
Leitura de texto jornalístico e questionário referente ao texto
Vídeo, seguido de uma construção coletiva de um esquema
conceitual e explicação individual do esquema construído
coletivamente
Preenchimento de quadro
Leitura de texto, questionário sobre o texto lido, observar uma
imagem e responder duas questões
Fonte: elaborado pelo autor, 2019.

Gráfico 2 – Estratégias para levantamento dos conhecimentos prévios

No gráfico 2 verificamos que existe uma variedade de estratégias para levantamento
dos conhecimentos prévios, e a mais utilizada é o questionário, presente em 57,58% dos
trabalhos analisados. Se considerarmos os outros instrumentos que estão associados ao
questionário (questionário e desenho; leitura de texto jornalístico e questionário referente ao
texto; leitura de texto, questionário sobre o texto lido, observar uma imagem e responder
duas questões) teríamos uma porcentagem ainda maior referente ao uso do mesmo, no valor
de 69,7%. Damos destaque a um outro instrumento de coleta de dados que é o mapa
conceitual que foi utilizado solitariamente em 6,06% dos trabalhos e em conjunto a outro
instrumento de coleta de dados em 3,03%. Esse é um resultado interessante, tendo em vista
que o mapa conceitual é um recurso que tem suas origens na TAS e que, potencialmente,
poderia revelar os conhecimentos que os alunos possuem sobre determinada área ou assunto.
Além disso, é necessário ressaltar que a variedade de instrumentos utilizados para o
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levantamento dos conhecimentos prévios indica a pluralidade de meios pelos quais esses
conhecimentos podem ser verificados.
Quanto à utilização dos conhecimentos prévios no planejamento do material
instrucional para a aprendizagem significativa, verificamos que dos 33 trabalhos analisados
apenas 9 (27,3%) mencionam no texto que utilizaram os conhecimentos prévios para
planejamento das atividades de ensino e 24 (72,7%) não esclarecem se houvea utilização
dos conhecimentos prévios no planejamento da sua pesquisa. Este é um resultado relevante
por dois aspectos. O primeiro e mais fundamental é que, segundo a TAS, o principal fator que
influencia na ocorrência da aprendizagem significativa é o que o aluno já sabe: “Se tivéssemos
que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diríamos: o fator singular mais
importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra isto
e ensine-o de acordo.” (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 137, grifo nosso). Desse
modo, para que se possa elaborar um material instrucional, que seja potencialmente
significativo, é imprescindível saber o que o aluno já sabe. Isso sugere um descompasso entre
os trabalhos desenvolvidos e a TAS, que possibilita até mesmo questionar a forma como a
TAS tem sido apropriada nos trabalhos analisados ou se o levantamento dos conhecimentos
prévios é, de fato, essencial. O segundo aspecto refere-se a uma “inconsistência” interna, em
temos metodológicos, decorrente do levantamento de informações que não serão utilizadas
posteriormente, tendo em vista que diversos trabalhos fazem o levantamento dos
conhecimentos prévios mas esses não são considerados no planejamento e desenvolvimento
dos materiais e das sequências de ensino.
Outro aspecto relevante na TAS é o uso de estratégias ou materiais que buscam
garantir que os aprendizes tenham os conhecimentos necessários à aprendizagem
significativa do conhecimento que se objetiva ensinar, que são conhecidos como
organizadores prévios. Quanto aos organizadores prévios, nossa revisão verificou que 21
(63,64%) trabalhos não mencionaram no texto a utilização dos organizadores prévios; 7
(21,21%) informam que os organizadores prévios foram utilizados, mas não apresentam as
estratégias que foram trabalhadas; 4 (12,12%) apresentaram a estratégia utilizada como
organizador prévio e1trabalho (3,03%) utilizou os organizadores prévios, mas de forma não
satisfatória, segundo avaliação feita pelo autor:
Em nossa apreciação final, em ambos os estudos, pelas dificuldades mostradas
nos resultados apresentados pelos diferentes mecanismos avaliativos,
podemos dizer que os subsunçores da maioria dos alunos não eram adequados
para compreensão dos fatos de maior complexidade tratados na programação.
O sistema escolar não estava preparado e nem acostumado a trabalhar na
perspectiva da aprendizagem significativa. (FARIAS, 2014, p. 7).

No gráfico 3 apresentamos as estratégias utilizadas como organizadores prévios,
relatadas nas pesquisas analisadas.
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Foram apresentados em forma de aulas, vídeos, documentários, tabelas,
textos, simulações, que foram utilizados em vários momentos ao longo da
aplicação do material instrucional.
Vídeo e discussão
História da Física

Fonte: elaborado pelo autor, 2019
Gráfico 3 – Organizadores prévios.

É necessário destacar que, se os alunos tiverem os conhecimentos prévios
necessários para a aprendizagem significativa – os subsunçores, não há necessidade dos
organizadores prévios. Além disso, caso não seja viável verificar os conhecimentos dos
alunos, é possível utilizar os organizadores prévios de modo a tentar assegurar que
determinados conceitos estejam disponíveis na estrutura cognitiva dos alunos.
Outro aspecto que foi considerado na revisão de literatura refere-se aos instrumentos
de coleta de dados das pesquisas. Nesse caso, todos os 33 trabalhos relataram os
instrumentos utilizados, no total de 24instrumentos de coleta de dados, que listamos a seguir:
• Desenhos

• Atividades no moodle

• Mapas conceituais

• Entrevistas

• Diário de bordo do professor

• Atividades de modelagem computacional

• Construção de modelos por meio de

• Caça palavras

oficinas

• Listas de exercícios

• Postura do aluno diante das atividades

• Registros

propostas

atividades desenvolvidas em sala de aula

• Participação.

• Debates

• Testes (pré-testes e pós-testes)

• Questões problematizadoras

gravados

em

áudio

das

• Questionários
• Diálogo com os alunos (Relatos)
• Resolução de problemas
• Registros escritos voltados à pesquisa
• Seminários
• Relatórios
• Diagramas elaborados pelos alunos
• Fóruns de discussão
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Tendo em vista a complexidade relativa à coleta de dados que permitam a realização
de inferências acerca da aprendizagem, o uso de diferentes instrumentos de coleta de dados
pode ser uma forma de triangulação que garanta robustez aos dados e às análises feitas.
Assim, buscou-se identificar o número de instrumentos utilizados em cada trabalho. No corpus
aqui analisado temos que:
a) 17trabalhos utilizaram apenas um instrumento de coleta de dados, que são: (1)
resolução de problemas, (9) questionário, (1) mapa conceitual, (1) diagrama
elaborados pelos alunos, (1) fórum de discussão, (3) testes e (1) entrevistas;
b) 8 trabalhos utilizaram 2 instrumentos de coleta de dados, que são: (1) mapas
conceituais e diário de bordo, (2) questionário e diálogo com os alunos (relatos),
(1) questionário e registros escritos voltados a pesquisa, (2) mapas conceituais
e testes, (1) questionário e debate, (1) mapa mental e mapa conceitual;
c) 3 trabalhos utilizam 3 instrumentos de coleta de dados, que são:(1) participação,
atividades no Moodle e avaliação, (1) questionários, atividades de modelagem
computacional e testes e (1) questionário, avaliação e diário do professor;
d) 2 trabalhos utilizaram 4 instrumentos de coleta de dados, que são: (1) teste,
seminários, relatórios e relatos e (1) desenhos, pesquisa, questionário e caça
palavras;
e) 1 trabalho utilizou 5 instrumentos de coleta de dados, que são: (1) testes,
participação, seminários, relatórios e relatos;
f) 2 trabalhos utilizaram 6 instrumentos de coleta de dados, que são: (1) construção
de modelos por meio de oficinas, atividades, avaliações, participação, frequência
e mapas conceituais e (1) diagramas, questionário, listas de exercícios, textos,
diário de campo, registros gravados em áudio.
Apresentamos no gráfico 4, em termos percentuais,os instrumentos de coleta de
dados que foram utilizados. Os instrumentos que foram utilizados em apenas um trabalho,
estão inseridos em outros. O nosso objetivo foi destacar os instrumentos mais utilizados para
coleta de dados nas pesquisas analisadas.
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Instrumentos de coleta de dados
3,03
9,09 6,06
6,06

15,15
9,09

24,24

48,48
Mapas conceituais
Participação
Diário de bordo do professor
Testes (Pré-testes e Pós-testes)
Questionários
Diálogo com os alunos (Relatos)
Diagramas elaborados pelos alunos
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Gráfico 4 – Instrumentos de coleta de dados mais utilizados.

É notória a predominância do uso do questionário enquanto forma de coleta de dados,
tendo sido utilizado em 16 trabalhos (48,48%). Tendo em vista que os mapas conceituais
foram adotados em apenas 5 trabalhos (15,15%), percebe-se que o uso desse recurso, que
é oriundo da TAS, ainda é pequeno ao menos no corpus aqui analisado. Os testes foram
utilizados em 8 trabalhos, totalizando 24,24%. O diário de bordo foi adotado em 9,09% dos
trabalhos e 6,06% das pesquisas fizeram uso de diagramas elaborados pelos alunos e 6,06%
analisaram a participação nas aulas.
A análise dos trabalhos permitiu, também, a identificação da área temática e dos
conteúdos de Física que foram alvo das pesquisas. No gráfico 5 apresentamos as áreas
temáticas identificadas nos trabalhos.
Análise das pesquisas por áreas temáticas da Física
3,03
12,12
6,06
30,3
18,19
Mecânica
Fluidos
Eletricidade e Magnetismo
Astronomia
Termodinâmica
Ondulatória
Óptica
Física Moderna
Multitemática

9,06
6,06

9,09
6,06

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

Gráfico 5 – Áreas temáticas da Física

A área da Física que mais foi pesquisada nos trabalhos analisados é a Mecânica,
seguida da Ondulatória e da Física moderna. Destacamos que um dos trabalhos foi
desenvolvido com base em uma feira de ciências, e apresentou diversas áreas da Física, por
meio da realização de exposições referentes aos conteúdos de mecânica, termodinâmica,

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

287

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

óptica e eletricidade e magnetismo. Em razão dessa característica, esse trabalho foi
considerado como sendo multitemático.
De todos os trabalhos analisados, apenas 4 (12,1%) se dirigiram para a
aprendizagem de conceitos e conhecimentos relacionados à energia e que, de certa forma,
se aproximam do tema trabalhado em nossa pesquisa. O primeiro trabalho tem como título
“Dificuldades na aprendizagem significativa do conceito de energia a partir de uma ação
integradora Escola Museu para introduzir a alfabetização científica na escola.”. A
pesquisa,realizada por Farias (2014), teve como objetivo fazer com que um centro de ciências
ao trabalhar em conjunto com a escola, produzisse uma aprendizagem significativa dos
conceitos de energia e realizasse a alfabetização cientifica. A pesquisa foi qualitativa,
envolvendo uma narrativa descritiva em triangulação com as avaliações escritas, os
conhecimentos prévios foram levantados por meio de testes e mapa conceitual. Entretanto,
o texto do artigo não apresentou com clareza como foram utilizados os conhecimentos prévios
e não mencionou sehouve a utilizaçãodos organizadores prévios. Os instrumentos de coleta
de dados utilizados foram testes, mapa conceitual e entrevistas. A dificuldade encontrada
neste trabalho foi que o sistema escolar (administração, professor e alunos) não se mostrou
potencialmente significativo para levar aresultados mais favoráveis, diante das dificuldades
mostradas por professores e alunos (FARIAS, 2014). Segundo o autor, seria necessário ter
sido disponibilizado mais tempo nas disciplinas envolvidas. É apontado, ainda, queapesar de
toda a dificuldade alguns alunos obtiveram um desempenho satisfatório.
O segundo trabalho relacionado com a energia tem como título “Uma abordagem
multidisciplinar em sala de aula sobre o consumo e riscos do uso da energia elétrica.”.
Pesquisa realizada por Santos, Matos e Silva (2015), foi desenvolvida por meio de um projeto
multidisciplinar sobre os principais conceitos de energia envolvendo três disciplinas: física,
química e geografia. É uma pesquisa qualitativa, baseada em dados descritivos, os
conhecimentos prévios foram levantados por peio de um pré-teste, envolvendo conceitos
gerais e específicos de cada disciplina. Os conhecimentos prévios foram considerados para o
planejamento das atividades. Os organizadores prévios foram elaborados com base nos
conhecimentos prévios levantados. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram
testes de compreensão aplicados em todas as etapas da aplicação da sequência didática,
participação do aluno em sala de aula, seminários, relatórios e relatos em sala de aula. Ao
comparar as médias das três disciplinas (geografia, química e física) participantes da
pesquisa, os autores verificaram que houve uma evolução nos resultados das avaliações
quando comparamos as primeiras avaliações com as últimas. Verificou-se que a proposta
apresentada produziu um resultado positivo, quanto à aprendizagem significativa dos alunos
referente aos consumo e riscos com o uso da energia elétrica.
O terceiro trabalho, de autoria de Gomes (2014), é intitulado “Abordagem
interdisciplinar a partir da temática energia: contribuições para uma aprendizagem
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significativa na EJA,”. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, tendo como tema a energia
que, por ser um tema multidisciplinar, permeia várias disciplinas. A proposta da pesquisa
partiu do diagnóstico dos alunos da EJA e de seus conhecimentos prévios, que foram
levantados por meio de questões. No desenvolvimento das atividades foram aplicados póstestes com objetivo de verificar a evolução das concepções conceituais sobre energia. Não foi
mencionado na pesquisa a utilização dos organizadores prévios. Os instrumentos de coleta
de dados foram: questionários, avaliação e diário do professor. Como resultado da análise
dos dados, o autor relata que houve uma evolução conceitual em relação ao conceito de
energia. Pelos dados obtidos foi constatado que os alunos tiveram um grande aproveitamento,
demonstrando satisfação em participar das aulas, que é um fator importante na aprendizagem
significativa.
O quarto trabalho relacionado com a energia, tem como título “Elaboração e avaliação
de um material instrucional baseado na teoria da aprendizagem significativa: estudo de
transformação de energia com o uso de uma maquete.” (MUNIZ, 2016).É uma pesquisa
qualitativa e quantitativa. Fundamentada na construção de um material instrucional composto
de três instrumentos: concepttests1, experimento e maquete, envolvendo os conceitos
relativos à transformação de energia. Como a pesquisa tem uma característica quantitativa
foi trabalhada com duas turmas: uma experimental e outra de controle. Os conhecimentos
prévios foram levantados a partir de um pré-teste, com 10 questões de múltipla escolha e
questões abertas. A partir dos conhecimentos prévios foi preparado o organizador prévio
através do instrumento concepttests. O pré-teste foi aplicado nas duas turmas. A avaliação
da

aprendizagem

significativa

foi

realizada

qualitativamente

e

quantitativamente,

comparando o pré-teste com o pós-teste aplicado nas duas turmas. O resultado da avaliação
concluiu que o material instrucional aplicado nesta pesquisa é potencialmente significativo.
Os instrumentos de coleta de dados foram opré-teste e o pós-teste. Para análise dos dados
foi utilizado do teste estatístico de Wilcoxon2, não pareado para a análise quantitativa. Os
autores identificaram uma diferença entre o pré e o pós-teste, sendo percebido um
crescimento estatisticamente significativo para um nível de significância de 95%. A análise
estatística, bem como a análise qualitativa das respostas dos alunos nos testes apresentados
mostraram que os instrumentos propostos pelo material desenvolvido contribuíram para a
motivação dos alunos e a promoção da aprendizagem significativa para o conceito de
transformação de energia.

1

Concepttests, é utilizado para promover a negociação de significados, uma importante estratégia proposta pela TAS.
A negociação é feita entre os próprios alunos e com o professor, conforme orientação do Peerinstruction (Instrução
pelos colegas – IpC) (MUNIZ, 2016, p. 31)
2
O teste de Wilcoxon pareado é utilizado para comparar se as medidas de posição de duas amostras são iguais no
caso em que as amostras são dependentes. Disponível em: <www.portalaction.com.br/técnicasnão.parametricas/teste-de-wilcoxon-pareado>. Acesso 22 out. 2018
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Dos trabalhos analisados, identificamos 3 trabalhos aplicados no mesmo contexto da
nossa pesquisa, isto é, no curso técnico integrado ao ensino médio. O primeiro trabalho tem
como título “Modelagem computacional e simulações em Física usando o software modellus:
uma abordagem alternativa no ensino de cinemática”. Pesquisa realizada por Mendes (2014),
que tem como objetivo verificar as evidências da aprendizagem significativa no ensino de
cinemática escalar, utilizando a tecnologia de Informação e comunicação (TIC) no ensino de
Física. O público alvo da pesquisa, são os alunos do curso técnico em Informática integrado
ao ensino médio, do Instituto Federal do Amapá – Câmpus Laranjal do Jari. A ferramenta
tecnológica utilizada para auxiliar no ensino e na aprendizagem da Física, foi o software
Modellus. A pesquisa é fundamentada na TAS e na modelagem computacional de fenômenos
naturais de cinemática escalar. Metodologicamente, é uma pesquisa que entrelaça uma
abordagem quali-quantitativa em um estudo de caso educacional. A pesquisa fez uso de grupo
experimental e de controle. Foram utilizados instrumentos de coletas de dados que
favoreceram a análise dos subsunçores e questionários (pré-teste, pós-teste e de satisfação).
Quatro atividades de modelos conceituais da cinemática, foram desenvolvidos por intermédio
da simulação computacional, constituindo o tratamento metodológico. Como resultado,
verificou-se uma mudança de atitude, postura e concepção dos alunos participantes da
pesquisa em relação a disciplina Física, aumentando a disposição para aprender, tão
importante para que ocorra a aprendizagem significativa. O desenvolvimento intelectual dos
conceitos de cinemática foi melhorado significativamente. A ferramenta aplicada demostrou
ser potencialmente significativa para os alunos participantes da pesquisa.
O segundo trabalho tem como título “Recursos tecnológicos e temas transversais no
ensino de Física”. Pesquisa realizada por Barbosa (2014), foi desenvolvida junto aos alunos
do 2º ano do curso técnico em Automação Industrial – Forma integrada, do Instituto Federal
de Educação, Ciências e Tecnologia Sul-rio-grandese/Câmpus Camaquã. O objetivo da
pesquisa é analisar as potencialidades dos simuladores computacionais no processo de ensino
e aprendizagem através de uma abordagem transversal sobre o efeito Estufa. É uma pesquisa
quantitativa com viés exploratório e delineamento metodológico de um estudo de caso, tendo
como base teórica a TAS. O recursocomputacional utilizado foi o simulador PhET3. Os
instrumentos de coleta de dados foram pré-teste, roteiro de atividades e pós-teste. Os
conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema foram levantados por meio de um
questionário. O objetivo da pesquisa foi realizar o levantamento das concepções prévias dos
estudantes sobre o efeito estufa, e avaliar a aprendizagem conceitual sobre o tema. Essa
avaliação, foi realizada através do pré-teste. O autor conclui que o simulador PhET tem
potencial para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.
3

Simulador PHET - Fundado em 2002 pelo Prêmio Nobel Carl Wieman, o projeto PhET Simulações Interativas da

Universidade
de
Colorado
Boulder
cria
ciências.<https://phet.colorado.edu/pt_BR>

simulações

interativas

gratuitas

de

matemática

e
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O trabalho intitulado “O modelo Padrão no ensino médio: um tratamento elementar”
foi uma pesquisa realizada por Gomes (2017) em uma unidade escolar da rede municipal de
ensino, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na turma de 3º ano do ensino médio de
cursos técnicos em Hospedagem e Serviços Públicos. O objetivo da pesquisa foi o ensino do
modelo padrão, da Física moderna e contemporânea, utilizando uma metodologia variada,
como jogo lúdico, atividade prática, visitas técnicas (físicas e virtuais), vídeos e outros. Foram
trabalhados os conceitos de partículas elementares constituintes da matéria, forças de
interação, construção dos aceleradores de partículas e as tecnologias envolvidas na
construção, que direta ou indiretamente contribuem com as tecnologias voltadas para a
sociedade em diferentes áreas do conhecimento. Foi realizado o levantamento dos
conhecimentos prévios dos alunos sobre a estrutura da matéria e com base nas respostas
dos alunos foi planejado o desenvolvimento das próximas atividades. O levantamento dos
dados para análise se deu de várias formas: mapa conceitual, questionário, resolução de
exercícios e relatórios. É uma pesquisa quantitativa na proposta inicial, e devido ao caráter
das avaliações finais foi feita uma avaliação qualitativa dos dados. O resultado da análise
mostrou, de forma geral, que os alunos compreenderam a importância do estudo da Física
moderna e Contemporânea e suas tecnologias. Os principais objetivos da pesquisa, segundo
o autor, foram alcançados.
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da análise dos dados da revisão de literatura, verificamos que82% dos
trabalhos apresentam uma abordagem qualitativa e que todos os trabalhos consideraram os
conhecimentos prévios dos alunos, com a ressalva de que em 2 trabalhos não foi feito o
levantamento desses conhecimentos. Nesses artigos os autores assumiram que conteúdos
previstos em disciplinas já cursadas pelos estudantes seriam correspondentes aos
conhecimentos prévios dos mesmos. Ainda sobre aspectos relativos aos conhecimentos
prévios, foi identificado que o questionário é a estratégia mais utilizada para seu levantamento
(57,85%).Outro aspecto fundamental em trabalhos embasados pela TAS é o uso dos
organizadores prévios para superar as lacunas cognitivas dos estudantes. Os organizadores
prévios foram utilizados por meio de diferentes estratégias e recursos, mas 63,64% dos
trabalhos não informaram se utilizaram esse recurso.
No que se refere à coleta de dados, foi verificado que os instrumentos de
levantamento de dados mais utilizados foram o questionário (48,48%)e o pré-teste e pósteste (24,24%). Apesar de ter sido utilizado em 15,15% dos trabalhos analisados, acreditase que mapas conceituais

poderiam ser

mais

utilizados,

por se tratar de uma

técnicadesenvolvia por Joseph Novak, com base na aprendizagem significativa (MOREIRA,

2012, p. 5). É importante destacar, também, que essa técnica pode ser aplicada em todas as
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etapas do processo educacional, desde o planejamento até a avaliação da aprendizagem
significativa.
Quanto às áreas temáticas, as que predominaram nos trabalhos analisados foram a
mecânica (30,3%) e a ondulatória (18,19%), que pode ser sinal de um “tradicionalismo” no
ensino de Física ou dos baixos índices de aprendizagem nessas áreas da Física. Vale destacar
que todas as pesquisas obtiveram um resultado positivo quanto a aprendizagem significativa
dos temas da Física estudados, sendo que todos os trabalhos apontaram que os alunos se
mostraram motivados. Além disso, no âmbito da revisão de literatura feita, não foi encontrado
nenhum trabalho direcionado para o ensino e aprendizagem do “princípio geral da
conservação da energia” no ensino médio técnico e profissionalizante, utilizando a TAS.
Resultado que evidencia a relevância da pesquisa de mestrado a qual este trabalho pertence.
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Resumo: As metodologias ativas se apresentam como um caminho quando se pensa em estratégias
que visam motivar os estudantes os tornando centro do processo de ensino e aprendizagem. Neste
trabalho será discutido como a construção do diagrama V pode ser uma estratégia de metodologia
ativapara o ensino de reações orgânicas. Os resultados mostraram que a construção do diagrama V em
grupo torna o estudante ativo e permite as trocas de significados que são importantes para o
desenvolvimento de uma Aprendizagem Significativa de forma Crítica.
Palavras-chave:ensino
de
ciências;
processo
ensino-aprendizagem;
aprendizagem
significativa;negociação de significados.
Abstract: The active learning methodologies are a way when thinking about strategies that aim to
motivate the students making them as center of teaching and learning process. In this work, it will be
discussed how the construction of the V diagram can be an active methodology strategy for teaching of
organic reactions. The results showed that group construction of V- diagram makes student active and
allows exchange of meanings that are important for development of Critical Meaningful Learning.
Keywords:Science teaching; Teaching-learning process; Meaningful Learning; negotiation of
meanings.

1–INTRODUÇÃO
Atualmente muito se é discutido sobre estratégias e métodos para diversificar a
prática pedagógica no ensino de química, tendo em vista a grande dificuldade que os
estudantes de Ensino Médio se deparam com alguns conteúdos conceituais. No ensino de
química a experimentação é uma estratégia consolidada, mas paraCruz (2007) o professor
deve atuar de maneira tática e levar em consideração o contexto em que o experimento está
envolvido.
Segundo Lima (2012) devemos pensar num ensino de Química que seja
problematizador, que os estudantes se sintam desafiados e estimulados, que possa guiar o
aprendiz para a construção do conhecimento de forma significativa. Tal ação corrobora com
os pensamentos de Moreira (2010) que afirma que além do desenvolvimento de uma
aprendizagem que faça sentido, o estudante precisa concomitantemente participar de uma
realidade e ao mesmo tempo analisá-la de forma crítica, o que nos leva a condução de uma
Aprendizagem Significativa Crítica (ASC).
Então, tendo em vista a promoção de uma ASC, a inserção das Metodologias Ativas
e dasTecnologias da informação e Comunicação (TIC) no ensino de química pode auxiliar o
estudante na construção e negociação de significados, principalmente com a utilização de
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objetos educacionais virtuais. Spinelli (2016) nos diz que o uso de objetos virtuais de
aprendizagem contribui no entendimento de um conceito, sendo capaz de desenvolver
competências como imaginação e criatividade. Pode estar ainda inserido num caminho
didático que envolva uma série de práticas, realçando e ajudando na construção
deumdeterminado ponto de vista sobre conteúdo conceitual específico.Neste cenário, este
estudo tem como objetivoavaliarcomo a construção coletiva de um diagrama Vpode se tornar
umametodologia ativa na perspectiva da promoção de uma ASC.
2–REVISÃO DA LITERATURA

2.1 METODOLOGIAS ATIVAS E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA
Quando nos referimos a motivação como fator que facilita o processo de ensino e
aprendizagem, automaticamente podemos interligá-la com osfundamentos discutidos por
Ausubel (2003)para o desenvolvimento de uma Aprendizagem Significativa: o material de
aprendizagem deve ser potencialmente significativo e o aprendiz deve estar totalmente
predisposto a aprender. Ao dispor destes fundamentos o professor precisa ainda construir o
conhecimento de forma não substancial e arbitrária em relação ao que o aprendiz já conhece.
É importante ressaltar que além de promover a aprendizagem de forma significativa,
os materiais instrucionaistambém podem levar o estudante a uma ASC. Moreira conceitua
ASCa partir dos estudos de Postman e Weingartner (1969), o que possibilita o aprendiz a
estar inserido em sua cultura e ao mesmo tempo está fora dela. Para facilitar a promoção da
ASC, Moreira (2010) elenca alguns princípios facilitadores como: 1) Princípio da Interação
social; 2) Princípio do aprendiz como perceptor/ recepetor; 3) Princípio da não centralização
em livros textos; 4) Princípio do conhecimento como linguagem; 5) Princípio da consciência
semântica; 6) Princípio da aprendizagem pelo erro; 7) Princípio da desaprendizagem; 8)
Princípio da incerteza do conhecimento.A partir da visão geral dos princípios da ASC, podemos
perceber que é na interação social que professor- aluno compartilham os significados em
relação aos materiais educativos. Contudo, esse material além de ser diverso tem que
proporcionar ao aprendiz o desapego dos livros bases, proporcionando a criar uma visão
crítica em relação aos materiais pesquisados.
Por outro lado, Diesel (2017) elencou alguns princípios que se entende por uma
abordagem pautada em uma metodologia ativa: 1) o estudante é o centro do processo de
ensino e aprendizagem;2) Trabalho em equipe; 3) Professor como mediador; 4) Autonomia;
5) Inovação; 6) Reflexão e7) Problematização da realidade. Ao analisarmos os princípios de
Diesel (2017), pode-se observar que eles dialogam com os princípios ASC. Diante dos
argumentos, tanto os princípios da ASC quanto os da MA visam colocar o aprendiz como
centro do processo de ensino e Aprendizagem e alocando o professor como um mediador
deste processo. Contudo, é de importância salutar o emprego de métodos inovadores, a
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começar pelo desapego de livros textos, criando certa liberdade para que o aprendiz se torne
autônomo, os fazendo adquirir consciência semântica, e assimlevar o aprendiz a ter
pensamentos crítico, reflexivo.
Adicionalmente, Moran (1995) defende que os meios de comunicação possam ser
usados como um instrumento didático-pedagógico desde que produza uma informação de
forma clara e sequenciada. Nesta configuração, as Tecnologias da Informação e
Comunicação(TIC) junto com as metodologias ativas, tornam-se grandes aliadas do
professor, pois ajudam a complementar informações, reforçar os dados e propiciar uma visão
mais crítica da sociedade, isto é, corrobora com os princípios facilitadores da ASC. Assim, o
recurso de audiovisual, que foi a ferramenta utilizada neste estudo, vem como uma
ferramenta que visa romper com as práticas tradicionais levando acessibilidade tecnológica
ao estudante, levando-o a experimentar experiências que o possibilite descobrir um novo
método de pensar.
Então defendemos aqui, que o uso dasmetodologias ativasviabiliza a promoção de
uma ASC, pois propicia uma circulação de informações de forma maisreflexiva e dinâmica.
Assim, as metodologias ativas, podem ser compreendidas como estratégiasque viabilizamao
aprendiz estar no centro do processo de ensino e aprendizagem, de forma que o mesmo
possa adquirir senso crítico e aguçar a sua criatividade, assim como reflete Moreira (2006)
nos princípios da ASC.Nesta direção, o diagrama V proposto por Gowin (1981) constitui uma
ferramenta utilizada para a facilitação da ASCque é construída para responder uma pergunta
focal e que pode ser oriunda da resolução de um problema, isto é, de um contexto real
(evento) a partir de uma demanda social. Com isso, o uso do diagrama V se mostra como
uma ponte de articulação entre os princípios facilitadores da ASC e dos princípios das MAe
iremos discutir mais especificamente sobre esta ferramenta na próxima seção.
2.2 DIAGRAMA V
O diagrama V, como já comentado, é uma ferramenta que pode ser utilizada para a
facilitação da ASC por ser estruturado de tal forma, que o aprendiz consiga articular o
conhecimento em seus domínios teórico e prático. Gowin (1981)conceitua o diagrama V (ou
V epistemológico ou Vde Gowin) como um recurso de investigação científica, que leva a
construção de uma estrutura de significados a partir dos elementos básicos. Tais elementos
são classificados pelo autorcomo eventos, fatos e conceitos, sendo, portanto, possível de
facilitar a ASC em curso, numa perspectiva de visão interacionista social, numa abordagem
triádica(professor – aluno- materiais educativos) (GOWIN, 1981).
O diagrama Vpor sua vez, é constituído por dois domínios.O domínio teóricoconceitual equivale ao lado do “pensar”, domínio crucial no processo de produção do
conhecimento, pois é a partir dos conceitos com os quais podem surgir princípios e leis que
de tal forma podem ser organizados em teorias que têm sistemas de crenças, ou filosofias.
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Em contrapartida, o domínio metodológico é caracterizado por ser o lado do “fazer”, remete
ao domínio metodológico na construção de conhecimento, visto que com base nos registros
obtidos do elemento eventos, acarretam em prováveis resultados como atribuição de
parâmetros, índices e coeficientes (MOREIRA, 2012).No centro na parte superior está
presente a pergunta focoe na parte inferior o elemento evento.
Por ter uma abordagem triádica numa visão interacionista, o diagrama V, além de
ser utilizado como uma ferramenta de avaliação, ele tambémpode ser utilizado como um
recurso de ensino e aprendizagem. O Vê epistemológico,possibilita que o aprendiz consiga
mobilizar o conhecimento de forma dinâmica e sistemática ao interagir o domínio do pensar
e do fazer. Moreira (2012) compara a utilidade do uso do diagrama como um instrumento de
meta- aprendizagem, ou seja, a que leva o aprendiz a aprender a aprender. Neste
seguimento, ao invés de construir o conhecimento de forma mecânica, o aprendiz tende a
analisar a estrutura desse conhecimento, a fim de relacionar significativamente aos
conhecimentos já existentes.
3–METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de
Pernambuco (CAp-UFPE) com uma turma de estudantes do terceiro ano do ensino médio nas
aulas de Química de 50 minutos cada, sendo a periodicidade de 3 horas aula/semanais. Foi
aplicada uma sequência didáticaa partir da realização de aulas teóricasdeflagradoras e
experimentais sobre reações orgânicas (18 no total). As aulas foramfundamentadas a partir
dos princípios da ASC, que objetivaram apresentar o conteúdo de forma que o aprendiz
percebesse e recebesse o conhecimento químico resgatando o conhecimento prévio por meio
de questionamentos(aprendiz como centro do processo), vídeos e problemas(diversificação
do material instrucional). Para discussão optamos por descrever uma parte da sequência
didática que consistiu na visualização de um vídeo de uma digital influencer sobre um teste
de validação de um produto de beleza a base de Vitamina C, a fim de identificar indícios da
interligação entre os princípios da ASC e da MA.
O método de pesquisa que foi utilizado neste trabalhofoi sustentado em técnicas de
coletas de dados qualitativos, que 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. O estudo foi desenvolvido inicialmente a partir da
organização da estrutura metodológica de trabalho em grupo e na análise de diagrama V que
foram produzidos pelos estudantes a fim de responder a seguinte pergunta foco: “Como uma
reação orgânica pode validar um produto de beleza a base de vitamina C estabilizada”.Para
a análise do diagrama V foi utilizado o método proposto por Morse e Field (2003) e citado
porTrentini e Paim (2004), que écomposto por quatro etapas: apreensão, síntese, teorização
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e recontextualização.Aqui iremos apresentar a análise de um diagrama V construído apenas
por um dos grupos.
4– APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
O processo de ensino e aprendizagem no que diz respeito ao ensino de química ainda
esbarra num grande obstáculo que é o grande quantitativo de estudantes em sala de aula, o
que pode ser resolvido quando há uma metodologia que auxilie na distribuição da sala e
consequentemente no aprendizado. Vale salientar consideramos a construção do diagrama V
nãosó como um instrumento de avaliação, mas como uma ferramenta que ajude o estudante
a compreender a aplicação do conhecimento, para então desenvolver a criticidade do mesmo.
Partindo para a análise qualitativa da intervenção pedagógica até a construção do
diagrama V, a etapa de apreensão se deu na participação dos estudantes nas aulas teóricas,
onde houve grande esforço da professora para os estudantes conseguirem unir as
informações para a construção de um novo conhecimento a partir da discussão do conteúdo
de reações orgânicas. Esta etapa foi crucial, pois os estudantes conseguem estruturar os
organizadores prévios e, por conseguinte, ancorar aos subsunçores os novos conhecimentos
na tentativa de modificar suas estruturas cognitivas, isto é, desenvolver uma Aprendizagem
Significativa.
A etapa da síntesefoi caracterizada pela exibição do vídeo Sixi: A vitamina C a 35%!!!
“Competente”...1. O vídeo temcomo intuito, além de falar dos benefícios da vitamina C para
pele, comprovar a presença da referida vitamina com o uso doLugol (que é uma solução de
I2/KI), ou seja, apresenta caráter informativo para um público de jovens e adultos
principalmente do gênerofeminino. A utilização de tal vídeo, na última etapa da sequência,
teve por finalidadefazer com que o aprendiz conseguisseconciliar os conhecimentos que foram
previamente adquiridos nas aulas deflagradoras com as informações repassada pela digital
influencer. O que podemos supor uma condição de que se os estudantes tivessem
percorridoum caminho lógico, com significados iriam perceber no vídeo que a reação de adição
da vitamina C pelo iodo do Lugolestavam interligadas. O pretexto, portanto, era fazer com
que os conhecimentos prévios fossem se singularizando ou até então se tornando mais
elaborados para que uma Aprendizagem Significativa estivesse em curso (AUSUBEL, 2003).
Além disso, os princípios facilitadores de uma ASC como a diversidade de estratégias didáticas
e a proposição de perguntas ao invés de respostas prontas auxiliaram os estudantes nas
discussões que puderam ser ricas reflexões sobre as aplicações das reações orgânicas de
forma mais crítica e não literal.
A fase de teorização foi caracterizada com a produção de um esquema teórico
(diagrama V) a partir das relações reconhecidas, com o descobrimento dos valores das

1

Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=gCLArxnjLvE> acesso em 29/04/2019
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informações. A construção do diagrama V foi realizada em grupo para facilitar a troca de
significados, ou seja, as diferentes percepções que uma pessoa tem ao deparar aquilo que é
teórico (as aulas) com aquilo que parece ser mais aplicado (o vídeo). Além disso, a atividade
em grupo ajudar a desenvolver competências socioemocionais como o de saber opinar e
aceitar a opinião do outro. Desse modo, os conteúdos começam a assumir novos significados,
sendo estes relacionados assiduamente às referências teóricas das aulas, ocorrendo, assim,
a descoberta dos resultados e as conclusões das discussões em grupo. A Figura 1 realocada
no final desse trabalho mostra um dos diagramas V que foi construído nesta etapa. É notório
observar queo grupo obteve um bom desempenho quanto a construção do diagrama,
elencando cada item do diagrama, tanto no Domínio Conceitual quanto no Domínio
Metodológico.
Fazendo uma análise mais específica do diagrama no Domínio Conceitual quanto ao
elemento “Teoria” o grupo desenvolveu as definições da vitamina C e do licopeno, enfatizando
no final sua relação. Este é um indício de que a metodologia aplicadapropiciou tal relação com
articulações importantes entre as reações de adição (tratadas nas aulas teóricas) e
suademonstração no vídeo. Além disso, o grupo também relacionou o elemento “Teoria” com
a questão foco e o evento de forma coerente e em um caminho lógico. Quanto ao elemento
“Princípios” o grupo desenvolveu definições sucintas referentes ao que se tratam uma reação
de oxidação e reação de adição e estes foram percebidos no vídeo, mesmo que não estivesse
sido tratado de forma explícita. Percebe-se então que o grupo ao buscar seus conhecimentos
prévios para descrever um elemento do diagrama V de forma coerente o fez porque lhe foi
dada a oportunidade de refletir sobre estes conhecimentos, ou seja, não lhe foi imposta uma
pergunta com uma resposta óbvia ou um contexto literal. Nesta direção, é possível perceber
o quanto uma metodologia ativa, centrada no estudante, pode ser promotora de uma ASC.
Por fim, no elemento “Conceitos” o grupo elencou as palavras chaves nas quais permearam
os conteúdos conceituaiseapresentaram uma grande relação entre os conceitos envolvidos
nas aulas teóricas com a questão foco que estava associada ao vídeo.
Por outro lado, no Domínio Metodológico, os elementos“Transformações”tem como
objetivo construir e representar as informações referente ao que se está sendo discutido na
forma de gráfico, desenhos, reações, fórmulas, etc. O grupo representou os dados através de
duas equações químicas exemplificando reações de adição e oxidação, sendo estas
informações consistentes com a questão foco e com os dados coletados a partir dos registros.
Mais uma vez salientamos que tais reações não estavam explícitas no vídeo e representam
quais foram as leituras que foram realizadas e discutidas pelos estudantes, ou seja, a riqueza
de deixar os estudantes tomarem suas decisões e representarem seus significados. O
elemento “Registros” também mostra informações consistentes com a questão foco, sendo
este caracterizado por anotações relevantes relatando as transformações químicas
visualizadas no vídeo.
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Ainda no domínio metodológico, quanto ao elemento “Asserções de Conhecimentos”,
que é caracterizado por trazer a resposta à pergunta foco do diagrama V, o associamos a fase
de teorização. Neste campo o grupo desenvolveu conclusões que são consistentes com os
dados coletados nos registros e representados nas transformações respaldada pelo domínio
teórico que nos fez perceber a maturidade do grupo em responder uma pergunta dentro de
um contexto aplicado e com inspirações acadêmicas. Por outro, aRecontextualização é a fase
pela qual o estudante consegue dar novos significadosaos conhecimentos adquiridos, porém
procurando contextualizar num âmbito social, ou seja,uma aplicação dos conteúdos
conceituais no dia-a-dia. O grupo conseguearticular, no elemento “Asserção de valor”, seu
pensamento quanto a aplicação das reações de oxidação nos testes de bafômetro e a das
reações de adição na validação de vitamina C em cosméticos, o que mostra criticidade com
relação ao conhecimento construído.
Neste seguimento, podemos inferir que o caminho metodológico vivenciado nesse
estudo além de ativo, por propiciar a troca de significado dos estudantes, pode ser uma
alternativa para a promoção de uma aprendizagem de forma significativa e crítica. Ao
analisarmos o percurso didático e sua ralação como os princípios facilitadores da ASC,
verificou-se a construção em grupo do diagrama V para responder uma pergunta foco através
do uso de um vídeo (que é apenas informativo) proporcionou aos estudantes a interação para
troca de saberes, estimulando questionamentos e resgate de conhecimentos prévios ao invés
de respostas prontas. Possibilitou ao estudante a oportunidade de buscar semelhanças e
diferenças conceituais através da visualização do vídeo e da compreensão do que estava
sendo informado do ponto de vista químico, ou seja, o livro didático não foi o único recurso
utilizado para a construção do conhecimento.
O diagrama Vtambém evidenciou uma recepção, negociação e compartilhamentos de
significados pessoais e a incerteza do conhecimento, sendo percebida no item asserção de
conhecimento, quando o uso da palavra “deve” soa como algo incerto. Moreira (2012),
ressalta que “A questão da incerteza do conhecimento não significa relativismo, indiferença,
massim de que não tem sentido ensinar dogmaticamente”, pois o conhecimento humano está
em constante mudança e evolução, sendo mais importante aprender numa perspectiva crítica
e não dogmática.
Por fim, foi notório perceber que a construção do diagrama pode ser considerada
uma metodologia ativa, pois conseguiu tornar o processo de ensino e aprendizagem:
a)inovador, mostrando ser uma ferramenta capaz de resgatar e modificar os conhecimentos
prévios, evitando as práticas voltadas à memorização. Contudo ésabido que algumas vezes
esse conhecimentomemorístico ou mecânico seja necessário na construção do conhecimento
químico, para que posteriormente venha a ser utilizado como um novo subsunçor
(continuum); b)mais dinâmico, podendo mobilizar os estudantespara o centro do processo;
c) ativo, crítico e reflexivo, proporcionado inicialmente pela questão problema do diagrama e

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

302

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

pela interação social ao longo de sua discussão; d)com o professor como um agente mediador
do processo; e)com aressignificação do conhecimento ao relacionar o conteúdo estudado em
sala de aula com o seu cotidiano. Assim, a construção do diagrama V em grupo torna o
estudante protagonista do processo de ensino, fazendo com que a sua autonomia possibilite
a tomada de decisões, o tornando um ser crítico através da negociação de significados. Essas
características corroboram com os princípios das metodologias ativas defendida por Diesel
(2017) em consonância com osprincípios facilitadores da ASC preconizados por Moreira
(2010) como a interação social, o aprendiz como perceptor/recepetor, não centralização em
livros textos, o conhecimento como linguagem, a consciência semântica, a desaprendizagem
e a incerteza do conhecimento.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inserção das Metodologias Ativas juntodas Tecnologias de Comunicação em uma
sequência didática que buscou o ensino de reações orgânicas, mostrou ser uma estratégia
que pode auxiliar para a promoção de uma aprendizagem significativa de forma crítica.Para
essa articulação, propiciar a construção de um diagrama V de forma coletiva para responder
uma pergunta foco a partir da visualização de um vídeo levouos estudantesa relacionarem
conhecimentos prévios, provavelmente construídos nas aulas teóricas, com novos significados
que puderam ser discutidos em grupo. Tais relações puderam ser desenvolvida a partir da
articulação entre o domínio teórico e metodológico, evidenciando assim a relação dialética
que acontece naturalmente entre eles. Assim, a construção do diagrama V em grupo,
mostrou-se como uma metodologia ativa, poispossibilitou que os estudantes levantassem
hipóteses e reestruturassem o conhecimento dentro da discussão. Além disso, também foi
possível observar a consonância dos Princípios da ASC com os das metodologias ativas, que
de forma mais objetiva, levaram o aprendiz a criarem autonomia, interação social e adquirir
posicionamentos críticos que, segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica, é uma
forma não substantiva de pensar.
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Figura 1. Diagrama V construído pelo grupo
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Resumo: Com o avanço dos estudos e surgimento de novas abordagens sobre a função da Educação
Física Escolarfaz-se necessário agregar teorias que expliquem a aprendizagem aos referenciais que
subsidiam o repensar sobre o cotidiano desta disciplina na Educação Básica. Apoiados na Teoria da
Aprendizagem Significativa, assumimos como fundamental considerar as dimensões procedimental,
atitudinal e conceitual no conteúdo da Educação Física e realizamos duas intervenções pedagógicas
orientadas por um plano de ensino cujo tema central eram as respostas do sistema cardiovascular ao
exercício físico. Neste trabalho, apresentamos o nível de conhecimento expresso pelos alunos após as
intervenções. Dentre os vários registros coletados, nos deteremos aqui à “carta para um professor
fictício”, escrita pelos alunos após o término da intervenção. Os dados foram construídos e analisados
por meio da técnica de análise de conteúdo. Os resultados encontrados não nos permitem assumir que
as intervenções pedagógicas realizadas foram potencialmente significativas para todos, apesar de
grande parte dos alunos ter percepções favoráveis sobre a intervenção vivenciada.
Palavras-chave: Ensino, Prática corporal, Sistema cardiovascular.
Abstract: With the advancement of studies and the emergence of new approaches on the function of
Physical School Education, it is necessary to add theories that explain learning to the references that
subsidize rethinking of the daily life of this subject in school.Based on the meaningful learning theory,
we assume as fundamental to consider the procedural, attitudinal and conceptual dimensions in the
content of Physical Education. We performed two pedagogical interventions guided by a teaching plan
whose central theme was the responses of the cardiovascular system to physical exercise.In this work,
we present the level of knowledge expressed by students after the interventions. Among the many
records collected, we will analyze the "letter to a fictitious teacher" written by students at the end of the
intervention.The data were built and analyzed using the content analysis technique. The results do not
allow us to affirm that the pedagogical interventions were potentially meaningful for all students,
although most of them had positive perceptions about the intervention experienced.
Keywords: Teaching, Body practice, Cardiovascular system.

1 – INTRODUÇÃO
Em ensaio recente (MIRANDA; BELMONT; LEMOS, 2016a), repensamos o ensino de
Educação Física (EF), considerando a necessidade de integrar à dimensão procedimental, em
geral predominante nas aulas desta componente curricular, as dimensões atitudinal e
conceitual.Com este propósito, defendemos a potencialidade da Teoria da Aprendizagem
Significativa (TAS) (AUSUBEL, 2003) para subsidiar o ensino da EF.Também argumentamos
que as situações de ensino, que se realizam na relação triádica entre professor, alunos e
conhecimento (GOWIN, 1981), devem ser planejadas a partir do conhecimento prévio dos
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aprendizesvisando possibilitar a integração do seu pensamento, sentimento e ação para,
efetivamente, terem o potencial de favorecer a aprendizagem significativa (NOVAK, 2010).
Além disso, destacamos que esse tipo de aprendizagem com significado, quando efetivadano
contexto da EF, capacita os sujeitos para a tomada de decisões responsáveis sobre questões
referentes

às

próprias

práticas

corporais.Cientes

do

pequeno

número

de

pesquisasexistentesrelacionando a TAS e o processo de ensino e de aprendizagem da EF,
desenvolvemos um estudocom o objetivo de compreender o processo de aprendizagem de
conceitos em aulas de EF planejadas e desenvolvidas à luz da TAS.Entendendo que esta
compreensão não é uma tarefa fácil, considerando todas as suas idiossincrasias, decidimos
estudar este processo em situação de ensino regular. Realizamos duas intervenções
pedagógicas, em dois anos letivos consecutivos, orientadas por um plano de ensino cujo tema
central eram as respostas do sistema cardiovascular ao exercício físico, considerando sua
relação com a Saúde e com a aptidão física. Coerente com a TAS, sempre comprometidos
com o objetivo da disciplina e atentos aos alunos e contexto envolvidos, as aulas, alternando
atividades práticas e teóricas, envolveram dinâmicas variadas, todas valorizando a
participação e expressão dos alunos e, assim, a avaliação processual deles e do próprio
ensino. Apesar da diversidade de dados construídos, neste momento, nos deteremos a
apresentar e discutir o nível de conhecimento expresso pelos alunos em uma atividade final
na qual eles escreveram uma “carta para um professor fictício” após a intervenção.
2 – A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA À LUZ DA TEORIA DA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E DO CONSTRUTIVISMO HUMANO
A disciplina EF surgiu nas escolas brasileiras no final do século XIX, por meio de aulas
de Gymnástica (ARANTES, 2008), essencialmente práticas e pautadas nos hábitos de higiene
e saúde. Valorizava-se o desenvolvimento físico e moral a partir do exercício (DARIDO;
SANCHES NETO, 2014). Com o avanço dos estudos e surgimento de novas concepções sobre
a função da EF na escola, atualmente, coexistem várias abordagens que, em comum,
defendem a necessidade de atenção ao aluno e seu contexto sociocultural. Esta pluralidade
reflete a necessidade de se repensar o cotidiano desta disciplina no contexto escolar e o papel
a ela determinado nas propostas curriculares mais recentes.
Recentemente, o Ministério da Educação brasileiro apresentou a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018), documento que apresenta a Educação Física
como“o componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas
de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades
expressivas dos sujeitos e patrimônio cultural da humanidade.”(BRASIL, 2018, p. 213).
Além disso, é argumento desta proposta que:
Cada prática corporal propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de
conhecimentos e de experiências aos quais ele não teria de outro modo. A
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particular e insubstituível e, para que ela seja significativa, é preciso
problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos e
significados que os grupos sociais conferem às diferentes manifestações da
cultura corporal de movimento. (BRASIL, 2018, p. 214).

No tocante à EF, a BNCC, ainda que não enfatize a concepção de aprendizagem que
a orienta, ou poderia orientar, apresenta princípios coerentes com os pressupostos da TAS.
Ou seja, ao defender a tematização das práticas corporais com vistas à compreensão pessoal
em seus diferentes sentidos e significados, a proposta curricular reflete, ainda que
implicitamente, a ideia de que os significados são pessoais, contextuais e construídos a partir
da interação construtiva do sentir, pensar e agir (NOVAK, 2010), uma das premissas básicas
da Teoria original (AUSUBEL, 2002), amplamente difundida por NOVAK (1993) ao propor o
Construtivismo Humano.
O processo de ensino e de aprendizagem, como enfatiza Lemos (2011), ganhou uma
nova perspectiva quando David Ausubel, em 1963, propôs o conceito de aprendizagem
significativa e, com ele, a Teoria da Aprendizagem Significativa. A Teoria está baseada na
proposição de que a aquisição e a retenção de conhecimentos são o produto de um processo
(mentalmente) ativo, integrador e interativo entre o material de ensino e as ideias relevantes
previamente presentes na estrutura cognitiva do aprendiz (AUSUBEL, 2003). Ausubel
considerava que a aprendizagem pode acontecer de forma mecânica ou significativa, ainda
que estas não sejam dicotômicas. Na aprendizagem por memorização ou mecânica o novo
conhecimento não modifica (ou modifica pouco) a estrutura cognitiva do aluno, se
relacionando com ela de forma arbitrária e literal. Embora a memorização de fatos, números,
símbolos etc. possa ser útil em determinadas situações, o aluno terá dificuldade para utilizar
as ideias memorizadas na interpretação e solução de problemas em diferentes contextos. No
mesmo continuum, a aprendizagem significativa ocorre quando o novo conhecimento se
relaciona com a estrutura cognitiva do aluno de forma não arbitrária (não aleatória) e
substantiva (não literal), de forma que ele modifica a estrutura cognitiva do aluno tornandose passível de uso futuro, inclusive em situações diferentes da de aprendizagem.
Tendo em conta estes aspectos, segundo LEMOS (2011), o ensino não é a atividade
fim do processo educativo, mas o meio pelo qual a aprendizagem significativa do aluno é
favorecida e sua qualidade não depende de procedimentos ou estratégias específicas, mas,
fundamentalmente, da concepção de aprendizagem que orienta as decisões do professor e
do aluno ao longo do seu processo. Cabe ao profissional do ensino assumir o compromisso
de favorecer a aprendizagem significativa pautando suas ações na ideia de que o significado
está nas pessoas e não nos materiais (MOREIRA, 2012). Por isso, além de o ensino enfocar
os significados e buscar garantir que o aluno pense com e sobre o conhecimento em diferentes
momentos e situações, é essencial que ele assuma sua responsabilidade no processo
educativo, percebendo a informação, interpretando-a e exteriorizando os significados que
está representando mentalmente.
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De acordo com Novak (2010), o processo de ensino e de aprendizagem sofre a
influência do professor, do aluno, do conhecimento, do contexto e da avaliação e a natureza
da integração desses cinco elementos tem influência direta no tipo de aprendizagem que se
dará, seja mais mecânica ou mais significativa. Além disso, na concepção deste autor, a
educação pode ser vista como um conjunto de experiências que integrando aspectos
cognitivos, afetivos e motores conduzem ao empoderamento humano. Nesta perspectiva,
Novak (2013) defende que quando alguma forma de performance é requerida numa tarefa
de aprendizagem, torna-se imperativo que o aprendiz procure ativamente integrar o
pensamento, o sentimento e a ação. Esta integração possibilita a formação dos significados
mais consolidados, robustos, como vemos nos experts em qualquer campo.
Desta forma, ao pensarmos em um plano de ensino de EF, por meio do qual as aulas
possam ter potencial para favorecer a aprendizagem significativaos conteúdos devem ser
definidos e, como ponto inicial, orientar a elaboração da sequência didática. Com esta
perspectiva,sempre respeitando o estágio maturacional, os conhecimentos prévios e perfil
socioeconômico dos estudantes, bem como o tempo e perfil institucional disponível para as
aulas,definem-se as estratégias e recursos de ensino. Neste contexto, propomos que o plano
de ensino de EFE seja organizado em unidades ou sessões, cujo número de aulas é
determinado pelos objetivos específicos, pela realidade da situação de ensino, de acordo com
os interesses e capacidades dos alunos, com a organização das escolas e com a formação do
professor. Além disso, deve-se considerar que é mais importante ensinar poucos conceitos,
preferencialmente os estruturantes (Gagliardi, 1986) em contextos variados do que muitos
em poucas situações.
Considerando o exposto, as sessões (aula ou sequência de aulas com um objetivo
comum) devem apresentar uma dinâmica que possibilite a integração do pensamento, do
sentimento e da ação em relação à prática corporal tematizada.Assim, orientadas por esta
premissa, propomos que as sessões sejam organizadas em três momentos: i) Discussão
inicial sobre uma situação problema; ii) vivência de práticas corporais –atividades,
relacionadas ao problema apresentado, que, enquanto estimulam o desenvolvimento de
capacidades e habilidades motoras, possibilitam aos estudantes a sensação e a percepção das
suas respostas em aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais e; iii) síntese final retoma a discussão inicial para favorecer a reconciliação integrativa e a diferenciação
progressiva, visando a consolidaçãodos sentidos e significados captados durante a sessão.
Dessa forma, o professor interage com os alunos perguntando e comentando respostas,
orientando a reflexão sobre as ideias iniciais, as sensações vivenciadas durante as atividades
e os significados que pretende que sejam aprendidos.
Nessa conjuntura, a avaliação permeia todo o processo, influenciando a decisão
sobre o quê, como, onde e em que tempo ensinar. Na expectativa que os alunos assumam
seu papel no processo, o professor deve permanecer atento às evidências de aprendizagem
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significativa (AUSUBEL, 2003) que suas falas podem expressar, observando o uso das ideias
ensinadas nas falas, práticas e trabalhos dos estudantes.
3 -METODOLOGIA
A investigação realizada1, do tipo intervenção pedagógica (DAMIANI et al., 2013)
com abordagem qualitativa, assumiu a Teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL,
2003; NOVAK, 2010; GOWIN, 1981) como principal referencial teórico. Seu contexto foramas
aulas regulares de EF do ensino médio em uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro.
O professor regente da disciplina, primeiro autor desta pesquisa, docente na escola
havia 14 anos, desenvolveu em suas turmas regulares nos anos letivos de 2016 (Estudo 1) e
2017 (Estudo 2) um plano de ensino cujo tema central eram as respostas do sistema
cardiovascular ao exercício físico, considerando sua relação com a saúde e com a aptidão
física(MIRANDA; BELMONT; LEMOS, 2016b).
No Estudo 1, participaram voluntariamente 28 alunos, sendo 15 da turma CF03, cinco
da turma CF04 e oito da turma CF05, nove do sexo feminino e 19 do sexo masculino,
estudantes do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. No Estudo 2, o grupo de voluntários, da
turma CF06, contou com 13 alunos do sexo masculino, estudantes do 2º ano do ensino médio.
A idade dos participantes variou entre 15 e 18 anos (x=16,5) e todos os alunos optaram pela
modalidade “Ginástica de Condicionamento Físico”. Na unidade escolar, lócus da pesquisa,
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 EF de acordo com o conteúdo das aulas:
dança, ginástica, esportes ou lutas.
Os dados sobre os quais nos dedicamos neste texto foram construídos a partir do
instrumento “carta ao professor fictício”, com o objetivo de avaliar a aprendizagem dos
estudantes em relação aos conceitos trabalhados e, também, conhecer as percepções dos
mesmos sobre o ensino realizado. Esta tarefa foi realizada no final do ano letivo. No Estudo
1,após dois meses e meio da última aula e no Estudo 2, após três meses e meio.
A tarefa, enviada aos estudantes por meio de uma rede social e executada no Google
Forms , tinha o seguinte enunciado:
2

“[...] gostaria que vocês recordassem o que trabalhamos nas aulas que
tivemos e escrevessem um texto direcionado a um novo professor fictício que
assumiria a turma no meu lugar.Nesse texto, conte ao novo professor como
foi a disciplina, explique a ele o que você aprendeu, mencione o que você ainda
tem de dúvidas e o que gostaria de aprender. Aproveite também para reclamar
do que você não gostou e peça para ele continuar com o que foi bom.”

1

Aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (parecer: 1.503.063).

2

O Google Forms é uma ferramenta para a criação e aplicação de formulários e questionários online.
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Para a categorização das diferentes formas como os alunos mencionavam os
conceitos estudados (Tabela 1), revelando seu nível de conhecimento no momento da
atividade, utilizamos o procedimento por caixas da técnica de análise de conteúdo de Bardin
(2010). Categorizamos os registros conforme a menção dos estudantes aos conceitos
estudados em quatrocategorias, a saber:não cita(0) – quando o estudante não citava o
conceito; cita(1) – quando o estudante citava o conceito sem dar nenhuma explicação sobre
ele;explica insuficientemente (2) – quando o estudante explicava de forma insuficiente o
conceito e;explica satisfatoriamente (3) – quando o estudante explicava satisfatoriamente
o conceito.
4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
A atividade aqui analisada, em consonância com nosso objetivo de pesquisa, nos
oferece ricos elementos para “compreendermos o processo da aprendizagem dos alunos ao
longo da intervenção”, mesmo separadamente dos demais registros. Primeiro porque era uma
atividade que, além de diferente das que os alunos habitualmente realizam no cotidiano
escolar, permitia um discurso coloquial, pessoal, favorável a identificação dos significados
efetivamente aprendidos. Em segundo lugar, a tarefa solicitada requeria reflexão sobre a
disciplina como um todo3, ou seja, o conteúdo trabalhado, os recursos e estratégias utilizados
no ensino e nas avaliações, o contexto da sala de aula (e as relações interpessoais ali
estabelecidas) e o institucional (e político), além do tempo envolvido.
Considerando as quatro categorias de nível de conhecimento que estabelecemos, a
Tabela 1 apresenta a frequência com que os conceitos ensinados foram mencionados pelos
alunos na “carta ao professor fictício”.
Tabela 1 - Frequência de casos por categoria de conhecimento dos conceitos
Conceitos

1 (28)
2 (08)
1 (28)
Exercício Físico x Aptidão
Física x Saúde
2 (08)
1 (28)
Especificidade do exercício x
Resposta orgânica
2 (08)
1 (28)
Resposta aguda ao exercício
2 (08)
1 (28)
Sistema Cardiovascular
2 (08)
1 (28)
Frequência cardíaca x
Exercício físico
2 (08)
1 (28)
Pressão arterial x Exercício
físico
2 (08)
Legenda: (0) Não cita; (1) cita; (2)
Saúde

Categorias
∑ (1); (2) e (3)
(0)
(1)
(2)
(3)
parcial
total
14
5
6
3
14
17
5
1
2
0
3
23
2
3
0
5
7
6
2
0
0
2
25
1
1
1
3
4
7
1
0
0
1
28
0
0
0
0
2
6
1
1
0
2
7
16
5
0
21
27
2
4
2
0
6
20
5
3
0
8
11
5
2
1
0
3
11
14
3
0
17
25
0
6
2
0
8
explica insuficientemente e (3) explica satisfatoriamente

Estudo (n)

3
A análise das respostas dos participantes do Estudo 1 a este instrumento originou o artigo MIRANDA,
C. J. M.; BELMONT, R. S.; LEMOS, E. S. Percepções dos estudantes sobre um plano de ensino de
educação física escolar planejado e desenvolvido com base na teoria da aprendizagem significativa. In:
Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa, 8., 2017, Esquel, Chubut, Argentina.
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Aatribuição de valores numéricos crescentesàs categorias criadas de acordo com o
grau de completude na menção dos conceitos pelos alunos, em uma escala ordinal de quatro
níveis (0 a 3), representando o nível de conhecimento dos alunos, permitiu a construção do
Gráfico 1. Este gráfico ilustra a natureza do conhecimento expresso por cada estudante sobre
os conceitos estudados. A cor da barra representa o conceito e seu comprimento o nível de
completude como foi mencionado. Desta forma, quanto mais colorida a barra, mais conceitos
foram citados e quanto mais comprida, mais completa foi a citação do conceito. Por isso, o
desejado era que o gráfico apresentasse barras multicoloridas com grande comprimento,
como se vê, por exemplo, nos alunos CF03A, CF05M e CF06K.

Estudo 2

CF06K
CF06H
CF06C
CF06A
CF05L
CF05H
CF05C
CF05A
CF04F
Estudo 1

CF04C
CF03O
CF03M
CF03k
CF03I
CF03G
CF03E
CF03C
CF03A
0

1

2

3

4

5

6

7

Saúde

EF x AF x Saúde

Específicidade do exercício x Resposta orgânica

Resposta aguda ao exercício

Sistema Cardiovascular

FC

8

9

10

PA
Obs. O comprimento da barra representa o nível de classificação da menção dos conceitos pelo aluno:
(0) Não cita; (1) cita; (2) explica insuficientemente e (3) explica satisfatoriamente
Fonte: elaborado pelos autores
Gráfico 1 -Níveis de classificação da menção dos conceitos pelos estudantes no Pós-teste 2
dos Estudos 1 e 2
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Nossa expectativa, considerando que esta atividade foi realizada meses após a
conclusão das intervenções, era a obtenção de registros com indicadores de aprendizagem
significativa dos alunos. Este interstício, seria importante para diferenciarmos os significados
captados

até

a

última

sessão

da

disciplina

e

os

que

efetivamente

teriam

sido

significativamente aprendidos.Esse cuidado obedece a premissa que a aprendizagem
significativa é posterior a captação de significados e, além disso, é uma ação pessoal e
intencional na qual o aprendiz escolhe relacionar a nova informação com os conhecimentos
prévios já existentes na sua estrutura cognitiva (GOWIN, 1981). Como se tratava de uma
questão aberta, dando liberdade para os alunos citarem e explicarem aquilo que desejassem,
era esperado que eles dessem enfoque aos conceitos que haviam aprendido ao longo do ano
letivo, estabelecendo relações entre eles e explicando satisfatoriamente aqueles cuja
aprendizagem teria acontecido de forma significativa.
Os dados mostram que foi sobre o conceito de Saúde que o maior número de alunos
conseguiu tecer explicações, sejam insuficientes ou satisfatórias. Neste grupo estão, por
exemplo, o aluno CF03A que explicou satisfatoriamente que saúde “é um estado de completo
bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença” e; o aluno CF04C, que
explicou de forma insuficiente o conceito, dizendo ter aprendido “[...] que saúde não é
somente física, mas também mental e nutricional”. Ao abordar este conceito, no início da
intervenção, tínhamos como objetivo ampliar o conhecimento dos alunos sobre o conceito de
Saúde para além dos aspectos físicos, porque queríamos que o exercicio físico fosse
considerado um fator importante para a Saúde, mas não o único.
Além disso, no tocante a relação Exercício Físico x Aptidão Física x Saúde, o aluno
deveria compreender que a prática regular de exercício físico se reflete em uma melhor
aptidão física que, geralmente, é um indicativo de melhor condição de saúde. No entanto, no
texto da “carta” poucos alunos conseguiram mostrar terem se aproximado deste objetivo.
Apenas sete citaram esta relação, sendo que destes somente três a explicaram, mas de forma
insuficiente, como foi o caso do aluno CF03L, segundo quem, “quanto mais saudável nosso
corpo for melhor será o nosso desempenho em um uma atividade física”.
No que se refere à relação Especificidade do Exercício Físico x Respostas
Orgânicas,nossa intenção era que o estudante fosse capaz de explicar que cada exercício
físico apresenta diferentes características de acordo com sua especificidade e que, por isso,
as necessidades que eles apresentam são diferentes. Essa diferença entre os exercícios físicos
provoca diferentes respostas no corpo durante o exercício e depois de um período prolongado
de treinamento. Dos 36 alunos que escreveram as cartas apenas quatro citaram este conceito.
Dentre estes, o aluno CF05L explicou satisfatoriamente que pôde “[...] perceber que
determinadas atividades físicas ou a falta delas geram mudanças no corpo que reage aos
estímulos e se adapta de acordo com as necessidades”.
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Nossa intenção, quanto a aprendizagem do tema Respostas agudas ao exercício físico
era que os alunos fossem capazes de identificar fatores que apresentam diferença entre o
repouso e a atividade física, com ênfase naqueles referentes ao sistema cardiovascular:
frequência cardíaca e pressão arterial. Surpreendentemente, apenas dois alunos citaram
diretamente este tema nos seus textos.Todavia, os dados mostram que, dentre os sete
conceitos ensinados, o sistema cardiovascular foi mencionado pelos alunos mais vezes. Essa
prevalência legitima, em parte, as intervençõespedagógicas que tiveram este conceito como
tema central. Além disso, aponta para um provável efeito da solicitação de apresentação de
um seminário pelos alunos sobre o tema.
Com respeito ao sistema cardiovascular, nosso objetivo era que os alunos
explicassem sua atuação no transporte de O2 e CO2. No entanto, nenhum deles apresentou
esta explicação de forma satisfatória, apesar de sete alunos terem feito a explicação de forma
insuficiente, tal qual o aluno CF05A: “aprendemos vários novos assuntos, como o sistema
cardiovascular que é responsável pela circulação sanguínea e é dividido por grande e pequena
circulação sendo muito importante para o nosso corpo distribuindo nutrientes por diferentes
tecidos”.
Quanto a pressão arterial e a frequência cardíaca, a meta principal era que o aluno
demonstrasse saber o que estes conceitos representam, mencionasse como podemos medilas e explicasse sua relação com o exercício físico. Nenhum dos alunos, contudo, mencionou
estes conceitos explicando de forma satisfatória. Dentre os 25 alunos que citaram a pressão
arterial em seus textos, os cinco que apresentaram o conceito de forma mais completa o
explicaram de forma insuficiente, como foi o caso do aluno CF05I:
Aprendemos também que a pressão arterial é o que faz com que o sangue
circule pelo organismo e se inicia a partir das batidas do coração. É a força do
bombeamento de sangue feito pelo coração nos vasos. O coração bate e o
sangue é jogado pelas artérias. Nesses vasos sanguíneos, as artérias, suas
paredes contraem e relaxam para que o sangue circule por todas as partes do
corpo. Para medir a pressão arterial dos nossos colegas após alguns exercícios,
usamos o estetoscópio e o esfigmomanômetro

Apenas 11 alunos citaram a relação Frequência cardíaca x Exercício físico e, dentre
estes, quatro a explicaram insuficientemente. O aluno CF03K foi um deles: “Realizamos
também um teste onde pudemos perceber que os alunos com melhor condição física
chegaram ao final das atividades com menor frequência cardíaca.”
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os critérios que assumimos para categorizar o nível de conhecimento
dos estudantes, o pequeno número de alunos que explicaram satisfatoriamente ou até mesmo
insuficientemente os conceitos não nos permite assumir que as intervenções pedagógicas
realizadas foram potencialmente significativas para todos. No entanto, apesar de a atividade
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avaliativa que utilizamos, por ser de escrita livre e pessoal, diferente das avaliações padrões,
oferecer melhor oportunidade de identificarmos evidências de aprendizagem significativa, um
fato recorrente nos textos dos alunos foi que eles apenas citavam os conceitos ou explicavam
de forma insuficiente. Como tratava-se de um texto livre, uma “carta”, o nível de completude
da citação poderia ser assumido por eles como satisfatório já que em seu conjunto as ideias
formavam um todo coerente. Nestes casos, o nível de conhecimento dos alunos para cada
conceito pode ter sido subavaliado. Por outro lado, as percepções favoráveis da maior parte
dos estudantes sobre a intervenção vivenciada, captadas pelo mesmo instrumento, que não
apresentamos aqui por limitação de espaço, indicam a adequação da utilização da TAS como
referencial para o processo de ensino e de aprendizagem da EF no contexto pesquisado.
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Resumo: O presente trabalho é o relato de uma pesquisa ação, utilizando da metodologia EPECREL
desenvolvida pelo Grupo de Estudo em Tecnologia Educacional – GETEC-EDU do Programa de PósGraduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da FURB, com o objetivo de desenvolver uma
metodologia de Ensino do Pensamento Computacional usando da Robótica Educacional Livre (EPECREL),
uma metodologia transdisciplinar e multirreferencial, para professores do ensino fundamental e médio.
A metodologia desenvolvida está baseada na teoria da Assimilação de Ausubel e em Vygotsky. Segundo
Ausubel (1980), a aprendizagem ocorre a partir de subsunçores, que se encontram presentes na
estrutura cognitiva. E se torna eficaz quando há predisposição para aprender e o material ser
potencialmente significativo. A metodologia EPECREL faz uso da Robótica Educativa (RE) como um
material potencialmente significativo para a inserção de conteúdos matemáticos de forma mais prática
e menos abstrata. A RE foi usada como expoente necessário para a construção de conceitos matemáticos
e na construção dos carros. Os conceitos matemáticos usados pelos alunos para a construção de seus
carros foram a circunferência, regras de três inversamente proporcionais, velocidades instantâneas e
construção de gráficos de funções lineares. Pode-se afirmar que é possível usar da RE como forma de
aquisição de conhecimentos.
Palavras-chave: metodologia EPECREL, Robótica Educativa, Aprendizagem Significativa, Matemática.
Abstract: The present work is the report of an action research, using the EPECREL methodology
developed by the Group of Study in Educational Technology – GETEC-EDU of the Graduate Program in
Teaching of Natural Sciences and Mathematics of FURB, with the goal of developing a methodology of
Teaching of Computational Thinking using Free Educational Robotics (EPECREL), a transdisciplinary and
multireferential methodology for primary and secondary school teachers. The methodology developed
is based on the theory of the Assimilation of Ausubel and on Vygotsky. According to Ausubel (1980),
learning occurs from subsumes, which are present in the cognitive structure. And it becomes effective
when there is predisposition to learn and the material is potentially significant. The EPECREL
methodology makes use of Educational Robotics (RE) as a potentially significant material for the
insertion of mathematical contents in a more practical and less abstract form. The RE was used as a
necessary exponent for the construction of mathematical concepts and the construction of cars. The
mathematical concepts used by students to construct their cars were circumference, three rules of
inversely proportional, instantaneous velocities, and construction of graphs of linear functions. It can be
stated that it is possible to use RE as a way of acquiring knowledge.
Keywords: EPECREL methodology, Educational Robotics, Meaningfull Learning.

1–INTRODUÇÃO
A complexidade do mundo moderno está a exigir das escolas o desenvolvimento de
habilidades que envolvam a capacidade de julgar informações, de saber comunicar ideias, de
aprender a trabalhar em grupo e, principalmente, de negociar coletivamente decisões.
E um dos grandes obstáculos neste processo de desenvolver habilidades, por parte
dos alunos e algumas vezes dos professores envolvidos, se apresenta quando da necessidade
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de combinar os conhecimentos curriculares com o saber fazer e que envolve problemas do
cotidiano a serem resolvidos.
Neste quesito, metodologias que envolvam a robótica educacional vêm ganhando
espaço no contexto educacional brasileiro (Pozzebon, 2013; Schuhmacher, 2013). Iniciativas
de inserção desta estratégia já abrange diversas áreas de ensino, trazendo benefícios aos
alunos e desenvolvendo novas estratégias, ferramentas e metodologias. Mas o desafio
educacional ainda se apresenta e está associado à habilidade de combinar conhecimentos
disciplinares com práticas.
No desenvolvimento de uma metodologia, envolvendo aspectos teóricos e práticos,
é necessária a fundamentação desta em uma teoria de ensino aprendizagem, e que esteja
inserida em uma área de pesquisa e a validação de suas estratégias, por meio de
experimentações que validem, principalmente,as habilidades a serem desenvolvidas. A
eficácia da metodologia deve gerar resultados, os quais apontem a assimilação dos
conhecimentos desenvolvidos.
Foi com este pensamento 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 de criação do “Clube de Tecnologia”, aprovado pela Fundação
de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC, com o objetivo de
elaborar uma metodologia ativa de Ensino do Pensamento Computacional usando da Robótica
Educacional Livre (EPECREL) para professores do ensino fundamental e médio.
2–REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 – METODOLOGIA ATIVA EPECREL
A metodologia EPECREL referencia-se na teoria da assimilação de David Paul Ausubel,
ou teoria da aprendizagem significativa, que é uma teoria cognitivista e procura explicar os
mecanismos internos que ocorrem na mente humana com relação ao aprendizado e à
estruturação do conhecimento.
Na metodologia EPECREL, parte-se da premissa citada por Ausubel (1980), de que o
aluno constrói o seu conhecimento e que, durante a aplicação da estratégia, a informação é
assimilada

e

conhecimentos.

assim
De

transformada
posse

desse

em
novo

sua

estrutura

conhecimento

mental,
mais

unindo-se

estruturado,

a
com

outros
uma

representação interna mais estável, o aluno compreende a nova informação e a usa em outras
atividades, relacionadas ou não com a informação e eventualmente evoluindo para novos
esquemas.
A metodologia EPECREL se insere dentro de uma metodologia de ensino e
aprendizagem e ocorre dentro de um ambiente multirreferencial “ativo”, e preserva algumas
características fundamentais de uma metodologia ativa citadas por Bonwell, C. C., & Eison, J.
A. (1991):
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- Por criar um ambiente no qual os alunos são estimulados de forma sensório-motor,
afetivo-emocional, mental-cognitiva em uma multiplicidade de atividades e não apenas
ouvindo;
- Por haver menor ênfase no professor e maior destaquenas habilidades e referências
culturais, científicos, tecnológicos trazidos pelo próprio aluno do mundo em que vive;
- Por envolver tarefas, as quais os alunos tenham que contextualizar seus
conhecimentos prévios com os novos, colocando, assim, um sentido de realidade e utilidade
nos artefatos construídos;
- Por estimular os alunos a atividades de leitura, discussão, socialização dos
conhecimentos e dos resultados obtidos. Dessa forma, são levados a explorar suas próprias
atitudes, valores e experiências anteriores.
Considera-se que a metodologia EPECREL se insere dentro da definição dada por
Bonwell (191), e que ela, por si só, se constitui como uma metodologia ativa, por ter
estratégias inovadoras, em termos curriculares. Tambémapresenta diferenças conceituais em
comparação com a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), que representa um método
de aprendizagem que tem por base a utilização de problemas como ponto de partida, para a
aquisição e integração de novos conhecimentos, os quais, segundo Barrows (1986),
proporcionam ao aluno o desenvolvimento de algo material, ainda que em formato de projeto
ou protótipo.
Igualmente é citado por Lambros (2004), que descreve a ABP como sendo um
método de ensino que se baseia na utilização de problemas como ponto inicial para adquirir
novos conhecimentos. Enquanto Barell (2007) menciona que ABP é utilizada para despertar
a curiosidade e que leva à ação de fazer perguntas diante das dúvidas e incertezas sobre a
complexidade dos fenômenos cotidianos.
Na metodologia EPECREL, que tem um caráter mais construtivo, os problemas
surgem durante a construção de um artefato, os quais são utilizados para que o aluno adquira
novos conhecimentos científicos ou tecnológicos, sobre o que está montando.
O desenvolvimento cognitivo tem como origem a conversão de relações sociais em
funções mentais, e não o inverso. As concepções postas pela teoria da Aprendizagem
Significativa (Ausubel, 2003Moreira 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 conversão de relações sociais em funções mentais é “mediada” pelo uso de
instrumentos

e

signos,

e

considera-se

que

os

instrumentos

são

os

artefatos

tecnológicosvindos das sucatas tecnológicas ou construídos pelos alunos; 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
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(internalização)

destas

construções,

via

interação

social,

o

sujeito

se

desenvolve

cognitivamente. ” (MOREIRA, 1999, p.111).
Nesse processo interativo entre as dificuldades apresentadas e conhecimentos
específicos adquiridos, ou discutidos em grupo, ocorre uma modificação nos subsunçores e
uma nova estabilidade cognitiva.
Parte-se do pressuposto que durante a busca de definições de design, de montagem
ou de cumprimento da tarefa do artefato, momento em que o aluno utiliza de seus referenciais
(conhecimentos prévios), é quesurge necessidade de novos conhecimentos, pois os
referenciais existentes não são suficientes para responder aos problemas de montagem e
funcionamento.
Quando discutidos os problemas, esses conhecimentos se tornam significativos e irão
interagir sobre os referenciais já existentes na estrutura cognitiva do aluno, e, desta
interação, surge uma nova estabilidade cognitiva. Assim, na metodologia EPECREL é a partir
do artefato é que são encontrados os problemas reais e se desenvolve estratégias para
auxiliar na construção e não o inverso.
Na metodologia EPECREL ocorre uma aprendizagem ativa, pois, como Schuhmacher
afirma, esta:

”...inclui situações em que os alunos, intencionalmente, têm que interagir com
outros, seja com o intuito claro e explícito de aprender, seja com o intuito de
fazer alguma outra coisa, como, por exemplo, entreter, ou mesmo passar o
tempo, o que acaba por produzir a aprendizagem como subproduto. A
aprendizagem ocorre pela troca de ideias e informações, discussão, crítica
recíproca, reforço emocional mútuo – enfim, pela colaboração e pelo diálogo.
” (Schuhmacher, 2013, p. 226)

No ambiente multirreferencial da metodologia EPECREL, o aluno traz, durante a
criação, sua teoria e prática e a de outros referenciais, os quais foram aprendidos em
ambientes não formais ou em aulas tradicionais.
A interação com novos referenciais possibilita que o aluno explore novas ideias,
redefina soluções e desenvolva a capacidade de raciocinar de forma estruturada, na busca de
solução/soluções interdisciplinar (es), durante a fase de testes e de construção do artefato.
Esta estruturação do conhecimento permite que o aluno entenda o funcionamento de
computadores, programação, controladores, sensores, motores, eixos, rodas dentadas entre
outros, que viabilizam a realização de um projeto. E, assim, esses componentes deixam de
pertencer ao raciocínio abstrato e passam para o concreto, durante a construção do artefato
físico real, feito pelo aluno.
Pois segundo Moreira “organizadores devem ser sempre utilizados no ensino, pois o
aluno muitas vezes não percebe essa relacionalidade e pensa que os novos materiais de
aprendizagem não têm muito a ver com os seus conhecimentos prévios. ” (Moreira, 2011, p.
34).
Além disso, na utilização da metodologia EPECREL, tendo material potencialmente
significativo, o aluno se sente desafiado, que, para Moreira (2011), é outro fator essencial
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para que ocorra a aprendizagem, que é a pré-disposição para aprender. E o professor tem
fundamental importância ao conduzir os alunos, pois os desafia a questionarem e organizarem
um novo conhecimento.
Segundo Schuhmacher, “ao trabalharmos com a aprendizagem ativa, tem-se que
entender que a aprendizagem é por natureza um esforço ativo e que diferentes pessoas
aprendem de maneira distinta” (Schuhmacher, 2013. p.225).
Assim, a metodologia EPECREL considera que os materiais usados para a construção
dos artefatos são materiais potencialmente significativos e que auxiliam na construção de
conceitos de forma ativa, pois o aluno é quem faz o maior número de perguntas –e não o
professor – e está disposto a aprender e motivado.
2.2 – APORTE TEÓRICO
Pertencemos a uma sociedade que exige cada vez mais de pessoas com habilidades
para “formular problemas percebidos do que aprender respostas a questões onde problemas
não são percebidos” (Ausubel, 1980, p. 330).
Na metodologia, defende-se a ideia posta por Papert de que “não são as regras de
resolução que resolvem o problema; é pensar sobre o problema que promove a
aprendizagem” (Papert, 2008). Além disso, a discussão de um problema de forma
interpessoal contribui para promover uma aprendizagem significativa.
Na visão construcionista não existe um “método de ensino”, porque isto pressupõe
transmissão de conhecimentos, e “quando o conhecimento é distribuído em minúsculos
pedaços, não se pode fazer nada, exceto memorizá-lo na sala de aula e escrevê-lo no teste”
(Papert, 2008).
Moreira (2011) considera o material potencialmente significativo como um dos
fatores importantes para a aprendizagem. E Papert (2008) afirma que a utilização da Robótica
Educativa no ensino potencializa o aprendizado e a construção de conceitos na utilização de
artefatos físicos.
Alguns fatores relevantes como o raciocínio lógico, o contato com o método científico
de exposição do real e a interação social de Vygotsky (1994) são fundamentais para que
ocorra a aprendizagem. Assim, Moreira (2011) expõe: “inicialmente para a compreensão e
posteriormente para a capacidade de retenção e possibilidade de reaprendizagem em menos
tempo do que o normal”. Isso acontece pelo fato de o aluno ter vivenciado e ter sido agente
ativo do processo de aprendizagem.
O momento da aprendizagem é visto por Vygotsky (1994) por dois fatores
importantes: o primeiro acontece da passagem do inter (saber individual) para o intrapessoal
(saber que acontece naturalmente de dentro para fora); e o segundo fator importante é a
“interação social” – as motivações e o trabalho em equipe –, que tem como expoente principal
a fala, a troca de experiências e ideias e os argumentos que surgem a partir do intercâmbio
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de no mínimo duas pessoas. Moreira (2011) está de acordo com Vygotsky (1994) quando
relata que é possível acontecer o desenvolvimento cognitivo na troca de informações.
Outro exponencial importante, além da fala, é o pensamento, no qual se leva em
consideração que ninguém fala qualquer coisa, é preciso “pensar” para falar. Para
(VYGOTSKY, 1994, p. 62), “(...) o significado da palavra não é independente do pensamento.
Ele subentende um ato da mente.".
Para Moreira (2011), o conhecimento não pode ser cumulativo e sim transformado,
não se aprende acumulando informações e sim ampliando, estruturando e formulando
problemas percebidos. Possibilitar ao aluno o trabalho com situações metodológicas reais,
utilizando-se de medições, cálculos e testes se torna muito mais intuitivo do que
simplesmente conceituar ou definir fórmulas.
A aprendizagem almejada na metodologia é aquela na qual o aluno aprende quando
lhe é permitido realizar experiências, para que ele possa abstrair e assimilar conceitos fazendo
relações com situações reais e permite que os alunos percorram caminhos por seus próprios
meios, levantando hipóteses, testando e errando.
Permitindo, assim, “pensarem”, na tentativa de resolver problemas que muitas vezes
não haverá solução com a perspectiva de construir conceitos e novas argumentações.
2.3 –A ESTRATÉGIA ROBÓTICA EDUCATIVA (RE) NA METODOLOGIA EPECREL
A Robótica Educativa é muito mais do que uma ferramenta de apoio ao aprendizado,
pois facilita a compreensão de conteúdos curriculares, cria um ambiente de aprendizagem
favorável e desenvolve competências nos alunos.
Além de possibilitar o trabalho com o “concreto”, nos fundamentos de Papert (2008),
em sua teoria construcionista, o aprendizado ocorre quando há satisfação do aluno em
construir o artefato físico e estabelecer relações sociais.
Possibilita o desenvolvimento de habilidades enquanto constroem oartefato, trocam
ideias e no “fazer” é exposto a capacidade de liderança, a flexibilidade em aceitar e tomar
decisões, a iniciativa em buscar soluções, além de estimular a criatividade.
Dada a sua grande flexibilidade, a Robótica Educativa pode ser aplicada nos mais
diversos ramos de conhecimento e permite aos professores apresentar, de forma lúdica e
atrativa, conceitos anteriormente tidos como unicamente teóricos ou de difícil compreensão
[Benetti et al. 2009].
Com o uso da RE, reforça-se a ideia de se construir o conhecimento e buscar soluções,
mesmo que muitas vezes não sejam encontradas. Em saber lidar com situações concretas
reais e elaborar situações que ainda nem foram discutidas.
A RE é considerada uma estrategia importante, pois promove o raciocínio lógico,
analítico e argumentativo do ponto de vista cognitivo e social, com a finalidade de propor
soluções a um fenômeno que precisa ser estruturado.
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3–MÉTODO
Este trabalho apresenta uma pesquisa ação com abordagem qualitativa, realizada
com 24 alunos de uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental final, de uma escola pública.
Utilizou-se da metodologia EPECREL e um kit LEGO Mindstorms©, constituído por um
conjunto de peças da linha tradicional (tijolos cheios, placas, rodas) e da linha LEGO Technics
(tijolos vazados, motores, eixos, engrenagens, polias e correntes), controlados por um
processador programável como ferramenta de organização do conhecimento e apoio. A oficina
foi desenvolvida num período de 32 aulas e divididas, segundo a metodologia, em três
momentos: do desmonte, da montagem e da inovação.
A metodologia EPECREL coloca como ponto de partida a coleta de dados sobre as
concepções prévias do aluno e dos conteúdos a serem trabalhados. Para tanto, fez-se uso de
um pré-teste inicial na análise dos subsunçores de conceitos matemáticos específicos do
aluno.
Em outros momentos a sondagem dos conhecimentos prévios é realizado por um
organizador comparativo, que ajuda o aluno a integrar um novo conhecimento e que ocorre,
quando o aluno 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.
Neste trabalho, realizou-se também um pré-teste com respeito aos conceitos
matemáticos de circunferência e regras de três inversamente proporcionais, as relações entre
o número de voltas do pneu em determinado espaço e a velocidade instantânea e gráficos da
função linear.
No momento da montagem dos carrinhos, com as peças LEGO, criados a critério de
cada um dos grupos, tanto o design como a escolha dos componentes foram decisão coletiva
do grupo. Questionamentos foram surgindo durante a montagem e comparação entre os
diferentes designs dos carros.
Esses questionamentos foram problematizados para posterior busca de informações
e respostas com o objetivo de suprir deficiências de subsunçores ou para mostrar relação ou
diferenças entre conhecimentos já existentes, entre os componentes, ou novos. No
prosseguimento das atividades, discutiu-se os conceitos e a implicação de cada um deles no
movimento do carro.
Ao final das atividades, para averiguar o aprendizado, aplicou-se um pós-teste que
verificou a ocorrência da aprendizagem e se esta modificou a estrutura cognitiva dos alunos.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO
Efetuou-se no início da oficina um pré-teste sobreos referenciais (conhecimentos
prévios) dos alunos sobre alguns conceitos de matemática, tais como:
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- O que se entende por circunferência; - Qual o significado de diâmetro; - existe uma relação
existente entre os dois conceitos; - porquê do número constante chamado de pi; já ouviu
falar das rodas dentadas onde elas são encontradas e aplicadas no cotidiano.
Durante a fase de análise, constatou-se que alguns alunos já possuíam alguns
subsunçores relacionados com o diâmetro, circunferência, o número pi, os quais foram vistos
nas aulas de matemática. Contudo, não sabiam da relação entre circunferência e diâmetro e
onde utilizá-los no seu cotidiano.
De acordo com as respostas dadas:
•

Sim. O diâmetro é menor e a circunferência é maior.

•

Eu acho que o diâmetro é a parte de dentro e a circunferência, a de fora, o contorno.

•

Circunferência é maior que o diâmetro.

•

Sim. Sem uma não tem a outra.

•

Não, porque deu tudo maior do que três, então não.

•

Medi, mas não fiz cálculos.

Após o pré-teste os alunos tiveram a liberdade de construir os seus artefatos (carros).
A atividade foi realizada de forma colaborativa e em grupo. Observou-se que alguns dos
grupos colocaram rodas dentadas adaptadas ao motor. Ao serem questionados do motivo,
não sabiam o porquê, alguns justificavam que era para o acoplamento do motor com as rodas.
Indicando indícios de conhecimentos em relação entre as rodas, mas desconhecer a relação
dos mesmos, ou diferenciar as diferentes rodas dentadas. Após, iniciou-se a etapa de testes
dos carrinhos criados.
Nas atividades seguintes, solicitou-se aos alunos que realizassem estimativas da
rapidez dos carros criados e qual teoricamente venceria uma corrida. Nesse momento, os
grupos se sentiram desafiados e, como não foi dada a possibilidade de competirem,
começaram a procurar formas de solucionar o desafio.
Uma outra intervenção foi necessária quando da influência do diâmetro das rodas,
na rapidez dos carros. Realizou-se então uma oficina, procurando explicações sobre a relação
entre a circunferência com o diâmetro e a rapidez do carro. Para a comprovação da relação,
foram realizadas medidas e estimativas de distância percorrida por cada uma das rodas de
cada grupo, medidas de rodas de tratores, bicicletas, carros etc.
Outro conceito tênueposto pelos alunos foi a influência das “rodas dentadas” na
transmissão de força para as rodas e a proporcionalidade entre elas. Pesquisou-se e realizouse medidas sobre as regras de proporcionalidades das rodas dentadas. Assim como para a
realização das estimativas, foram construídos gráficos de distância pelo tempo. Os dados
foram então comparados entre as equipes.
Após estaintervenção os alunos repensaram (desmontaram) os artefatos e
reconstruíram (inovaram) seus carros com base nos novos conhecimentos adquiridos. O que
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pôde ser avaliado após a aplicação do pós-teste realizado em cada uma das equipes, no qual
elas fizeram um relato sobre a construção dos carros.
•

Equipe 1: “É preciso colocar a engrenagem menor no motor, porque ela vai dar um maior número
de voltas do que as maiores e assim o carro vai andar mais rápido”.

•

Equipe 2: “Se a engrenagem maior dá uma volta e tem 24 dentes, então a pequena vai dar três
voltas, porque tem 8 dentes, facilita pra nós colocar no eixo grande porque vai fazer girar com maior
velocidade a roda”.

•

Equipe 3: “É melhor colocar um pneu de 25 centímetros de circunferência porque vai dar menos
voltas e mais rápido”.

•

Equipe 4: “Vamos fazer um caminhão rebaixado! Mas vamos perder nos pneus porque não tem como
colocar roda de trator em caminhão, por isso, vamos pensar num jeito para as engrenagens
aumentar a velocidade”.

•

Equipe 5: “Além do tamanho grande para os pneus é bom nós deixarmos nosso carro mais leve,
porque o espaço percorrido é de 30 em 30 centímetros, o tamanho de uma régua”.

•

Equipe 6: “Quanto mais alta a reta no gráfico, mais rápido o carro do futuro vai”.

Durante a construção dos carros na versão final percebeu-se a satisfação dos alunos
em “fazer parte do processo”. Nas falas dos alunos, percebem-se novos conhecimentos
ampliados e estruturados e que fazem parte da comunicação entre as equipes.
Na Figura 1 é apresentada a sequência desenvolvimento da oficina.

Construção

Teste dos pneus

Construção

Teste de velocidade

Medição

Rodas dentadas

Medição

Diâmetro

Figura 1. Sequência das etapas descritas nos resultados.
Fotos dos autores da pesquisa.

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS (OU CONCLUSÕES)
O uso da metodologia EPECREL proporcionou um ambiente de aprendizagem
multirreferencial prazeroso, envolvente e motivador. A oficina transcorreu de forma dinâmica,
onde o aluno foi o agente ativo do processo de construção do conhecimento e o professor, o
facilitador e mediador.
Utilizar a metodologia EPECREL permitiu desenvolver os conteúdos de matemática
de forma ativa e propiciou aos alunos a elaboração e maior clareza (estabilidade cognitiva)
dos conteúdos matemáticos estudados.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

327

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

A assimilação, apoiada pelo “fazer”, permitiu aos alunos vivenciarem erros e os
tópicos de matemática estudados, se tornaram significativos para os alunos. Nos momentos
de estimativas e, em seguida, ostestes de comprovação, desenvolveram habilidades, tais
como colaboração, raciocínio abstrato, comunicação e competências nos alunos para
resolução de problemas abstratos.
A metodologia EPECREL proporcionou uma aprendizagem ativa e indícios de uma
aprendizagem significativa. Percebida pelo engajamento e colaboração ocorrida durante a
busca de solução de problemas de construção dos artefatos e mudanças na comunicação e
discussão dos conceitos matemáticos.
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Resumo:Nesse trabalho é apresentadaa Teoria da Aprendizagem Significativa e sua relação com a visão
de Paulo Freire sobre as práticas voltadas para o processo da construção do conhecimento.No que diz
respeito às relações teóricas entre o enfoque ausubeliano e a filosofia educacional freiriana, pelo menos
três pontos de convergência foram identificados. O primeiro paralelo estabelecido é a abordagem
temática, proposta por Paulo Freire e a seleção de conteúdos e materiais didáticos; o segundo ponto é
a valorização do aprendiz e a identificação dos conhecimentos prévios, para que se estabeleça uma
aprendizagem dita significativa e, finalmente, a valorização do papel do educador no processo de ensino
e aprendizagem para o exercício da cidadania. Além disso, também é discutido como a Aprendizagem
Significativa pode auxiliar na formação de cidadãos mais críticos e conscientes de seus direitos.
Palavras-chave: aprendizagem significativa; cidadãos críticos;pedagogia freiriana.
Abstract: This paper presents the Meaningful Learning Theory and its relation with Paulo Freire's vision
of the practices directed to the process of knowledge construction. With regard to the theoretical
relations between the ausubelian approach and the freiriana educational philosophy, at least three points
of convergence were identified. The first parallel established is the thematic approach, proposed by
Paulo Freire and the selection of didactic contents and materials; the second point is the appreciation of
the learner and the identification of previous knowledge, so that a meaningful learning is established
and finally the appreciation of the role of the educator in the teaching and learning process for the
exercise of citizenship. In addition, it is also discussed how Meaningful Learning can help in the formation
of citizens who are more critical and aware of their rights.
Key words: meaningful learning; critical citizens; Freiriana pedagogy.

1–INTRODUÇÃO
As pesquisas em Educação têm manifestado preocupações acerca da necessidade
que os alunos têm de se comunicarem, problematizarem e argumentarem ao de deparar com
problemas da vida cotidiana, para que os resolvam de modo crítico e reflexivo. No entanto, a
ideia que predomina é de um ensino de cunho tradicional e mecânico, desvinculado do
cotidiano e do contexto social do aprendiz.
A Teoria da aprendizagem significativa pressupõe que o aprendiz utilize os
conhecimentos prévios para adquirir e construir novos conhecimentos, possibilitando assim,
a construção de conhecimentos relevantes. Nesse processo, o professor atua como um
mediador que valoriza e contextualiza o conhecimento prévio do aluno.
Este trabalho trata de um ensaio teórico sobre a influência dos pressupostos de Freire
na construção de conceitos e no processo de uma aprendizagem dita significativa. Assim
levanta uma discussão da relação entre a visão de Paulo Freire considerando a importância
da realidade política e social do educando, as práticas voltadas para o processo de construção

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

329

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

do conhecimento contracenando com os estudos sobre a Aprendizagem Significativa na visão
de David Ausubel.
2–PRESSUPOSTOS DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
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 idéia prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante já existente
na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. A este conhecimento, especificamente relevante
à nova aprendizagem, o qual pode ser, por exemplo, um símbolo já significativo, um conceito,
uma proposição, um modelo mental, uma imagem, David Ausubel (1918-2008) chamava de
subsunçor ou idéia-âncora.
“A essência da aprendizagem significativa reside em que as idéias expressadas
simbolicamente são relacionadas de modo não-arbitrário, mas substancial, com
que o aluno/a já sabe. O material que aprende é potencialmente significativo pra
ele.” (Ausubel, 1976 apud. Gómes et. al., 1988, p.38)

O autor dá o nome de subsunçor ao conhecimento prévio. Esse conhecimento
prévio que permite que novos conhecimentos sejam construídos, modificando-os e
ampliando-os. Conhecimentos esses que sempre estão contextualizados com a realidade do
aprendiz.
“A clareza, a estabilidade e a organização do conhecimento prévio em um
dado corpo de conhecimentos, em um certo momento, é o que mais
influencia a aquisição significativa de novos conhecimentos nessa área, em
um processo interativo no qual o novo ganha significados, se integra e se
diferencia em relação ao já existente que, por sua vez, adquire novos
significados fica mais estável, mais diferenciado, mais rico mais capaz de
ancorar novos conhecimentos (MOREIRA, 2011, p. 26).”

Ausubel preconiza três tipos de aprendizagem. A aprendizagem Representacional
onde ocorre uma associação simbólica primária ao objeto, ou seja, são atribuídos significados
a símbolos como exemplo, valores sonoros (fonemas) vocais e caracteres linguísticos
(grafemas). Já na aprendizagem conceitual há uma extensão do modo representacional,
porém, mais abrangente e abstrato, como, por exemplo, o significado de uma palavra. Por
fim, a aprendizagem proposicional é o inverso da representacional. É claro que que é
necessário o aluno possuir conhecimentos prévios, porém, o objetivo é mais amplo: promover
a compreensão sobre uma proposição através de conceitos mais ou menos abstratos.
3. PEDAGOGIA LIBERTADORA DE PAULO FREIRE
Ao pensar em educação, logo se lembra de Paulo Freire, importante educador
brasileiro que com um discurso crítico e reflexivo nos faz questionar sobre as condições do
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estado brasileiro (exclusão dos mais pobres, vítimas de uma exclusão, sejam elas sociais,
culturais e/ou econômicas).
Através do pensamento de Paulo Freire, educadores e educadoras perceberam a
extrema desigualdade entre os menos favorecidos dentro da sociedade, (que hoje se
encontram em boa parte nas escolas públicas), e como a educação pode ser um instrumento
na transformação social, cabendo ao educador um papel importante, pois ”será verdadeiro
educador aquele que, a partir do mundo que lê, do mundo no qual interage com visão crítica
e reflexiva passe a gerar sementes para sua evolução por meio de suas ações como indivíduo
e como agente de transformação social” (VASCONCELOS; BRITO, 2012, p. 181).
A oferta da educação sempre foi voltada aos interesses da sociedade e dos
governantes, tanto para atender interesses econômicos quanto atender a interesses políticos.
Não à toa que a metodologia sempre foi a tradicional aprendizagem mecânica da informação,
sem levar em consideração ou der alguma importância a realidade do aprendiz. Isso
desconsiderava os sujeitos detentores de um direito básico de todo ser humano: a educação,
conforme consta no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos – Educação
(ONU, 1945).
De acordo com Soares (1990), a primeira parte da aprendizagem educacional é um
importante instrumento para a conquista da cidadania. Não pode ser oferecida como uma
aquisição técnica, em que apenas o reconhecimento das sílabas, palavras, frases e textos,
com o estabelecimento da relação letra-som já os inclua na condição de alfabetizados. Ser
alfabetizado é, também, a inclusão da população, que teve seus direitos sociais, civis e
políticos negados, em um processo político que permita o acesso a bens culturais, condição
essencial para a sua participação e transformação social.
Ideia parecida de acordo com Freire que afirma que o processo de aprendizagem da
leitura e da escrita é indissociável a politização do indivíduo.
O educando é incentivado a pensar sobre sua história, sobre seu grupo social e a sociedade
que ocupa, ao mesmo tempo em que tem acesso ai desenvolvimento da prática de ler e
escrever. Com isso, as discussões sobre sua realidade se aprofundam, tornando-se mais
amplas e abrangentes. Assim, o educando desenvolve um conhecimento crítico, tendo assim
um instrumento para intervir em sua realidade, possibilitando a transformação da mesma.
Essa alfabetização acontece em um contexto de letramento, que tem além da habilidade de
ler e escrever, também uma função social real.
Conforme as ideias de Freire, para transformar o processo do conhecimento em
uma aprendizagem significativa crítica, os ensinamentos tem que fazer parte da cultura e do
meio social do aprendiz. É através dessa aprendizagem que o homem pode agir
construtivamente

perante

as

mudanças,

sem

se

deixar

dominar

por

elas.

É muito importante o professor conscientizar os alunos sobre a importância da
interação social e do questionamento, para que assim, a aprendizagem seja significativa e
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crítica.
4 - A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E A FORMAÇÃO DE CIDADÃOS CRÍTICOS E
REFLEXIVOS
No que diz respeito às relações teóricas entre o enfoque ausubeliano e a filosofia
educacional freiriana, pelo menos três pontos de convergência foram identificados.
O primeiro paralelo estabelecido é a abordagem temática, proposta por Paulo Freire
e a seleção de conteúdos e materiais didáticos. O potencial da abordagem temática ou
utilização de temas geradores, aumenta de forma significativa a participação do aluno, tanto
no que tange à conceitos específicos como na própria leitura do mundo ao seu redor.
De acordo com Vasconcelos e Brito, que estudam conceitos relativos à educação,
afirmam sob a ótica de Paulo Freire que se aprende conforme acontece a apropriação dos
conteúdos, “que poderão ser utilizados em favor do crescimento individual; aprende-se
quando se chega a conhecer o objeto da aprendizagem” (VASCONCELOS; BRITO, 2014, p.46).
De acordo com essa afirmação, entende-se que a aprendizagem se apoia em aspectos
significativos para o aluno, ou seja, se associam a um conhecimento já existente no cotidiano
do indivíduo.
A pedagogia humanista de Freire (2004, 1980, 2005) preza pelo vínculo da realidade
concreta do educando, de seu cotidiano, de sua realidade local, com as disciplinas e conteúdos
trabalhados na realidade escolar.
O segundo ponto é a valorização do aprendiz e a identificação dos conhecimentos
prévios, para que se estabeleça uma aprendizagem dita significativa. Corroborando com o
pensamento Freiriano, Ausubel (2000) define a Aprendizagem Significativa como a relação
entre as novas ideias (conteúdos) e as já formadas no indivíduo; não de forma literal. A
relação entre um saber já existente e um que venha a conhecer, desde que lhe faça sentido.A
aprendizagem não pode mais ser voltada para o método da aprendizagem mecânica, no qual
o aluno deveria memorizar o que se lê e ouve, sem atribuir nenhum significado ao aprendizado
ao significado. A aprendizagem acontece quando o aluno consegue reconstruir conhecimentos
que já possui e, a partir disso, ter uma visão mais crítica da realidade que o cerca.
Na aprendizagem significativa, o aluno deve compreender o que aprendeu e saber
dar sentido aquilo que está aprendendo. A aprendizagem significativa funciona através de
um conhecimento prévio que o aluno já possui, que funciona como subsunçor ou âncora na
construção de novos conceitos e significados. Isso colabora para umnovo aprendizado mais
amplo, a partir de um conhecimento que o aprendiz já possui, se tornando assim, uma
aprendizagem mais sólida e significativa.
A valorização do papel do educador no processo de ensino e aprendizagem para o
exercício da cidadania acontece quando a aprendizagem é desenvolvida no espaço escolar,
porém, transcende suas dimensões para o cotidiano do aluno, sendo assim de grande
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importância e utilidade para que o aluno saiba o que acontecem as coisas ao seu redor, partindo
de um conhecimento empírico. A partir de conhecimentos que o aluno já possui, somados com
a curiosidade que observações causam, pode-se fazer uma ligação através do que ele já
conhece, usando esse conhecimento como uma base, e através da curiosidade, ajuda-lo a
construir e ampliar essa idéia âncora.
Dessa forma, o conhecimento se torna mais atraente e interessante aos alunos pois,
ao invés do aprendizado mecânico, ele vai poder tirar dúvidas do que acontece ao seu redor,
no dia a dia, construindo assim novos conhecimentos que, futuramente, podem continuar se
ampliando.
Assim, teremos condições de fazer com que essas transformações sejam propostas,
para nos conduzir a uma melhor qualidade de vida. Ou seja, a intenção é colaborar para que
essas transformações que envolvem o nosso cotidiano sejamconduzidas para que tenhamos
melhores condições de vida. Isso é muito significativo.
A educação no Brasil, durante muito tempo foi de certa forma, excludente. Muitas
das práticas pedagógicas não favoreciam a inclusão de indivíduos na sociedade, pois, as
práticas pedagógicas não impulsionavam o aprendiz a construir habilidades. Os conteúdos
escolares não estavam representados na realidade do aprendiz.
De acordo com Freire, o aluno não pode simplesmente ser um receptor de informações
recebidas do professor, conforme Vasconcelos e Brito (2014, p.83), “o único papel do
educador é o de expor/impor conhecimentos, não havendo espaço para discussão ou reflexão,
sua missão é meramente informativa.”
De acordo com a concepção de Freire, os educandos podem ampliar sua visão sobre a
realidade política e social, levando em consideração que eles não tem conhecimento sobre o
que os levou a uma vida de opressão, que muitas vezes, limita seu aprendizado, pois, não se
pode aprender, se o novo conhecimento é contraditório com o contexto do aprendiz.
Um dos grandes desafios para o professor é transcender ao modelo da educação
bancária tão condenado por Paulo Freire e por outros educadores. Tal modelo, bem como
outros, estão inseridos dentro de certa lógica e ideologia que confere um sentido educacional
específico para o objeto do fazer docente, independente do campo específico, qual seja, o
próprio ensino e sua finalidade última.
Esse modelo tradicional obsoleto, não obstante, presentes no imaginário de nossos
alunos bem como na prática uníssona dos professores da educação básica, tem somente
obscurecido e engessado a consciência vazia dos educandos (FREIRE, 2005).
A proposta freireana de uma educação problematizadora para liberdade, aliada aos
pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa podem servir para humanizar o
educador-educando na vivência educacional em um âmbito crítico-emancipatório bem
definido, isto é, um ensino de Biologia que efetivamente subsidie a transferência de uma
esfera e percepção ingênua da realidade para uma esfera crítica, na qual se denuncia a
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estrutura desumanizante presentes nas relações entre ciências, economia, política e
sociedade e se anuncia à estrutura humanizante, numa “linguagem de possibilidades”, de
acordo com as necessidades básicas de nossa educação, de nossa escola e do ideal de humano
e sociedade que projetamos como esperança a se cristalizar em realidade histórica (FREIRE,
2005).
Pensamos que a necessária argumentação e tomada de decisões dos alunos devem
ser balizados por uma orientação e conteúdos emancipatórios que prezam pelos valores
humanos, de justiça, igualdade e liberdade para o coletivo dos homens, como Freire tanto
nos ensinou (FREIRE, 1980, 1987, 2004, 2005).
O que nos perguntamos é se o sentido educacional, que designamos como sendo de
um “sentido humano” conduziria ou se harmonizaria com os ideais de justiça, igualdade,
democracia, libertação e transformação dos homens e da sociedade, diante da opressão e
dominação tão características da sociedade tecnológica moderna.
Neste sentido, concordamos com Arroyo (2002) com a necessidade de considerarmos
como arte de nossa “humana docência”,
instruir e educar colocando os saberes e competências técnicas e científicas
acumuladas pelo ser humano a serviço do desenvolvimento da autonomia da
emancipação, da liberdade e igualdade, enfim, dos valores humanos...[...] A
melhor preparação técnica científica para a vida produtiva para a vida política,
para a gestão da empresa ou da cidade, sem valores, sem capacidades morais,
sem autonomia ética e política, carece de sentido humano [...] (p. 80, 81).

Assim sendo, é basilar a formação de educadores problematizadores, humanistas
verdadeiros que prezem pela “humana docência” para um ensino crítico-emancipatório, com
o intuito de harmonizar a formação “humanizada” de professores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A discussão aqui apresentada, relaciona os pensamentos de Freire e Ausubel sobre a
importância do aluno aprender a partir de um conteúdo significativo, levando em conta o
contexto cultural do seu cotidiano e sua atuação na sociedade.
Há a necessidade de ampliar o nível de consciência da população, para que se formem
cidadãos mais críticos.A aprendizagem significativa da a base a construção do conhecimento
humano, integrando pensamentos e ações que fazem com que o cidadão, além de se
alfabetizar, se conscientize sobre seu papel e importância na sociedade.
De acordo com Freire (1987), os não alfabetizados já eram produtores de cultura e
detentores de saber. O que sustenta essa afirmação: A leitura do mundo precede a leitura da
palavra.Freire buscou fundamentar o processo de ensino e aprendizagem em ambientes
interativos, problematizando o que era proposto. O conhecimento é construído, e não “dado”
pronto.
A aprendizagem significativa se mostra muito eficiente para a formação crítica e
reflexiva do cidadão pois, pode-se incentivar o aluno a fazer observações do seu dia a dia, e,
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através de questionamentos e duvidas que aparecem, utilizar ideias-ancoras do aluno para
ampliar e construirnovos conhecimentos.
A articulação dessas proposições permite um avanço, tanto para a Teoria da
Aprendizagem Significativa, que se constitui como base sólida e coerente para o processo de
ensino e aprendizagem, quanto para a Pedagogia Freiriana, e seus desdobramentos para o
ensino, por propor a abordagem de temas atuais em uma dimensão social, política e
econômica. Há a ênfase, no entanto, de que não se esgotam as discussões e os diálogos entre
as duas vertentes, pois a escola deve estar preparada para despertar a curiosidade, o
questionamento apoiado na própria realidade dos alunos, assim, o trabalho educativo passa
a ser feito “para” e “com” o educando.
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Resumo: Este artigo relata parte dos resultados de uma pesquisa em andamento que procura investigar
as contribuições de atividades investigativas para a aprendizagem de conceitos químicos, de estudantes
do curso de licenciatura em química de uma universidade pública brasileira. Foram aplicados
questionários, antes e após a realização de uma Unidade Investigativa, com a temática “águas residuais”
para investigar quais concepções eles atribuíram ao que seja ensinar através da investigação. Os
resultados mostraram que alguns estudantes possuem concepções tidas como coerentes e incoerentes,
de modo que tais estudantes pouco relacionam o EI com a Teoria da Aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Concepções Docentes, Ensino por Investigação, TAS.
Abstract:This article reports part of the results of a research study that seeks to investigate the
contributions of inquiry activities to the learning of chemical concepts of undergraduate chemistry
students at a Brazilian public university. Tests were applied, before and after the completion of a Inquiry
Unit, with the theme "wastewater" to investigate the conceptions the yassigned to what they conceive
about the IBSE. The results showed that some students have conceptions considered as coherent and
incoherent, so that these students do not relate IBSE to meaningful Learning Theory.
Keywords: Graduates’ Conceptions, IBSE, MLT.

1 – INTRODUÇÃO
O Ensino de Ciências tem passado por diversas mudanças ao longo dos últimos anos,
principalmente com relação aos seus objetivos. Desse modo, diferentes estratégias e recursos
são propostos e até mesmo implementados para o favorecimento do processo de
aprendizagem. Isso com o intuito de não apenas abordar conceitos científicos, enquanto
produtos acabados, mas construir uma visão mais apropriada da ciência, compreendendo o
trabalho científico, suas práticas e como se dá o seu processo de construção (SOLINO;
FERRAZ; SASSERON, 2015).
Desse modo, algumas pesquisas propõem que o ensino de ciências deve se apoiar
em práticas de investigação típicas da ciência (e.g., LOPES, 2013; MUNFORD; LIMA, 2007;
AZEVEDO, 2004; ZÔMPERO; LABURÚ, 2011a). Tais pesquisas defendem que os estudantes
necessitam ter contato com temas e conceitos científicos, participando ativamente de ações
e debates que permitem a resolução de problemas e a construção de explicações dos
fenômenos e dos processos que ocorrem no mundo natural. Diante disso, surge a
fundamentação da proposta do Ensino por Investigação (EI) ou, do inglês, Inquiry Based

1

As autoras agradecem o apoio dado pela FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais).

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

336

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

Science Education (IBSE)2 no argumento de que, geralmente, o ensino de ciências vem sendo
realizado por meio do uso de proposições científicas que são tomadas como verdades
absolutas e, dessa forma, os estudantes têm dificuldade em construir argumentos científicos
que explicam os fenômenos reais, resultando assim, em uma aprendizagem repleta de
conceitos e representações científicas inadequadas (MUNFORD; LIMA, 2007).
É inegável que a ciência, no contexto escolar e acadêmico, assume papel e objetivos
distintos. No primeiro contexto, o principal propósito é promover a aprendizagem de um
conhecimento científico escolar (VILLANI; NASCIMENTO, 2002), enquanto, no segundo, é
produzir novos conhecimentos científicos. Além disso, ainda há diferenças nos espaços de
prática dos dois contextos, pois enquanto os cientistas possuem infraestruturas e pessoas
especializadas, as escolas já apresentam espaços mais limitados para realizar investigações
e a “equipe” (os estudantes) não possui o aporte teórico necessário para tais investigações.
Considerando o contexto escolar, uma perspectiva apresentada nos Parâmetros
Curriculares Norte-Americanos de Ensino de Ciências (NRC, 2000), propõe uma adequação
das práticas dos cientistas para o contexto escolar, de modo que tal proposta considera a
complexidade deste contexto e a necessidade de promover a aprendizagem de conceitos
científicos escolares. Corroborando tal perspectiva, alguns autores têm avaliado as práticas
escolares no ensino de ciências e enfatizado a necessidade de aproximá-las do trabalho de
cientistas em seus laboratórios, levando em consideração as diferenças entre os dois
contextos (MUNFORD; LIMA, 2007; CHINN; MALHOTRA, 2002).
Considerando as pesquisas brasileiras sobre o EI, destacamos dois trabalhos que
orientaram este estudo. Dentre eles, a pesquisa realizada por Zômpero e Laburú (2011b) que
discute as aproximações entre a Teoria da Aprendizagem Significativa e o Ensino por
Investigação; e a investigação de Cleophas (2016) que discute as concepções de licenciandos
em Ciências da Natureza sobre a importância do ensino por investigação.
Diante desse cenário, o objetivo deste estudo foi investigar as concepções dos(as)
futuros(as) professores(as) de Química, participantes do Programa Residência Pedagógica,
sobre o ensino por investigação, antes e depois de uma atividade de intervenção que seguiu
os pressupostos do EI. A partir das análises, apresentamos um panorama sobre tais
concepções e as implicações para a formação dos(as) licenciandos(as), em termos da Teoria
da Aprendizagem Significativa.
2 – DIFERENTES OLHARES PARA O QUE SEJA ENSINAR POR MEIO DA INVESTIGAÇÃO
2
O Ensino por Investigação é entendido de diferentes perspectivas e, até mesmo, nomenclaturas na literatura. No
contexto da pesquisa brasileira, tem-se, por exemplo, a denominação Ensino de Ciências por Investigação
(EnCI), apresentadas por Carvalho (2013). No âmbito internacional, têm-se Inquiry Based Science Education
(IBSE), que é uma abordagem pedagógica promovida pela Comissão Europeia e que considera a investigação
científica como forma de estimular a formulação de problemas/questões e observar fenômenos que estimulem o
pensamento científico e crítico do aluno (BOLTE et al., 2012). Baptista (2010) define o Ensino por Investigação
(EI) como “uma abordagem que tem uma longa história na educação em ciência. Fomenta o questionamento, o
planejamento, a recolha de evidências, as explicações com bases nas evidências e a comunicação. Usa processos da
investigação e conhecimentos científicos, podendo ajudar os estudantes a aprender a fazer ciência e sobre ciência”
(p.79), de modo que tal definição, foi adotada para esta investigação.
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Na tentativa de caracterizar o Ensino por Investigação, Pereira (2016) evidenciou
que não existe consenso nos vários trabalhos investigados sobre uma única definição para o
Ensino por Investigação, mas que é possível, a partir da ideia dos autores, apresentar
elementos que são essenciais em atividades de ensino e aprendizagem por investigação. Essa
autora aponta que:
“O ensino por investigação trata-se de uma proposta metodológica que possui
alguns princípios e características distintas em relação ao papel do aluno e do
professor (...). É uma abordagem didática que envolve atividade que para
serem investigativas precisam perpassar por esses princípios” (PEREIRA, 2016,
p. 31).

Para Sasseron (2015), compreender o Ensino por Investigação como abordagem
didática, significa associar a investigação em sala de aula ao trabalho do professor,
considerando que sua atuação não se restringe a implementação de estratégias e abordagens,
mas que está ligada a intencionalidade, com relação à prática dos princípios e características
desse ensino.
Sá, Lima e Aguiar (2011) e Zômpero e Laburú (2011a), afirmam que o termo Ensino
por Investigação3é polissêmico na literatura e apontam como consenso entre diferentes
perspectivas acerca de tal abordagem, o fato de que todas as atividades devem partir da
busca de solução a um problema. A partir daí, seria buscado desenvolver nos estudantes
habilidades cognitivas (através de tarefas como elaboração de hipóteses, registro e análise
de dados) e a capacidade de argumentação e comunicação de ideias. Aqui, temos como
premissa que o Ensino de Ciências, aliado à essa abordagem, deve resultar em práticas
adequadas ao contexto escolar, com o objetivo de interpretar os fenômenos naturais e
explicar o mundo natural (e.g., MAGNUSSON; PALINCSAR; TEMPLIN, 2006; WELLINGTON,
2000; BYBEE, 1997; BYBEE et al., 2005).
2.1 APROXIMAÇÕES ENTRE ENSINO POR INVESTIGAÇÃO E A TEORIA DA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Zômpero e Laburú (2011b), em seu trabalho, discutem algumas aproximações entre
o Ensino por Investigação e a Teoria da Aprendizagem Significativa. São elas: i) a disposição
para a aprendizagem, pois os estudantes devem estar engajados para aprender; ii) ensino
por investigação pressupõe a apresentação de um problema ao aluno, bem como a emissão
das suas hipóteses, requerem ao aluno a ativação de seus conhecimentos prévios
(subsunçores); iii) durante o processo de investigação, o aluno pode realizar levantamentos
bibliográficos que poderão ser evidenciados alguns tipos de aprendizagem significativa, como
a subordinada, na qual a nova informação adquire significados em uma interação com os

3
Os autores, em seu trabalho, entendem que o Ensino por Investigação e Atividades investigativas são sinônimos.
Neste estudo, salientamos que tais atividades, enquanto estratégias de ensino e aprendizagem, fazem parte da
abordagem que aqui fazemos referência, o Ensino por Investigação.
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subsunçores; iv) na comunicação dos resultados, seja por qual meio o aluno escolher, é
necessário que os mesmos sistematizem seus conhecimentos e os expressem da maneira
como entenderam, momento em que são evidenciados os significados que foram adquiridos.
Sendo assim, é possível traçar relações entre os pressupostos da Teoria da Aprendizagem
Significativa e o Ensino por Investigação, o que baseia teoricamente esta pesquisa.
3 – METODOLOGIA
Nos tópicos que seguem, definimos o percurso metodológico desenvolvido para
alcançar o objetivo deste trabalho: investigar as concepções dos(as) licenciandos(as), antes
e após uma intervenção fundamentada no Ensino por Investigação.
3.1 – NATUREZA DA PESQUISA
Esta pesquisa é de cunho qualitativo, do tipo descritivo-exploratória, pois “representa
opiniões e perspectivas das pessoas (participantes) de um estudo” (YIN, 2016, p. 7). Desse
modo, serão apresentadas as concepções dos(as) participantes desta investigação, antes e
após a intervenção, acerca do entendimento sobre ensino por investigação para avaliar
possíveis alterações após o desenvolvimento das atividades investigativas.
3.2 – AMBIENTE DA PESQUISA E PÚBLICO-ALVO
Esta investigação foi conduzida com 23 estudantes do curso de Licenciatura em
Química (n= 23), participantes do subprojeto Química, da Universidade Federal de Alfenas,
de um programa proposto pelo governo federal brasileiro, que tem o intuito de contribuir para
uma melhor formação inicial de professores, denominado Programa Residência Pedagógica
(RP). Esta pesquisa foi aprovada pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, com número
CAAE XXX (o número foi omitido para evitar a identificação das autoras), de modo que os(as)
participantes foram voluntários(as) da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE).
3.3 – INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS
Dois questionários foram utilizados para o levantamento das informações a respeito
do conhecimento dos participantes (perguntas descritivas e palavras-chave), sendo aplicados
antes e após a implementação de uma unidade de atividades investigativas proposta pelo
projeto SAILS4 e denominados inicial e final. Os vinte e três participantes responderam aos
seguintes questionamentos: 1. “A que palavras você associa o termo Ensino por Investigação?
2. Comente seu entendimento sobre o termo Ensino por Investigação, respondendo: Ensino
por Investigação é…”. As respostas à pergunta de número 1 foram submetidas ao software
4
Um detalhamento das características e da execução dessas atividades estarão presentes na dissertação de
mestrado, que está sendo produzida pelas autoras desta investigação.
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gratuito WordCloud para construir as nuvens que mostram as palavras mais frequentes e as
repostas à pergunta de número 2 foram tabuladas e categorizadas de acordo com a
metodologia de análise proposta para este estudo.
3.4 – A ANÁLISE DOS DADOS
A metodologia adotada para análise dos dados foi a análise de conteúdo5, pois,
conforme Bardin (2011), tal metodologia é usada para interpretar o conteúdo de documentos
e textos, que no presente estudo são os questionários respondidos pelos participantes. Esse
tipo de análise ajuda a interpretar as mensagens (respostas dos participantes desta pesquisa)
e compreender seus significados (as concepções que os participantes possuem acerca do EI).
A categoria e subcategorias aqui mencionadas surgiram a partir da pré-análise das
informações aqui coletadas, tidas como à posteriori.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A fim de atingir o objetivo deste estudo, investigar as concepções dos(as)
licenciandos(as) sobre o Ensino por Investigação, os resultados foram dispostos com base
nas duas fontes de informações: a. as nuvens de palavras plotadas e b. a tabela contendo as
concepções dos(as) estudantes em relação ao EI, antes e depois da implementação da
unidade investigativa.
A figura 1, a seguir, mostra as nuvens de palavras construídas com o software
WordCloud (disponível de forma online e gratuita), a partir da primeira pergunta: “A que
palavras você associa o termo Ensino por investigação?”.
Com as respostas da pergunta de número dois, em que os(as) estudantes deveriam
construir proposições com base nas palavras citadas na primeira pergunta, de modo que estas
são iniciadas com “o Ensino por Investigação é...”, construímos o quadro 01 para mostrar tais
respostas.

5
Bardin define a análise do conteúdo como “um conjunto de métodos de análise das comunicações que visam a
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção
dessas mensagens” (BARDIN; p. 47, 2011).
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Antes da intervenção

Depois da intervenção

Figura 1. Nuvens de palavras construídas a partir das palavras associadas pelos estudantes
ao termo Ensino por Investigação (Fonte: dados da pesquisa).

Na figura acima, podemos perceber que, antes da intervenção, as palavras em
destaque foram aprendizagem (n=8), processo (n=5), hipóteses e mediação (n=4). Após a
intervenção, as palavras em destaque foram conhecimento e hipóteses (n=6), problema;
aprendizagem e abordagem (n=5). Antes da intervenção, a palavra de maior frequência foi
"aprendizagem", isso nos leva a pensar que os estudantes consideraram que o Ensino por
Investigação está associado à aprendizagem, uma vez que pode ser uma abordagem de
ensino que busca a aprendizagem dos conceitos científicos escolares (VILLANI; NASCIMENTO,
2002). Por outro lado, após a intervenção, as palavras de maior frequência foram
conhecimento e problema, o que pode nos indicar que os estudantes associam o Ensino por
Investigação a uma forma de se construir conhecimento, tendo o problema como o meio no
qual podem realizar tal construção (SÁ; LIMA; AGUIAR, 2011; BAPTISTA 2010; ZÔMPERO;
LABURÚ 2011a; PEREIRA, 2016).
O quadro 1, a seguir, traz os resultados obtidos a partir das proposições realizadas
pelos(as) estudantes antes e após a intervenção, de modo que estas foram iniciadas com “O
Ensino por investigação é...”.
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aplicação da unidade investigativa. (Fonte: das autoras)

CATEGORIA

SUBCATEGORIAS

S1
(Sem TAS/Sem EI)
C1
(TAS + EI)

S2
(Sem TAS/Com CIEI)

S3
(Sem TAS/Com
CCEI)

S4
(Com TAS/Sem EI)

FREQUÊNCIA
DE
RESPOSTAS
INICIAL

FREQUÊNCIA
DE
RESPOSTAS
FINAL

E17, E18, E21

E3

E3, E6, E13,
E23

E18, E16

E4, E9, E11,
E12, E14, E15,
E16, E19, E20,
E22

E1,E2, E4, E6,
E7,E9,E11,E12
,E13,E14,E15,
E17, E19,E20,
E21, E22, E23

E10

E5

-

Não apresenta

Não apresenta

“Construir conhecimento a
partir de um levantamento
de hipóteses e resolução de
questões
que
buscam
utilizar
o
conhecimento
ensinado”.

E1, E2, E5,
E7, E8.

E8, E10

EXEMPLO
“É uma forma de abordar
um conceito,
contextualizando um tema
e gerando uma discussão”
“É uma estratégia didática
em que o professor induz
aos alunos a autonomia na
elaboração de hipóteses”
“A partir de uma temática
problematizadora,
investigar as possíveis
soluções”;
“Uma abordagem que
oportuniza o levantamento
de hipóteses,
planejamento,
questionamentos a respeito
de uma situação
problema”.
“O termo usado para buscar
entender o processo de
aprendizagem de um aluno,
buscando compreender a
forma que o aluno interage
com o conteúdo aprendido”.

S5
C1
(TAS + EI)

(Com TAS/Com CIEI)

S6
(Com TAS/Com
CCEI)

TOTAL
23
23
Legenda: TAS- Teoria da Aprendizagem Significativa; EI- Ensino por Investigação; CIEI- concepção
incoerente sobre o EI; CCEI- concepção coerente sobre o EI

A única categoria criada foi a C1, de modo que ela é descrita por “concepções que
apresentam (ou não) aspectos característicos da Teoria da Aprendizagem Significativa e do
Ensino por Investigação e suas relações”. Desse modo, a subcategoria S1 contém concepções
que não apresentam nenhum aspecto da TAS e do EI; a S2 contém aquelas que não
apresentam nenhum aspecto da TAS e concepções incoerentes (ou até mesmo incorretas)
sobre o EI; A S3 contém aquelas que também não apresenta nenhum aspecto da TAS, mas
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que apresentam concepções coerentes sobre o EI. De modo inverso, a subcategoria S4
contém concepções que apresentam um ou mais elementos da TAS, mas que não apresentam
nenhuma característica do EI; a S5 contém concepções que apresentam um ou mais
elementos da TAS e incoerentes sobre o EI e a S6 também contém concepções que
apresentam características da Teoria da Aprendizagem Significativa e coerentes com as
premissas do Ensino por Investigação. As respostas dos estudantes foram identificadas como
“EX”, com X variando de 1 a 23.
Nesta tabela, podemos perceber que a maioria dos estudantes apresentou, tanto nas
respostas iniciais quanto finais, concepções coerentes com o EI e sem relacioná-las com as
premissas da TAS, tais como nos exemplos destacados. Talvez isso tenha acontecido pelo
pressuposto de que i) os estudantes possuem outros referenciais teóricos que pautam suas
práticas e ii) estes não conseguem relacionar a TAS ou nenhum outro referencial teórico às
suas construções, enquanto professores. É importante ressaltar que, nessa subcategoria (S3),
o primeiro exemplo, de uma resposta inicial de um dos estudantes, apresenta tal coerência,
no entanto, poucos elementoscaracterísticos do que seja ensinar por meio da investigação.
Na sua resposta final, este estudante incorporamais alguns elementos considerados chave
para uma atividade com um viés investigativo. Os estudantes E1, E2 e E7 também
apresentaram concepções coerentes, mas antes da intervenção, elesrelacionaram e/ou
apresentaram elementos da TAS, o que não ocorreu após a mesma. Outro ponto importante
a destacar aqui é que um elemento pode ter influenciadonas respostas destes(as) estudantes
é o fato de terem ou não um contato prévio com o EI, por exemplo, em disciplinas cursadas
anteriormente.
Os estudantes E6, E13 e E23 apresentaram concepções incoerentes sobre o EI (e.g.
“é uma estratégia didática [...]”) e, após a implementação da UI, apresentaram concepções
coerentes sobre tal abordagem(BAPTISTA, 2010), corroborando com os dados apresentados
na Figura 1, onde houve um aumento do uso desta palavra. Isto pode ter acontecido devido
à polissemia do termo em questão, enunciados por Sá, Lima e Aguiar (2011) e Zômpero e
Laburú (2011a), causando confusões e criando concepções alternativas na estrutura cognitiva
desses(as) estudantes.
A resposta inicial que o estudante E10 apresentou, que aqui gostaríamos de destacar,
possui elementos da TAS mas não apresenta nenhum atributo do EI (e.g. “O termo usado
para buscar entender o processo de aprendizagem de um aluno, buscando compreender a
forma que o aluno interage com o conteúdo aprendido.”). De modo inverso, na sua resposta
final, tal estudante relaciona a teoria com as premissas do EI (e.g. “Uma metodologia
empregada na escola que tem por objetivo analisar o conhecimento prévio dos alunos para
entenderem quais resultados o professor pode buscar com essa metodologia”.), conforme
assinalados por Zômpero e Laburú (2011b).
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da análise dos dados foi possível verificar as concepções sobre o Ensino por
Investigação dos licenciandos em química. As concepções aqui assinaladas serão a base para
o planejamento e a implementação de uma futura unidade investigativa com professores em
formação inicial, cujo objetivo é avaliar os efeitos de tal unidade no entendimento do conceito
de extração sobre a temática do café.
Os resultados obtidos por meio da análise dos questionários, corroborando a TAS,
podem sugerir que estas concepções que os estudantes apresentam afetam diretamente
como eles irão conceber e construir práticas de ensino baseadas na investigação. A partir da
comparação das respostas do questionário inicial e final, foi possível observar que a maioria
dos estudantes possui concepções tidas como coerentes, de modo que a implementação da
unidade investigativa foi um dos fatores que contribuiu para um aumento de 30,4% destas
concepções. Além disso, com a realização de tal intervenção, um dos estudantes (que já
apresentava elementos da TAS) apresentou uma mudança de concepção, antes incoerentes
e depois, tidas como coerentes. Por fim, os apontamentos do presente trabalho sugerem a
necessidade de novas investigações sobre os efeitos do Ensino por Investigação na
aprendizagem, tendo como perspectiva teórica a Teoria da Aprendizagem Significativa no
ensino de ciências.
6 – REFERÊNCIAS
AZEVEDO, M. C. P. S. Ensino por Investigação: Problematizando as Atividades em Sala de Aula. In:
CARVALHO, A. M. P. Ensino de Ciências: Unindo a Pesquisa a Prática. 1ª Edição. ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2004. Cap. 2, p. 165.
BAPTISTA, M. Concepção e implementação de atividades de investigação: um estudo com
professores de física e química do ensino básico. Tese de doutorado- Universidade de Lisboa,
2010. Recuperado de <http://repositorio.ul.pt/handle/10451/1854>
BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.
BOLTE, C.; HOLBROOK, J.; RAUCH, F. Inquiry-based Science Education
Reflectionsfromthe PROFILES Project. Berlin: Escritório Editorial: Mira Dulle, 2012.

in

Europe:

BYBEE, R. Achievingscientificliteracy: frompurposestopractices. Portsmouth: TeachersCollege
Press, 1997.
BYBEE, R. et al. The BSCS 5E instructionalmodel: Origins, effectivenessandapplications.:
Colorado Springs, 2005.
CARVALHO, A. M. P. O ensino de ciências e a proposição de sequências de ensino investigativas. In:
______. (Org.). Ensino de ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula.
São Paulo: Cengage Learning, 2013. p. 1-20
CHINN, C. A.; MALHOTRA, B. A. EpistemologicallyAuthentic Inquiry in Schools: A Theoretical Framework
for Evaluating Inquiry Tasks. WileyPeriodicals, 2002.
CLEOPHAS, Maria das Graças. Ensino por investigação: concepções dos alunos de licenciatura em
Ciências da Natureza acerca da importância de atividades investigativas em espaços não formais.
Revista Linhas. Florianópolis, v. 17, n. 34, p. 266-298, maio/ago. 2016.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

344

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 LOPES, E. S. “E o elétron? É onda ou é partícula?”: Uma proposta para promover a ocorrência da
alfabetização científica de física moderna e contemporânea em estudantes do Ensino Médio. Dissertação
(mestrado) - Instituto de Física e Faculdade de Educação da USP, 2013.
LORENZ, K. Ação de instituições estrangeiras e nacionais no desenvolvimento de materiais didáticos de
ciências no Brasil: 1960-1980. Revista Educação em Questão, v. 31, n. 17, 15 abr. 2008.
MAGNUSSON, S.; PALINCSAR, A.; TEMPLIN, M. Community, culture, andconversation in inquiry-based
instruction. In: FLICK, L.; LEDERMAN, N. (Org.). Scientific inquiry andnatureofscience:
Implications for teaching for teaching, learning, andteachereducation. Dordrecht: Springer,
2006.
MUNFORD, D.; LIMA, M. E. C. D. C. Ensinar Ciências por investigação: em quê estamos de
acordo?.Revista Ensaio, Belo Horizonte v. 9, n. 1, 2007.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Inquiry andtheNational Science Education Standards: A Guide for
Teachingand Learning. Washington, DC: The National Academies Press, 2000. 224 p.
PEREIRA, L. L. O desenvolvimento de competências científicas nas perspectivas do ensino de
ciências por investigação e do programa internacional de avaliação de estudantes: a procura
de pontos de convergência e tensão. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de PósGraduação em Educação em Ciências – PPGEC, UESC, 2016.
RUDOLPH,
John.
Scientists
in
theclassroom:
thecoldwarreconstructionofamericanscienceeducation. New York: Palgrave, 2002.
SÁ, E. F.; LIMA, M. E. C. C.; AGUIAR, O. A construção de sentidos para o termo ensino por investigação
no contexto de um curso de formação. Investigações em Ensino de Ciências, v. 16, p. 79-102,
2011.
SASSERON, L. H. Alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação: relações entre
ciências da natureza e escola. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, v. 17, n. especial, p. 4967, 2015.
SOLINO, A. P.; FERRAZ, A. T.; SASSERON, L. H. Ensino por investigação como abordagem didática:
desenvolvimento de práticas científicas escolares. XXI Simpósio Nacional de Ensino de Física –
SNEF, 2015.
VILLANI, E.P.C. e NASCIMENTO, S.S. A Argumentação e o Ensino de Ciências: Uma Atividade
Experimental no Laboratório Didático de Física do Ensino Médio. Investigações em Ensino de
Ciências. n. 3.Vol.08. Publicação Eletrônica 2003.
WELLINGTON, J. Teachingandlearningsecondaryscience:
approaches. New York: Routledge, 2000.

Contemporaryissuesandpractical

YIN, R. K. Pesquisa qualitativa do início ao fim. Porto Alegre: Penso, 2016.
ZÔMPERO, A. F.; LABURÚ, C. E. Atividades investigativas no ensino de ciências: Aspectos históricos e
diferentes abordagens. Revista Ensaio, v. 13, n. 3, p. 67-80, 2011a.
_________________. Aprendizagem significativa e atividades de investigação no ensino de ciências:
aproximações possíveis. Atas do VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências.
Campinas, 2011b.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

345

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

CORAL-RP-107 MODELAGEM 3D E A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA:
UM ESTUDO SOBRE O TEMPO DE RETENÇÃO DO CONCEITO DE INTERAÇÃO
ENZIMA-SUBSTRATO
3D MODELING AND THE THEORY OF MEANINGFUL LEARNING: A STUDY ON THE
RETENTION TIME OF THE ENZYME-SUBSTRATE INTERACTION CONCEPT
JOYCE FERNANDES ALMEIDA
Escola Estadual Ruth Martins de Almeida/ joycebioquimica@gmail.com

KEILA BOSSOLANI KIILL
Universidade Federal de Alfenas/Instituto de Química/Programa de Pós-Graduação Stricto Sensuem Educação/
keilaunifal@gmail.com

Resumo: A modelagem 3D com enfoque na Teoria da Aprendizagem Significativa pode ser uma
estratégia eficaz e inovadora para a aprendizagem de conceitos científicos escolares, por exemplo para
o conceito de interação enzima-substrato. Sendo assim e considerando a lacuna sobre esta temática na
literatura, o objetivo deste trabalho é avaliar alguns indícios de aprendizagem significativa em relação
ao conceito que trata da interação enzima-substrato, por meio de um teste de retenção aplicado a
estudantes de Licenciatura em Química. Para a análise, questionários foram utilizados, no início, no final
e após quatro meses do encerramento do estudo sobre o assunto. Os dados foram tratados, explorados
e organizados em categorias, de acordo com a técnica de análise de conteúdo. Os resultados sugerem
a presença ou ausência de alguns subsunçores na estrutura cognitiva dos estudantes, o que pode
evidenciar que a participação dos estudantes nas etapas propostas para a modelagem
tridimensionalfavoreceu a compreensão do conceito de interação enzima-substrato.
Palavras-chave: Modelagem tridimensional. Ensino de ciências.Interação enzima-substrato. Teoria da
Aprendizagem Significativa.
Abstract: 3D modeling with focus on Meaningful Learning Theory can be an effective and innovative
strategy for learning of scholarly scientific concepts, for example foe the concept of enzyme-substrate
interaction. By the way and considering the gap on this issue in the literature, the objective of this study
is to assess some evidence of Meaningful learning in relation to the concept that deals with the enzymesubstrate interaction, through a retention test applied to undergraduate students in Chemistry. For the
analysis, were used questionnaires, at the beginning, at the end and four months after conclusion of
the study on the subject.The data were treated, exploited and organized into categories, according to
the technique of content analysis. The results suggest the attendance or absence of some subunits in
the students' cognitive structure, which may show that the participation of students in the proposed
steps for three-dimensional modeling favored the understanding of the concept of enzyme-substrate
interaction.
Keywords: Three-dimensional modeling. Science Teaching. Enzyme-substrate interaction. Theory of
Meaningful Learning.

1–INTRODUÇÃO
Com base em uma adaptação da definição do termo “modelagem escolar” dos autores
Pérez, Galindo e Galli (2018), a modelagem tridimensional pode ser entendida como um
processo científico para criação de modelos tridimensionais, os quais podem ser obtidos por
meio da impressão tridimensional. A modelagem tridimensional ainda é uma temática pouco
explorada em pesquisas brasileiras, sobretudo a modelagem tridimensional com enfoque na
perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS). Tais apontamentos vão ao
encontro das discussões apresentadas pelas autoras Almeida e Kiill (2019), quando sugerem
a importância da realização de novas pesquisas que possam contribuir com as investigações
sobre o processo de modelagem tridimensional no ensino de ciências.
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Em contrapartida, nos últimos anos muitos trabalhos estão sendo publicados em
periódicos internacionais da área de ensino de ciências (CALCABRINI; ONNA, 2019; CARROL,
2017; CATALDO; GRIFFITH; FOGARTY, 2018; FOURCHES, 2019; JONES; SPENCER, 2017).
Estes autores propõem o processo de modelagem tridimensional para a obtenção de modelos
e ressaltam a potencialidade desta estratégia para o ensino e a aprendizagem de conceitos
científicos complexos e abstratos.Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo
apresentar os resultados parciais de uma pesquisa de mestrado concluída recentemente pela
primeira autora. Esta pesquisa de mestrado foi fundamentada nos referenciais da modelagem
científica e nos pressupostos da TAS do psicólogo David Ausubel e seus seguidores para
propor a construção de modelos tridimensionais impressos pelos próprios estudantes a partir
dos seus modelos mentais.
Quinze estudantes de Licenciatura em Química participaram ativamente das etapas
propostas para a modelagem e responderam por meio de questionários a explicação do
conceito de interação enzima-substrato, no início, no final e depois de quatro meses após a
conclusão da pesquisa. O conceito científico escolar1“interação enzima-substrato” foi
escolhido com base em três perspectivas: (i) dificuldade de compreensão pelos estudantes já
relatada na literatura; (ii) não existência de modelos tridimensionais impressos para
explicação deste conceito; e (iii) conceito escolar estudado tanto no ensino médio como no
ensino superior (LINENBERGER E BRETZ, 2015).
2 –MARCO TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
Nas sessões a seguir são apresentadas algumas contribuições da modelagem
tridimensional no ensino de ciências e possíveis aproximações entre a TAS, as quais
auxiliaram na fundamentação teórico para o planejamento e desenvolvimento do estudo.
2.1 –MODELOS TRIDIMENSIONAIS IMPRESSOS E MODELOS CIENTÍFICOS
A respeito do significado do termo modelos tridimensionais impressos ainda não
existem relatos na literatura sobre uma definição geral. Entretanto, a concepção utilizada
para explicar os “modelos científicos” na ciência apresenta uma possível associação com os
“modelos

tridimensionais

impressos”.

Nesta

aproximação,

ambos

os

modelos

são

representações parciais obtidas a partir de ideiasconstruídos no interior da mente humana,
os quais possuem limitações e estão sujeitas às modificações (JUSTI, 2006, 2010).
Segundo Gilbert (2010) as representações internas podem ser definidas como
construções mentais individuais que podem ser externalizadas por meio dos modelos
expressos. Para Moreira (2011) as representações internas são modelos mentais que o
indivíduo elabora na memória de trabalho quando se depara como uma nova situação. O

1
Conceito científico escolar pode ser compreendido como sendo o resultado da interface entre o conceito científico,
proposto pela ciência e o conhecimento científico ensinado na sala de aula (VILLANI; NASCIMENTO, 2003).
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modelo expresso, por sua vez, pode ser elaborado individualmente ou em grupo. Se o modelo
for elaborado em grupo, os membros do grupo podemrealizar em consenso a escolha de um
modelo. Neste caso, o modelo escolhido passa a ser chamado de modelo consensual, o qual
pode ser considerado modelo científico, caso o grupo seja formado de cientistas. Para Gilbert
(2010), modelos científicos consistem em representações externas, criadas e compartilhadas
com o objetivo de favorecer a aprendizagem.
Outra semelhança entre os dois tipos de modelos se refere ao processo utilizado para
criação dos modelos por meio da modelagem. Tanto na modelagem científica, como na
modelagem tridimensional não existe um consenso sobre as suas etapas. Entretanto, algumas
etapas são fundamentais em ambos processos, as quais são: elaboração, expressão, teste e
avaliação (JUSTI, 2010).A diferença principal entre os tipos de modelos se refere aos modos
de representação. No caso dos modelos científicos, os modos de representação/expressão
podem ser: verbal, gestual, visual, matemático ou concreto (JUSTI, 2010, 2015). Por outro
lado, o modo de expressão dos modelos 3Dimpressos é concreto, isso em função do uso de
materiais resistentes como o ácido polilático-PLA (plástico derivado do amido de milho) para
a impressão (CANESSA, 2013).
2.2 – MODELOS TRIDIMENSIONAIS IMPRESSOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Os modelos tridimensionais impressos têm sido amplamente utilizados por professores
e estudantes, sobretudo em pesquisas internacionais, como uma ferramenta inovadora que
pode contribuir para a compreensão dos diferentes níveis do conhecimento químico e
favorecer a transição entre os níveis macroscópico e submicroscópico. Entretanto, estes
modelos representam conceitos estabelecidos em consenso sobre um determinado
conhecimento científico da Química, que logicamente pode sofrer modificações. Dentre as
aplicações destes recursos, estão: o ensino do conceito de orbitais de hidrogênio (CATALDO;
GRIFFITH; FOGARTY, 2018); o ensino do conceito de energia livre e potencial(KALIAKIN;
ZAARI; VARGANOV, 2015); o ensino da relação entre a estrutura e a função de
proteínas(MEYER, 2015); e o ensino da química orgânicailustrado na Figura 1 (FOURCHES;
FEDUCIA, 2019).

Figura 1 – Modelos tridimensionais impressos elaborados durante uma experiência prática.
Fonte: extraído de FourcheseFeducia (2019).
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Em relação as características que potencializam o uso dos modelos tridimensionais
impressos destacam-se: o fato do material utilizado (PLA) ser um plástico facilmente
degradado no meio ambiente (no máximo um ano); o potencial de ser empregado para o
desenvolvimento das habilidades visuais; e a capacidade de imprimir estruturas complexas
como, por exemplo, umespectrofotômetro em 3D elaborado por Calcabrini e Onna (2019).
Sob outra perspectiva, também vale ressaltar algumas limitações tais como: a rigidez do
material depois de impresso; o tempo e o custo para produção; e a falhas técnicas (falha
operacional e os recursos disponíveis de acordo com o modelo da impressora) (CANESSA,
2013).
Apesar das limitações do uso dos modelos tridimensionais impressos, os estudos
apontam resultados satisfatórios em relação a participação ativa dos estudantes na
elaboração dos modelos tridimensionais impressos, bem como da aprendizagem de conceitos
complexos e abstratos (KALIAKIN; ZAARI; VARGANOV, 2015; MEYER, 2015; FOURCHES;
FEDUCIA, 2019).É importante destacar que algumas limitações podem ser minimizadas com
alternativas simples como, por exemplo, o tempo e custo dos modelos podem ser reduzidos
a partir da diminuição dos tamanhos das peças. Além disso, parcerias entre instituições são
fundamentais para facilitar o acesso a este tipo de tecnologia.
2.3– MODELAGEM TRIDIMENSIONAL: UMA APROXIMAÇÃO COM A TEORIA DA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Alguns estudos como os de FourcheseFeducia (2019) e Cataldo, Griffith eFogarty
(2018), apresentam atividades de ensino fundamentadas na modelagem tridimensional que
orientam práticas para a elaboração de modelos tridimensionais impressos. Contudo, não
existem relatos na literatura de investigações científicas sobre atividades de modelagem 3D
com a perspectiva da TAS. Destarte, buscou-se apresentar nesta seção algumas
aproximações entre as etapas propostas para atividades de modelagem tridimensional com a
TAS, as quais serviram de apoio para a fundamentação teórica do presente estudo.
A TASproposta inicialmente no ano de 1963 por Ausubelcontinua se expandindo e
favorecendo os estudos sobre o processo de aprendizagem. No entendimento da teoria, novos
conhecimentos são adquiridos mediante a relação com conceitos preexistentes e incorporadas
de maneira não arbitrária e substantiva na estrutura cognitiva do aprendiz. De acordo com
Moreira e Masini (2006), existe uma organização hierárquica dos conceitos na estrutura
cognitiva. Essa organização dinâmica do processo de diferenciação progressiva prevê que os
conceitos mais gerais ficam no topo e na sequência ficam os conceitos intermediários e os
conceitos mais específicos e pouco inclusivos, respectivamente.
Ausubel (2002) e Moreira (2011) consideram que durante o processo de
diferenciação progressiva existeuma interação entre os subsunçores e a nova informação. É
por meio desse processo que os conceitos podem servir de base para construção de novos
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significados.Nesse processo, os conceitos interagem de forma significativa tornando-se cada
vez mais diferenciados e elaborados. Já o processo de reconciliação integrativa pressupõe a
relação significativa entre conceitos já estabelecidos na estrutura cognitiva, possibilitandoque
os conceitos sejam reorganizados na estrutura cognitiva do aprendiz. Além disso, possibilita
que sejam reconhecidas as diferenças e similaridades entre os conceitos que se relacionam.
Em uma aproximação da TAS à perspectiva de Justi (2010, 2015) a respeito da
modelagem 3D, é importante ressaltar o papel do professor em favorecer a negociação de
significados entre os estudantes e oferecer condições para que o estudante possa repensar
seus modelos, caso, o modelo inicial apresente incoerências.Esta e outras associaçõesgerais
que podem orientar práticas de investigação científicas são descritas no Quadro 1.
Quadro 1 – Descrição das etapas propostas para a modelagem tridimensional e suas associações com
a Teoria da Aprendizagem Significativa
Descrições das etapas da modelagem
tridimensional
Os estudantes elaboram seus modelos mentais com
Elaboração base em suas experiências com o objeto/conceito a
ser modelado.
Etapas

Associações com a TAS
O professor realiza o levantamento dos
conhecimentos prévios dos estudantes
no início do processo de aprendizagem.
A aproximação do modelo mental pode
orientaro professor durante o processo
de reorganização cognitiva, caso, seja
necessário reconstruir o modelo. Outro
fato é que a elaboração dos desenhos
pode contribuir para a construção de
significados.
O professor pode identificar as
semelhanças e contradições entre os
modelos tridimensionais iniciais e os
modelos reelaborados. Além disso, o
professor pode realizar a negociação de
ideias com os estudantes durante o
processo de diferenciação conceitual
progressiva.

Expressão

Os estudantes externalizam seus modelos mentais
por meio do uso de ferramentas pictóricas como,
por exemplo, os desenhos. Esta etapa inclui a
preparação dos desenhos em softwares específicos
para a impressão tridimensional2.

Atividades
de
intervenção

Aos estudantes pode-se apresentar exemplos e,
durante a atividade, utilizar outros recursos que
venham a contribuir para a aprendizagem dos
conceitos mais específicos. Um exemplo seria a
identificação dos aspectos químicos comuns em três
diferentes mecanismos de ação das enzimas. No
final da atividade, os estudantes podem reelaborar
e expressar seus novos modelos mentais.

Teste

Os modelos tridimensionais são comparados com o
modelo cientificamente aceito. Se o modelo
apresentar incoerências, o mesmo deve ser
reelaborado ou adaptado para melhor explicar o
conceito. Neste momento, podem ser discutidas as
limitações dos modelos elaborados em relação ao
seu objetivo de ensino e aprendizagem.

O
estudante
pode
propor
uma
explicação para o conceito utilizando o
seu modelo reelaborado. Além disso,
pode sugerir adaptações aos modelos e
socializar suas ideias com o restante da
turma. Essa atividade pode favorecer a
construção de novos significados.

Avaliação

Durante a avaliação dos modelos tridimensionais
pode ser realizada uma atividade, cujo objetivo seja
a comparação entre os aspectos químicos
codificados
nos
modelos
tridimensionais
reelaborados com o modelo científico. Além disso,
o professor pode solicitar aos estudantes a
explicação de uma possível atividade para utilização
dos modelos tridimensionais elaborados como
recurso pedagógico.

O estudante participa ativamente da
avaliação dos modelos, apresentando
argumentos e contra-argumentos em
relação ao seu próprio modelo. Esse
processo pode favorecer a reconciliação
integrativa dos conceitos estudados a
medida que a visão mais específica seja
usada para propor uma atividade a ser
aplicada em uma situação nova.

Fonte: da autora.

2
Outras informações a respeito do processo de preparação dos desenhos em softwares específicos para a impressão
tridimensional podem ser obtidas no trabalho de Almeida e Kiill (2019).
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O levantamento de algumas possíveis associações entre a vertente da modelagem
tridimensional e a TAS, possibilitaram a construção dos modelos tridimensionais impressos
pelos próprios estudantes a partir dos seus modelos mentais. As informações referentes a
realização das atividades de modelagem 3D são evidenciadas na seção de desenvolvimento.
3–DESENVOLVIMENTO
A presente investigação teve início após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa,
Protocolonúmero 2.420.833 e quinze estudantes participaram como voluntários. Além disso,
três professores realizaram a validação consensual dos questionários edas categorias obtidas.
A validação consensual segundo Creswell (2014) envolve a participação de um grupo de
especialistas que podem validar ou não os instrumentos de pesquisa, os resultados da análise,
bem como suas interpretações.
Estetrabalho apresenta natureza qualitativa por se tratar de uma investigação da
subjetividade referente à interpretação dos acontecimentos observados(MINAYO, 2009). Para
a geração das informações foi realizada uma pesquisa de campo durante a disciplina de
Laboratório de Ensino de Química II. Os registros foram realizados pela pesquisadora por
meio de diário de campo.Três questionários foram utilizados para o levantamento das
informações a respeito do conhecimento dos estudantes sendo aplicados no início, no final do
processo de modelagem e quatro meses após o encerramento do estudo.
Os procedimentos metodológicos seguiram fundamentalmente as etapas sugeridas
por Justi (2015) para a o processo não linear3 da modelagem científica. Desta forma, foram
propostas as seguintes etapas: (1) elaboração; (2) expressão; e (3) atividades de teste e
avaliação. Contudo, foram incluídas a etapa (4) referente as atividades de intervenção e a
etapa (5) referente a reelaboração dos modelos. A justificava para a inclusão das etapas 4 e
5 tem relação com o objetivo deste estudo, o qual priorizou a aprendizagem significativa do
conceito de interação enzima-substrato pelos estudantes.Apresenta-se na Figura 2 o modelo
utilizado para a construção dos modelos tridimensionais impressos.

3
A não linearidade do processo de modelagem significa que uma etapa exerce influência sobre a outra e que não existe uma sequência
de etapas pré-definida (JUSTI, 2010).
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Impressão 3D
1. Elaboração do
modelo mental

Objetivo alcançado

3. Atividades de
teste e avaliação

2. Expressão
utilizando desenhos

Não

Sim
Modelo
apresenta
incoerência?

Não

Impressão 3D

Modelo
apresenta
incoerência?
5. Reelaboração
do modelo
mental

Sim

4. Planejamento de
atividades de intervenção

Considerar as limitações
dos modelos 3D

Figura 2 – Modelo para o processo de construção de modelos 3D impressos. Fonte: da autora.

Após a realização das etapas propostas os dados obtidos foram organizados,

tratados, codificados e analisados por meio da técnica de análise de conteúdo de Bardin
(2016).
4–DISCUSSÃO
Com base no levantamento das informações para a realização deste estudo foi possível
observar que existe uma lacuna na literatura sobre a investigação da participação de
estudantes em atividades de modelagem 3D com base na TAS, sobretudo, para a investigação
dos indícios de retenção de conceitos químicos na estrutura cognitiva. Diante dessa lacuna na
literatura, pretende-se apresentar alguns resultados de uma pesquisa de mestrado com o
objetivo de contribuir para as discussõessobre esta temática. Apresenta-se na Tabela 1 os
resultados da frequência de respostas dos estudantes, bem como as categorias obtidas.
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Explicação pelo modelo ajuste
induzido

Explicação pelo modelo
chave-fechadura

Fatores químicos considerados Conceito de interação enzima-substrato

Tabela 1 – Aspectos químicos analisados, categorias e a frequência absoluta (N) de respostas dos
estudantes referentes aos questionários inicial, final e de teste de retenção
(Continua)
Categorias
Explica
de
adequada

forma

Explica
de
parcialmente
adequada

forma

Explica
de
inadequada

forma

Não sabe explicar ou
não conhece
Ausência de resposta
Total
Explica
de
adequada

forma

Explica
de
parcialmente
adequada

forma

Explica
de
forma
inadequada
Não sabe explicar ou
não
Ausência de resposta
Total
Explica
de
adequada

forma

Explica
de
forma
parcialmente
adequada
Explica
de
forma
inadequada
Não sabe explicar ou
não conhece
Ausência de resposta
Total
Explica
de
adequada

forma

Explica
de
parcialmente
adequada
Explica
de
inadequada

forma

forma

Não sabe explicar ou
não conhece
Ausência de resposta

Total

Frequência de
respostas QI

Total

Não houve

0

E1; E2;E6;E11;

4

Total

Frequência de
respostas TR

Total

13

E2; E3; E4; E6;
E7; E10; E11;
E12; E15

9

E5

1

E1; E5; E8; E13;
E14

5

9

E14

1

E9

1

E7;

1

Não houve

0

Não houve

0

E5;

1
15

Não houve

0
15

Não houve

0
15

E3

1

E1; E2; E3; E4;
E6; E7; E8; E9;
E10; E11; E14

11

E1; E3; E4; E5;
E6; E7; E11;
E12; E14; E15

10

E1; E2;E4;
E6;E7; E9; E10;
E11;E13;E14;
E15

11

E5; E12

2

E2; E9; E10

3

Não houve

0

Não houve

0

E8; E13

2

E8;E12;

2

Não houve

0

Não houve

0

E5;

1
15

E13; E15

2
15

Não houve

0
15

E1; E5; E6; E7;

4

E1; E2; E3; E4;
E5; E6; E7; E8;
E9; E10; E11;
E12; E14

13

E1; E3; E4; E6;
E7; E8; E10;
E11; E12; E13;
E14; E15

12

E3; E4; E10

3

Não houve

0

E2

1

E2; E8; E9; E12;
E15;

5

Não houve

0

E5; E9

2

E11;E13; E14

3

Não houve

0

Não houve

0

Não houve

0
15

E13; E15

2
15

Não houve

Não houve

0

E1; E2; E3; E5;
E6; E7; E9; E10;
E11; E12; E14

11

E1; E3; E4; E6;
E7; E8; E11;
E12; E13

9

E3; E6

2

E4; E8

2

E2; E5; E9; E14;
E15

5

E1; E2; E15

3

Não houve

0

E10

1

9

Não houve

0

Não houve

0

1

E13; E15

2

Não houve

E3; E4; E8; E9;
E10; E12;E13;
E14;E15;

E4; E7; E8; E9;
E10; E11; E12;
E13; E14
E5;

Frequência de
respostas QF
E1; E2; E3; E4;
E6; E7; E8; E9;
E10; E11; E12;
E13; E15

15

15

0

(Conclusão)
15

0

15

Fonte: dados da pesquisa.
Legenda: Frequência de respostas dos estudantes ao questionário inicial (QI); Frequência de respostas dos
estudantes ao questionário final (QF); e Frequência de respostas dos estudantes ao questionário de teste de
retenção (TR). Estudantes são representados pelos códigos numerados de um a quinze (E1-E15).
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A partir dos questionamentos propostos para a investigação dos conhecimentos dos
estudantes foram considerados quatro aspectos gerais: (i) conceito de interação enzimasubstrato; (ii) fatores químicos considerados; (iii) explicação pelo modelo chave-fechadura e;
(iv) explicação pelo modelo ajuste induzido. Com base nos aspectos gerais analisados foi
possível classificar as respostas em cinco categorias, que são descritas a seguir: (1) explica
de forma adequada; (2) explica de forma parcialmente adequada; (3) explica de forma
inadequada; (4) não sabe explicar ou não conhece e; (5) ausência de resposta.Diante da
análise dos questionários inicial efinal, observamos que a frequência de respostas
classificadas na categoria (1)em relação ao aspecto (i) aumentou consideravelmente após a
participação dos estudantes no processo de modelagem tridimensional, como ilustra o
excerto:
“A enzima ela possui uma conformação, na qual irá mudar quando ela se
aproxima de um substrato. Quando ela interage com o substrato, além de
ocorrer uma mudança conformacional, ocorre reações químicas entre a enzima
e o substrato, na qual transformará o substrato em produto. Após a formação
do produto, a enzima o libera, e ela volta ao seu formato original” (E11).

Similarmente, foi possível observar um aumento da frequência de respostas
adequadas em relação aos demais aspectos analisados (ii; iii; e iv).Outra informação que
pode ser destacada se refere ao fato que a maioria dos estudantes (N=9) não conhecia o
modelo de ajuste induzido no início das etapas de modelagem tridimensional. Contudo, no
final do processo a maioria dos estudantes(N=11) passou a considerar o modelo de ajuste
induzido4 para explicar o conceito de interação enzima-substrato, tal como em:
“Ajuste induzido tem relação com a mudança conformacional da enzima.
Quando o substrato se aproxima do sítio ativo da enzima ocorre a mudança na
sua conformação” (E9).

Além disso, a maioria dos estudantes no final do processo (N=11) passou a
reconhecer os aspectos químicos que influenciam a interação enzima-substrato (categoria 2
referente ao aspecto ii), como ilustra o fragmento de resposta a seguir:
“Interações eletrostáticas, estruturas químicas das espécies, ligações químicas
(covalentes, iônicas e ligações de hidrogênio), mudança conformacional e
outros fatores externos como pH, a concentração e temperatura” (E1).

Em relação a análise do questionário de teste de retenção, os resultados apontaram a
presença ou ausência de alguns subsunçores na estrutura cognitiva dos estudantes mesmo
após quatro meses do encerramento da pesquisa. Neste sentido, a identificação de alguns
subsunçorespode sugerir a ocorrência da aprendizagem significativa e a não identificação
pode sugerir indícios de uma aprendizagem mecânica, sem construção de significados.

4
Para Linenberger e Bretz (2015) o modelo de ajuste induzido é o mais recente modelo científico recomendado para a explicação da
interação enzima-substrato. Segundo Almeida e Kiill (2019) o modelo chave-fechadura deve ser evitado, pois pode contribuir para a
construção de ideias equivocadas (por exemploo estudante pensar que osubstrato se encaixe perfeitamente na enzima).
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As análises das respostas dos estudantes ao teste de retenção indicaram que a
frequências de respostas adequadas se manteve consideravelmente elevadas como, por
exemplo, a frequência de respostas classificadas na categoria 1 “explica de forma adequada
o conceito de interação enzima-substrato” referentes ao aspecto (i) diminuiu de 13
(frequência de respostas adequados analisadas no questionário final) para 9 (frequência de
respostas adequados analisadas no questionário de teste de retenção), tal como em:
“A interação ocorre em uma região específica da enzima (sítio ativo), o qual
sofre uma mudança conformacional ao interagir com o substrato. O substrato
se transforma em um produto e a enzima volta a sua conformação inicial” (E4).

Uma possível explicação para os dados obtidos sugerea contribuição da participação
dos estudantes nas etapas de modelagem 3D propostas. Outrossim, a criação dos modelos
pelos próprios estudantes pode ter favorecido a construção de novos significados a respeito
do conceito de interação enzima-substrato. Neste aspecto, os estudantes propuseram novas
explicações que revelaram uma melhor compreensão do conceito em questão.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho apontou de forma geral algumas contribuições da participação dos
estudantes no processo de modelagem 3D na perspectiva daTAS. Os resultados obtidos
podem sugerir que a criação dos modelos 3D pelos próprios estudantes favoreceu a
construção de significado e reelaboração dos seus modelos mentais iniciais. A análise das
respostas dos questionário inicial e final sugere que a maioria dos estudantes conseguiu
avançar em termos da aprendizagem do conceito de interação enzima-substrato. Além disso,
a frequência de respostas classificadas na categoria adequada manteve satisfatória após
quatro mesesdo encerramento do estudo.
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Resumo: No atual contexto educacional é importante adquirir novos conhecimentos de maneira
significativa e também crítica. Deste modo, a problematização aliada a uma mediação eficaz se configura
como uma estratégia potencial para a promoção da Aprendizagem Significativa Crítica. Neste sentido,
este trabalho visou caracterizar e aplicar propostas de organizadores prévios construídos à luz da
Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). Mapas conceituais e relatórios finais de investigação dos
problemas foram utilizados para a análise da abordagem. Os resultados indicaram que os organizadores
prévios, na forma de problemas, contribuíram para uma reorganização da estrutura cognitiva do
estudante de forma relevante e vantajosa para ancoragem de um novo conhecimento trabalhado
posteriormente. Assim, é possível inferir que a Aprendizagem Baseada em Problemas, como essência
dos organizadores prévios propostos, se configura como uma estratégia didática para a promoção de
uma aprendizagem significativa crítica na Educação Básica.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa Crítica.Ensino de Ciências. Organizador Prévio.
Metodologia Ativa.
Abstract: It is important to acquire new knowledge in a meaningful and critical way in the current
educational context. In this way, problematization combined with effective mediation is a potential
strategy for the promotion of Critical Meaningful Learning. In this sense, this work aimed to characterize
and apply proposals using previous organizers and Problem Based Learning (PBL). Concept maps and
final problem investigation reports were used to analyze the results. The results indicated that previous
organizers in the problems form contributed to a reorganization of student cognitive structure in a
relevant and advantageous way for anchoring of new knowledge worked later. Thus, it is possible to
infer that the Problem-Based Learning with previous organizers becomes a didactic strategy for
promotion of Critical Meaningful Learning in basic education.
Keywords: Critical Meaningful Learning. Science Teaching. Previous Organizer. Active Methodology

1–INTRODUÇÃO
O processo de ensino-aprendizagem vem passando, ao longo dos anos, por diversas
configurações com o objetivo de tornar o aprendizado mais efetivo e consistente. Neste
sentido, a Teoria da Aprendizagem Significativa - TAS (AUSUBEL, 1963) traz a perspectiva,
no processo de ensino-aprendizagem, da interação cognitiva não-arbitrária e substantiva
entre uma informação novae algum conhecimento pré-existente relevante (subsunçor)
presente na estrutura cognitiva do aprendiz (AUSUBEL, 2000; MOREIRA, 2008). Estas
interações entre conceitos novos e prévios geram uma mudança mútua nos elementos
envolvidos, fazendo com que ambos os conhecimentos ganhem sentido/significado para o
estudante (AUSUBEL, 1963).
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No atual contexto educacional é importante adquirir novos conhecimentos de maneira
significativa e também crítica. Assim, a TAS aprimora-se na Teoria da Aprendizagem
Significativa Crítica – TASC (MOREIRA, 2010). Isto porque é preciso viver em sociedade,
participar dela, mas conjuntamente ser crítico à mesma. Desse modo, o indivíduo estará
participando da sua cultura e, concomitantemente, maneando os conhecimentos construídos
significativamente, como se estivesse “olhando de fora” de sua comunidade, de modo a
resolver situações cotidianas (MOREIRA, 2010; OLIVEIRA et al., 2017).
Quando o educador se depara com situações em que os estudantes não possuam os
subsunçores necessários para o aprendizado de um dado conteúdo conceitual, o que deve
fazer? Ausubel et al. (1980) indica a utilização dos organizadores prévios. O principal objetivo
de um organizador prévio é estabelecer uma “ponte cognitiva” entre aquilo que o aprendiz já
sabe, mas que é insuficiente para um aprendizado significativo, e o material que irá aprender
de forma potencialmente significativa.
Por outro lado, sinergicamente à TASC, a Aprendizagem Baseada em Problemas
(ABP) é um método de aprendizagem que tem por base o uso de situações-problema como
ponto de partida para a obtenção e assimilação de novos conhecimentos (BARROWS, 1986).
Nesse processo, os problemas são incentivo/motivação para a aprendizagem e para a
evolução de certas habilidades de resolução pelos estudantes (SOUZA; DOURADO, 2015).
Nesta direção, a aprendizagem a partir experiências e concepções/ideias prévias dos
estudantes sobre um dado problema é fundamental para que (re)construam/ (re)organizem
seus conhecimentos e aprendam significativamente (MORAES; MANZINI, 2006).
Refletindo que a) a TAS/TASC têm como princípios a intencionalidade do estudante
a aprender e o aproveitamento dos conceitos prévios do aprendiz; b) esses conceitos prévios
podem ser deliberadamente construídos a partir de organizadores prévios (MOREIRA, 2010);
e c) a ABP baseia-se no estudo de problemas propostos com a finalidade de construir
determinados conceitos (COSTA, 2011); esta pesquisa objetivou caracterizar e aplicar
propostas de organizadores prévios construídos utilizando os princípios da ABP.
2–APORTE TEÓRICO
2.1 – ORGANIZADORES PRÉVIOS
Segundo Moreira (2008), apoiado no estudo de Ausubel, organizadores prévios (OP)
são elementos introdutórios propostos antes dos objetos de aprendizagem em si. Estes
organizadores, também chamados de antecipatórios, são desenvolvidos em um nível mais
alto de generalização e inclusividade de ideias.
Ausubel et al (1980), propõe o uso dos OP por provavelmente facilitarem a retenção
e longevidade dos conceitos/ideias aprendidos significativamente. Os OP agem se apoiando
em conceitos pré-existentes na estrutura cognitiva do aprendiz e subordinando conceitos
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prévios e novos (vindos do material a ser aprendido) de modo integrado, devida a
generalização do organizador, que se estabelecerá a partir da ancoragem em variados
subsunçores. Em síntese, os OP conseguem tanto gerar ideias-âncora importantes para a
aprendizagem significativa do novo material, quanto realizar relações entre conceitos, ideias
e proposições já existentes no construto cognitivo do aprendiz e aqueles presentes no material
de aprendizagem (MOREIRA, 2008). Os OP podem ser classificados como "expositivos",
quando o material a ser aprendido não for familiar ao aprendiz; ou "comparativos", quando
as concepções e ideias trazidas pelo material serão utilizadas para integrar novas ideias com
conceitos afins existentes na estrutura cognitiva do indivíduo (MOREIRA; MASINI, 1982).
Moreira (2008) comenta do potencial dos OP do tipo “situação”, pois esses podem
facilitar a conceitualização. Segundo Vergnaud (1990), são as conjunturas situacionais que
dão sentido aos conceitos. Desse modo, reflete-se que a apresentação de situações-problema
podem ser instrumentos potencialmente significativos. Observando a premissa de que para
que uma aprendizagem significativa possa ocorrer, se faz necessário que o material
potencialmente significativo tenha uma organização e uma sequência lógica (MOREIRA, 2008;
2010), acredita-se que a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) pode ser um método
que atenda às perspectivas de uma aprendizagem com sentido.
2.2 – A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS E A APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA CRÍTICA
A

ABP,

na

língua

inglesa

denominada

PBL

(Problem-Based

Learning),

foi

caracterizada inicialmente no final da década de 1960, no curso de Medicina da Universidade
McMaster, Canadá. Ela se constitui numa estratégia de aprendizagem que se baseia na
utilização de problemas para estimular a aquisição e integração de novos saberes. De modo
geral, possibilita uma aprendizagem centrada no estudante, sendo os professores mediadores
do processo de construção do conhecimento. Nesse método, os problemas acabam por
estimular a aprendizagem e, consequentemente, o desenvolvimento de competências e
habilidades pelo estudante, caracterizando então uma metodologia ativa (BARROWS, 1986).
Esse estímulo também é comentado por Ausubel (1963; 2003; AUSUBEL et al., 1980) como
um princípio essencial para uma aprendizagem com significado. Assim, tanto a ABP quanto a
TAS/TASC convergem para um processo de ensino-aprendizagem com articulação e sentido
para o estudante.
Na ABP, para solucionar problemas, na maioria dos casos, há interação social. Por
esse motivo, esta estratégia de ensino-aprendizagem implementa atividades que necessitam
de trabalho em equipe. Nesse tempo os estudantes têm a chance de checar, corroborar,
discutir, refutar e relacionar suas concepções prévias com as ideias de seus colegas
(LAMBROS,

2004;

CARVALHO,

2013).

Essas

práticas

acabam

por

promover

o

desenvolvimento de habilidades interpessoais e capacitando, de modo diferenciado, o modo
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de como trabalhar em equipe, que são fundamentais para uma aprendizagem reflexiva, crítica
e cidadã (SOUZA; DOURADO, 2015). Neste contexto é possível observar princípios da TASC
na prática da ABP como: o da interação social e do questionamento, da não-centralidade do
livro de texto, da incerteza do conhecimento, da desaprendizagem, da não-utilização do
quadro de-giz, do abandono da narrativa e o da participação ativa do aluno e diversidade de
estratégias de ensino (MOREIRA, 2010). Isto mostra que tanto TAS/TASC quanto à ABP
convergem para uma aprendizagem com potencial significado e criticidade.

3–MATERIAL E MÉTODOS
A fim de analisar os impactos dos OP propostos conforme os princípios da ABP para a
promoção de uma Aprendizagem Significativa Crítica (ASC), escolhemos abordá-los no ensino
de Biologia na Educação Básica. A partir de algumas reflexões acerca da temática ‘Cadeias
Alimentares e Relações Ecológicas’ é notório que o estudo da herbivoria não é tão enfatizado
como se deveria. Conceitos ligados a esta relação ecológica têm um peso considerável, visto
que estão relacionados a fenômenos de pragas, danos vegetais e bioprospecção, por exemplo.
Desse modo, foram idealizados OP para favorecerem o estabelecimento de conceitos do tema
‘herbivoria’. Assim, acredita-se que um potencial arcabouço cognitivo estará disponível para
um ensino potencialmente significativo sobre o material de aprendizagem posterior,
relacionado com as interações ecológicas e predatismo.
Os OP foram desenvolvidos e aplicados nos moldes da ABP e, para avaliar a eficácia
desses organizadores, foram ajustados alguns objetivos a serem atingidos por cada
organizador construído. Observando concepções que abarquem os objetivos propostos para
os OP no relatório final (de síntese) dos estudantes, poder-se-á inferir se a investigação e
resolução dos problemas foram eficazes.
A abordagem didática foi realizada na Escola de Referência em Ensino Médio
Professora Eurídice Cadaval (Itapissuma, PE, Brasil), em uma turma do 3º ano do Ensino
Médio (41 alunos), durando 6 horas/aula. A turma foi dividida em seis grupos para o
procedimento, e cada duas equipes receberam um mesmo problema (lê-se: OP na forma de
problema). Por conseguinte, as equipes foram instigadas a se reunirem e utilizarem seus
conhecimentos empíricos, além de definirem a função investigativa de cada membro, o modo
de pesquisa e a redação do relatório de síntese.
Mapas conceituais individuais foram utilizados para verificar os conceitos préexistentes e os construídos após o uso dos OP, a fim de responder se o uso deles foi efetivo
para o estabelecimento de conceitos e ideias que sirvam para ancoragem dos conhecimentos
vindos do material posterior: ‘Cadeias Alimentares e Interações Ecológicas’. Os mapas foram
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transcritos pelos autores para o software CMaps Tools1 para melhor visualização das
proposições.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Os OP foram idealizados e seus respectivos objetivos traçados a partir de três
contextos: a) estruturas estranhas nas plantas; b) pragas de plantações e; c) defesas
vegetais contra o ataque de predadores (Quadro 1). Tal caracterização dos OP nesta pesquisa
deve-se ao fato de que, mesmo sendo mais gerais e inclusivos, os organizadores não são
simplesmente textos expositivos ou comparações introdutórias.
Quadro 1. Organizadores prévios (OP) sobre herbivoria e seus objetivos na Aprendizagem Baseada
em Problemas
OP
Caracterização
Objetivos

Estruturas estranhas
nas plantas

Investigação sobre “verrugas” e
“caminhos” que aparecem em folhas
e frutos de plantas da região.

Pragas de plantações

Investigação
acerca
de
alguns
animais
fotografados
por
um
agricultor. Tais animais estavam
causando danos às suas plantações
de milho e soja.

Defesas
vegetais
contra o ataque de
predadores

Apresentação de um texto expositivo
sobre
defesas
vegetais
contra
herbivoria e coevolução da interação
herbívoro-planta.

a) Perceber as galhas (ou cecídias)
e minas (ou galerias) como tipos
de herbivoria;
b) reconhecer
dípteros
como
indutores de galhas;
c) conhecer
os
impactos
da
herbivoria nas plantas-vítimas.
a) Associar pragas de plantações
com a herbivoria;
b) entender os prejuízos que estas
pragas trazem para a planta;
c) indicar estratégias para erradicar
as pragas do contexto.
a) Perceber que herbívoros e
plantas que interagem podem
coevoluir;
b) compreender que os vegetais
não são, em parte, totalmente
vulneráveis aos ataques de
herbívoros;
c) conhecer as defesas vegetais
contra a herbivoria.

Os OP devem cumprir alguns princípios como: a identificação dos conceitos
relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz; a compreensão da relevância desses conceitos
para a aprendizagem do novo material; e a promoção de um contexto ideacional que possa
ser utilizado para reter significativamente novos conhecimentos (MOREIRA, 2008). Deste
modo, cabe ao professor-mediador a elaboração dos organizadores antecipatórios, diante dos
conhecimentos e concepções que o estudante possui, com a generalidade e relevância
necessárias.
Partindo do princípio que os jovens do 3º ano do Ensino Médio já têm familiaridade
com a Botânica e a Zoologia, visto que foram áreas abordadas no 2º ano de seu Curso Médio,
os OP foram construídos considerando além do conhecimento prévio exposto pelos mapas

1

Disponível em: https://cmap.ihmc.us/cmaptools/
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conceituais, potenciais conceitos que o professor-mediador acredita estarem obliterados. É
importante levar em consideração que a organização de um OP depende da natureza do
material de aprendizagem, da idade do educando e da sua familiaridade prévia com os
conceitos a serem aprendidos (AUSUBEL et al., 1980).

Além disso, os problemas

apresentados como organizadores prévios estão relacionados ao contexto social dos
estudantes de modo a despertar o interesse dos mesmos a aprender, que é um princípio
primordial tanto para uma aprendizagem potencialmente significativa (AUSUBEL, 1963;
2000; MOREIRA, 2008) quanto para a aprendizagem baseada em problemas (SOUZA;
DOURADO, 2015).
Após a apresentação dos problemas e organização dos grupos para investigação dos
casos em sala de aula, os estudantes utilizaram do espaço da biblioteca, laboratório de
Ciências, artigos, notícias, vídeos da internet, entrevistas com outros professores de áreas
afins entre outros mecanismos de pesquisa. Os debates iniciais nas equipes foram baseados
em suas concepções prévias e as demais conversas fundamentadas nos resultados de suas
buscas, em que as ideias iniciais foram corroboradas ou refutadas, informações incompletas
colocadas em xeque e novas ações criadas para as conclusões dos casos, enriquecendo, deste
modo, o contexto de aprendizagem para aqueles estudantes. Na observância destes fatos da
abordagem com OP na perspectiva da ABP, tem-se a consolidação não de alguns, mais de
todos os princípios da TASC (MOREIRA, 2010).
Quadro 2. Discussão entre estudantes acerca dos problemas propostos na abordagem didática.

Grupo
A

Estudante A1: “Existem duas lagartas diferentes aqui e não apenas uma. Então duas pragas.”
Estudante A2: “Por quê?”
Estudante A1: “Pesquisando imagens, vi que essa tem isso aqui ó. A outra não tem essa
coloração”.
Estudante A3: “Será que não estão em estágios diferentes. Lembra da aula do ano passado?”
Estudante A2: “Vamos tentar descobrir a partir do tipo de borboleta que ela forma.”

Grupo
B

Estudante B1: “Busca no Google por ‘verrugas’ em plantas.”
Estudante B2: “Deve ser o mesmo vírus que causa verruga na gente.”
Estudante B3: “Professor, não estamos achando nada. Tá complicado!”
Mediador: “Lembrem-se que vírus são específicos para célula-hospedeira, hein! Já viram a
possibilidade de achar algo no YouTube?” (...)
Estudante B3: “Deixa eu tentar acessar.”
Estudante B4: “Achei algo aqui! Massa! Verrugas em pé de macaxeira.” (...)
Estudante B1: “Boa! Tô vendo que são seres bem maiores que vírus. Hahaha.”

Segundo os registros obtidos durante a intervenção didática, como os dados
apresentados nas mediações em grupos, na observância do mediador e nos relatórios finais
de resolução dos problemas, é possível visualizar um desenvolvimento crítico dos estudantes
que vai além daquele provocado por uma aprendizagem por recepção com estratégia
essencialmente expositiva.A exemplo disto, o Quadro 2 descreve a discussão em duas
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situações: uma dos estudantes da Equipe A (OP Pragas de plantações) e outra dos estudantes
da Equipe B (OP Estruturas estranhas nas plantas).
Para muitos estudantes o principal resultado de um ensino é a memorização,
aprendizagem puramente mecânica. A ABP, por começar a abordagem do processo de ensinoaprendizagem com a exposição de um problema, propicia discussões em grupos, coloca o
professor em uma posição de agente mediador que acompanha a investigação e o trabalho
em equipe e favorece significativamente a aprendizagem, por trazer maior relevância e
aplicabilidade aos conceitos aprendidos (LAMBROS, 2004; SOUZA; DOURADO, 2015). Além
disto, essa atitude de reflexão, reconstrução e reorganização de concepções/ideias trazidas
pela APB, podem ter impacto positivo no desenvolvimento de habilidades para sistematização,
argumentação, pesquisa e compartilhamento de ideias em grupo, tornando a resolução do
problema satisfatória e eficaz (LAMBROS, 2004). Desse modo, os estudantes estarão
passando por uma formação crítico-reflexiva e fundamental para que eles consigam encarar
situações-problema cotidianas munidos dos conhecimentos adquiridos significativamente
(MOREIRA 2010). Moreira (2008) comenta que estas situações, como as trazidas pelos OP
idealizados, têm elevado potencial de facilitar a conceitualização. Isto porque são as situações
que dão lógica/sentido aos conceitos (VERGNAUD, 1990).

Figura 1: Mapas conceituais construídos por um estudante acerca dos conceitos de herbivoria antes
(Mapa 1) e após (Mapa 2) da aplicação de um organizador prévio sobre pragas em plantações.
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Para exemplificar os ganhos pedagógicos da ação até aqui descrita, a Figura 1 indica
mapas conceituais construídos antes e depois da aplicação de um dos OP propostos; no caso,
o OP ‘Pragas em plantações’. No mapa inicial, de acordo com os comentários do estudante e
da análise das proposições, é possível observar que ele relaciona o conceito ‘herbivoria’ aos
conceitos ‘plantas’ e ‘animais herbívoros’, diferencia vários conceitos ligados às plantas e faz
uma reconciliação dos significados ‘plantas’ e ‘animais herbívoros’ a partir das concepções de
‘energia’ e de ‘alimento’. A temática trabalhada antes da abordagem trazida por este trabalho
foi ‘Ciclos Biogeoquímicos’. Percebe-se, neste mapa inicial, que alguns conceitos abordados
no ensino dos ciclos permaneceram ancorados na estrutura cognitiva do estudante, em
especial no contexto do ciclo do carbono, por este ter uma estreita relação com as cadeias
alimentares e, consequentemente, com o fenômeno da herbivoria. Entretanto o estudante
não especifica outros conceitos relacionado com a herbivoria, nem traz concepções acerca
dos herbívoros, o que poderia dificultar o ensino de conceitos como ‘produtividade primária’,
‘defesas vegetais’, ‘diferenciação de predatismo e parasitismo em plantas’, entre outros.
No mapa após a aplicação do OP ‘Pragas nas plantações’ é possível visualizar
considerável especificação do conceito ‘animais herbívoros’ e, inclusive, exemplos deles:
‘lagarta do milho’, ‘lagarta do cartucho’ e ‘besouros’. Todos estes conceitos estão escritos
também no relatório final do problema dado no início da abordagem. É possível observar
também que o estudante relaciona os herbívoros como agentes que prejudicam o homem
produtor e as plantas de alguma maneira, que não foi especificada, mas realçando uma
criticidade frente ao problema, indicando um viés crítico à sua aprendizagem (MOREIRA,
2010). Outro indício disso é o fato de o estudante não indicar agrotóxicos para combater
herbívoros, mas predadores específicos (controle biológico) e o uso de transgênicos. Na
observância do professor-mediador, ele comenta que a equipe pensou na morte de
polinizadores, que são importantes para a agricultura, não podendo, assim, indicar inseticidas
como solução.
Analisando os dois mapas observa-se novas conexões entre conceitos, em especial
com diferenciação progressiva (expansão de conceitos do mais geral para o mais específico),
provavelmente oriundos da utilização das concepções prévias, da interação social dos
estudantes, da mediação do professor e da busca investigativa que a ABP promoveu. Assim,
a estrutura cognitiva do estudante organizada da maneira ilustrada no segundo mapa é
relevante e vantajosa para o ensino do material a ser aplicado posteriormente.
Sabe-se que um simples problema não tem si a capacidade de promover a
assimilação de um conceito. Até porque o ensino por descoberta, sem uma mediação efetiva,
não promove no estudante a uma aprendizagem significativa e crítica (OLIVEIRA et al., 2017).
Entretanto, a metodologia ABP traz uma configuração importante para um aprendizado
potencialmente significativo, que fica evidente nos mapas individuais anteriores e posteriores
à aplicação dos OP idealizados na perspectiva da resolução de problemas. Isso porqueo tipo
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de aprendizagem que resulta deste processo planejado de resolução de problemas,
organizado e mediado, em que o professor cria condições para que os estudantes em equipes
se inter-relacionem com os objetos de aprendizagem (desafios, problemas, experimentos
etc.), acaba por envolvê-los no processo de ensino e aprendizagem de modo diferenciado,
com significado (MOREIRA, 2010; AUSUBEL, 2003).
Além disso, nos relatórios de conclusão da investigação do problema, cinco dos seis
grupos conseguiram respostas satisfatórias que atenderam os objetivos propostos a cada
organizador (ver Quadro 1). Um dos grupos desistiu da investigação por se sentirem inaptos
e relataram que talvez não conseguiriam desvendar o problema. Segundo o professormediador, houve baixa motivação e/ou interesse da equipe que se acentuou com o fato de a
mediação do professor exigir que as pesquisas iniciais de poucos minutos fossem além e mais
profunda. Nesse contexto, é importante que o professor reflita sobre seu valioso papel em
despertar a intencionalidade dos estudantes a aprender, pois este éum fator crucial para uma
aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1963; 2003; AUSUBEL et al., 1980).
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estratégias cujas ações considerem o conhecimento trazido pelo estudante, faça do
professor um mediador eficaz, provoquem no estudante o interesse a aprender e despertem
seu senso crítico através da resolução de situações-problema de seu cotidiano são férteis para
uma aprendizagem com significado. Ensinar e aprender são ações essencialmente dinâmicas
e não podem estar limitadas apenas ao ensino memorístico, unicamente mecânico e acrítico.
Assim, diante dos resultados deste trabalho e das reflexões finais, é possível inferir
que a ABP é uma estratégia de ensino-aprendizagem potencialmente significativa e, neste
estudo, mostrou-se uma excelente ferramenta para a construção de organizadores prévios.
A utilização das resoluções de problemas como elementos consolidadores de subsunçores
para a aplicação do novo material e, de certo modo, como determinantes das relações entre
conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz e os trazidos no material de
aprendizagem, propiciou a mobilização de conceitos importantes para a estrutura cognitiva
dos estudantes que servirão de ponte cognitiva para a assimilação de novos conceitos
relacionados a uma temática maior. É importante salientar que, como diz Moreira (2008), não
é o formato do OP que é o foco, mas sim a função desse instrumento na promoção de uma
aprendizagem significativa e crítica.
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Resumo: Em nossos estudos anteriores apresentamos uma FlexQuest, ferramenta didática que
modificamos para atender a Teoria da Aprendizagem Significativa no ensino de água na Educação
Básica. Diante dos resultados obtidos, pudemos inferir que a ferramenta modificada se configurou como
um material instrucional potencialmente significativo. Como a FlexQuest, em essência, está conjugada
à Teoria da Flexibilidade Cognitiva e sua construção exige um padrão de elementos promotores de
flexibilização do conhecimento dos estudantes que não foi considerado na pesquisa anterior, este estudo
visou analisar se uma FlexQuest construída unicamente a partir dos princípios da Teoria da Flexibilidade
Cognitiva, ou seja, sem intencionais modificações também tem potencial para promover uma
Aprendizagem Significativa Crítica. A análise dos resultados obtidos aponta que a configuração da
FlexQuest não modificada revelou evidências de uma aprendizagem significativa em curso, o que
ratificaessa ferramenta como um material instrucional potencialmente significativo.
Palavras-chave:Teoria da Flexibilidade Cognitiva. Aprendizagem Significativa Crítica. Material
Instrucional Potencialmente Significativo.
Abstract: In our previous studies we presented a FlexQuest that is didactic tool, which we modified to
meet the principles of Meaningful Learning Theory for water teaching in high school degree. After
discussions about the results obtained it was possible to infer that the modified tool was configured as
a potentially significant instructional material. FlexQuest, in essence, is coupled with the theory of
Cognitive Flexibility and its construction requires a pattern of elements that promote students'
knowledge flexibility, but it was not considered in the previous research. Thus, this study aimed to
analyze if a FlexQuest constructed solely from principles of the Cognitive Flexibility Theory, i. e., without
intentional modifications, also has the potential to promote Critical Meaningful Learning. The analysis of
the results showed that the configuration of the unmodified FlexQuest revealed evidences of a
Meaningful learning in progress, which ratifies this tool as a potentially significant instructional material.
Keywords: Cognitive Flexibility Theory. Critical Meaningful Learning. Potentiallysignificantinstructional
material.

1–INTRODUÇÃO
Diante dos conhecimentos gerados nas últimas décadas acerca de práticas
pedagógicas que promovam uma aprendizagem que faça sentido e coloquemo estudante na
posição de protagonista do processo de ensino-aprendizagem na Educação Básica, é notório
que boa parte dos professores, em especial os das ciências, encaram abusca e/ou
desenvolvimento dessas estratégias/ferramentas como um grande desafio(OLIVEIRA;
GUSMÃO; AQUINO, 2018). Ainda há umagrande preocupação por parte dos docentes em
priorizar

a

apresentação

de

conceitos,

descrições

de

estruturas,

terminologias

e

caracterização de processos naturais etc., tornando o processo de ensino-aprendizagem
unicamente mecânico, literal e arbitrário (MOTOKANE, 2015). O ensino, em essência, gera
uma aprendizagem, ou seja, a ação de ensinar só é considerada se houver aprendizagem; e
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aconstrução de saberes precisa ser significativa para o educando, a fim de que seja efetiva,
gerando, inclusive, criticidade (MOREIRA, 2010).
A partir da utilização dos conhecimentos prévios dos estudantes é possível estes
assimilarem, de forma não-arbitrária e substantiva, novos conceitos e proposições emsuas
estruturas cognitivas. A interação entre os saberes pré-existentes e os conhecimentos novos
trazidos no material didáticoacabam por adicionar novos significados ao constructo cognitivo
dos aprendizes, expandindo suas redes cognitivas e gerando novas relações conceituais. Tal
processo fundamenta a Teoria da Aprendizagem Significativa – TAS, que surge na década de
1960 a partir das pesquisas David Ausubel (AUSUBEL, 1963; 2003). Tempos depois, Moreira
(2010) adiciona um viés crítico à TAS, surgindo assim a Aprendizagem Significativa Crítica –
TASC, orientada a partir de onze princípios facilitadores.
Diante das premissas de uma aprendizagem significativa: a) exploração e uso de
conhecimento prévio do aprendiz, b) intencionalidade do aprendiz em aprender e, c) material
potencialmente significativo, propostos por Ausubel (1963; 2003), o professor pode explorar
diversas estratégias e ferramentas que propiciem uma aprendizagem com significado para o
estudante.Nesta direção, em nosso estudo anterior (OLIVEIRA; GUSMÃO; AQUINO,
2018)apresentamos

resultados

a

partir

da

modificação

deuma

ferramenta

(ou

estratégia)FlexQuest, que se deriva de uma WebQuest que se fundamenta na Teoria da
Flexibilidade Cognitiva – TFC(SOUZA et al., 2006).A TFC implica uma aprendizagem em que
os conceitos apresentados no material instrucional precisam ser flexíveis para que o estudante
realize diversas “travessias” pelo mesmo conhecimento,mas com diferentes perspectivas. Tal
açãopromove a multidimensionalidade do conhecimento e favorece a aplicação do mesmo em
variados contextos (WCER, 2004; ALEIXO et al., 2008).Cabe salientar que uma FlexQuest
pode ser desenvolvida para o estudo de qualquer temática ou conteúdo conceitual que se
deseje ensinar e já existem várias destas ferramentas publicadas e disponíveis para o uso
dos professores (SANTOS, 2016; OLIVEIRA; SILVA; AQUINO, 2017; SANTOS; CLEOPHAS,
2017; RAMOS, 2019).
AFlexQuest que modificamosfoi configuradaa partir de um diálogo entre a TASC e a
TFC, a fim de tornar esta ferramenta potencialmente significativa. Contudo, devido a este
diálogo a construção da FlexQuest, cujo tema escolhido foi ‘água’ (FQ-água), não seguiu fiel
às orientações de Souza et al. (2006)para alguns elementos promotores de flexibilidade
cognitiva, sendo alterados a partir da observância dos princípios da TASC. Mesmo assim, ao
fim

da

validação

da

ferramenta,

observou-se

tanto

opotencial

deflexibilização

do

conhecimento quanto uma aprendizagem significativa em curso dos estudantes, configurando
a FQ-água como uma estratégia/ferramenta potencialmente significativa (OLIVEIRA;
GUSMÃO; AQUINO, 2018).
Diante do aprofundamento da discussão a acerca da construção de umaFlexQuest
pelos autorescriadores da estratégia (SOUZA et al., 2006), chegou-se à conclusãode que é
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indispensávelobedecer ao padrão de elementos que constituem essa ferramenta, a fim de
que, efetivamente, o conhecimento possa ser flexibilizado. Diante desse contexto, este
trabalho objetivou analisar se uma nova FlexQuestsobre água, construída sem um diálogo (e
consequentes alterações de elementos) com a TASC,também promove, além da flexibilização
do conhecimento,uma aprendizagem significativa e crítica.
2– APORTE TEÓRICO
2.1 –A TEORIA DA FLEXIBILIDADE COGNITIVA E A TEORIA DA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA CRÍTICA
Na década de 1980, havia grande dificuldade dos estudantes americanos em transferir
conhecimentos adquiridos nas disciplinas do curso de Medicina para novas situações,
poisexigiam conhecimentos com maior grau de complexidade e pouco estruturados. Assim,
na mesma década Spiro e colaboradores (1991) concebem uma teoria de ensinoaprendizagem que abarcasse essa problemática, caracterizando princípios para resolução
deste dilema acadêmico. Assimsurge a Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC), idealizada no
âmbito de uma pesquisa nos Estados Unidos que visava identificar e resolver as dificuldades
em transferir o conhecimento aprendido para novas situações, apresentadas por alunos dos
cursos de Medicina (FELTOVICH et al., 1989; ALEIXO et al., 2008; SILVA et al., 2015).
ATFCse refere à capacidade do indivíduo em reestruturar o conhecimento construído
a partir de um material de aprendizagem para resolver uma situação/problema nova(o) com
no qual ele encontra, a partir da capacidade de constituir esquemas, tomando partida da
rigidez do conhecimento até suaﬂexibilidade (SILVA et al., 2015). Deste modo, os autores da
TFC colocam que o conhecimento construído pelo estudante, a fim de ser utilizado em
diferentes situações, necessita ser ensinado a partir da identificação de diferentes
perspectivas. Spiro e colaboradores (1991) afirmam que através da análise de situações reais,
o conhecimento que revela um dado contexto (que se construirá no estudante de alguma
forma), pode ser aprofundado, relacionado, reorganizado e reconstruídoatravés da
identificação de novos contextos dentro destas mesmas situações.
Por outro lado, quando o professor considera as concepções e ideias prévias do
aprendiz para ensinar um determinado conhecimento, tem-se início um processo de
assimilação, de forma não-arbitrária, não-literal, substantiva, onde os novos conceitos se
ancoram em conceitos pré-existentes (subsunçores) na estrutura cognitiva do estudante, em
que ambos os conhecimentos (prévios e novos) se modificam, emergindo daí novos
significados. Este processo caracteriza a Teoria da Aprendizagem Significativa – TAS.
(AUSUBEL, 1963; 2003; MOREIRA, 2010). Quando não são considerados osconceitos prévios
do estudante, a aprendizagem pode se tornar unicamente mecânica e não-significativa.
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A partir de suas reflexões, Moreira (2010) passou a estudar a TAS numa perspectiva
crítica: surge a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica(TASC), que orienta a
caracterização de métodos e ferramentas de ensino-aprendizagem a partir da observação de
onze princípios facilitadores (Quadro 1). Segundo o mesmo autor, a TASC é “aquela
perspectiva que permite ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora
dela”. Desta forma, o estudante vai além da aprendizagem com significado, pondo em xeque
os conhecimentosassimilados com as situações que envolvem estes conceitos. Logo, a
promoção de uma aprendizagem significativa e críticaacaba levandoà superação de práticas
tradicionais de ensino, como as tradicionais dicotomias, as verdades absolutas, processos
isolados eos estados e objetos fixos (MOREIRA, 2005).
Quadro 1: Princípios facilitadores da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (MOREIRA, 2010),
adaptado deRamos e Aquino (2015).
Princípios
1. Princípio do conhecimento prévio
2. Princípio da interação social e do
questionamento.
3. Princípio da não centralidade do
livro
de texto
4. Princípio
perceptor

do

aprendiz

como

5. Princípio do conhecimento como
linguagem
6.
Princípio
semântica

da

consciência

7. Princípio da aprendizagem pelo
erro.
8. Princípio da desaprendizagem

9. Princípio
conhecimento

da

incerteza

do

10. Princípio da não utilização do
quadrode-giz. Da participação ativa
do
aluno
e
diversidade
de
estratégias de ensino
11. Princípio
narrativa

do

abandono

da

Descrição
Para ser crítico de algum conhecimento, o sujeito tem que
aprendê-lo significativamente. Para isso, o conhecimento
prévio é a variável mais importante.
Um ensino centrado na interação entre professor e aluno,
enfatizando o intercâmbio de perguntas, tende a suscitar a
aprendizagem significativa crítica.
A questão não é banir da escola o livro didático, mas adotálo como único texto, dificulta uma aprendizagem
significativa crítica.
Tudo o que o aluno recebe, ele percebe e posteriormente
decide como representar em sua mente o objeto ou um
estado de coisas do mundo.
Tudo o que se conhece numa "disciplina" é inseparável dos
símbolos em que ela é codificada. Ensinar química, por
exemplo, significa ensinar uma linguagem específica.
É necessário entender que são as pessoas que atribuem
significado às palavras e que, portanto, estes podem mudar.
Buscar ou reconhecer o erro é pensar criticamente, é
aprender a aprender, encarando o erro como natural e
aprendendo através de sua superação.
Aprender a desaprender significa reconhecer o que é
relevante ou não, o que pode levar a desconstrução de um
conhecimento prévio que impeça a captação de
significados.
É necessário que o aluno entenda que as definições que
temos hoje são invenções humanas criadas a partir das
perguntas que foram feitas até agora, mas estas podem
tornar-se incoerentes no futuro.
A eliminação do quadro-de-giz leva ao uso de atividades
colaborativas que implicam na participação ativa do aluno,
fundamental para facilitar a aprendizagem significativa
crítica.
É necessário usar estratégias nas quais os alunos possam
discutir, apresentar oralmente ao grande grupo o produto de
suas atividades colaborativas, receber e fazer críticas.

Enquanto a ASC visa o aluno participar da sociedade e refletir sobre as situaçõesproblemas ocorrentes nela como um agente de transformação (MOREIRA, 2010), observa-se
que a flexibilidade cognitiva objetiva a compreensão dos diversos materiais de aprendizagem
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nos vários contextos e ocasiões que o estudante experimenta (SILVA et al., 2015). Nessa
direção, os pontos convergentes destas duas teorias trazem um excelente diálogo para pensar
em estratégias de formação de indivíduos críticos, reflexivos e atuantes na sociedade. Assim,
um estudante crítico poderá assimilar as informações relevantes para chegar ao conhecimento
(VIEIRA, 2012), que terá uma aplicabilidade por fazer sentido para ele.
2.2

–

FLEXQUEST:

UMA

ESTRATÉGIA/FERRAMENTA

POTENCIALMENTE

SIGNIFICATIVA
Em 1995, Bernie Dodge e Tom March, da Universidade de San Diego (Estados Unidos
da América) idealizaram uma ferramenta didática denominada WebQuest, atividade orientada
para a pesquisaem que as informações com que os estudantes interagem provém da
internet(HEIDE; STILBORN, 2000). Spiro e colaboradores (1991) apontavam os sistemas
hipertexto e hipermídia ideais para a dinâmica da TFC, pois estes sistemas proporcionavam
diversas travessias no cenário do conhecimento e sua integração com vários contextos
associados (LEÃO et al., 2006). Nesta direção, Souza et al. (2006), apoiados na Teoria da
Flexibilidade Cognitiva, modificaram a WebQuest, concebendo uma nova ferramenta
denominada FlexQuest (FQ).
A FQtem base em casos (acontecimentos, informações, notícias) presentes na internet
e não de textos estruturados ou finalizados (rígidos) sobre um dado conhecimento. Um casoé
dividido (ou descontruído) em minicasos, que ilustram diferentes perspectivas para o mesmo
(LEÃO et al., 2006; ALEIXO et al., 2008). São indicadas, ainda, conexões entre os minicasos
de diferentes casos, de forma que esta interação entre diferentes perspectivas evite desvios
dos objetivos da proposta do professor, combine significados, reorganize conhecimentos e
possibiliteo desenvolvimento de senso crítico nos alunos (LEÃO et al., 2011; SILVA et al.,
2015). Compete ao professor a escolha de materiais que permitam a discussão de uma
temática em mais de um contexto e das páginas da internet apontadas como meio de
informação e contextualização do um dado tema. Assim o docente deverá estar mediando a
construção dos conhecimentos dos estudantes durante todo o processo (SILVA et al. 2015).
Após a aplicação da FQ, acredita-se que os estudantes tenham realizado travessias
multidirecionais no cenário do dado conhecimento, compreendendo, (re)organizando e
relacionandoos

contextos

apresentados

pela

ferramenta,auxiliandoaassimilação

de

conhecimentos e desenvolvendo habilidades de resolução de situações-problemas e
criticidade. Assim, estar-se-á promovendo a flexibilização cognitiva (ALEIXO et al., 2008;
SILVA et al., 2015).
Hoje, existem as versões 1.0 (Primeira Geração) e 2.0 (Segunda Geração) para as FQ
(SANTOS; CLEOPHAS, 2017). A Segunda Geração da FQ surge para se adequar à Web 2.0,
tornando-se uma estratégia/ferramenta que favorece a interdisciplinaridade e estimula a
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capacidade crítica do estudante (SANTOS, 2016). O Quadro 2 elenca os elementos
necessários para a produção de uma FQ de Segunda Geração.
Quadro 2: Elementos que integram uma FlexQuestde Segunda Geração (SANTOS; CLEOPHAS, 2017).
Contexto
Casos
Questões
Processos
Transferência

É exibido o cenário temático, onde pode-se explorar o conhecimento prévio do
estudante para inseri-lo em casos específicos posteriormente.
Ocorre o aprofundamento do tema, de maneira contextualizada e interdisciplinar,
nos casos (com seus minicasos), obtidos na internet e estruturados pelo professor.
Questionamentos onde professor poderá avaliar a evolução conceitual do aprendiz
e verificar se ele consegue analisar, compreender e identificar as relações
existentes entre os contextos dos Recursos.
São conjuntos especiais de minicasos elaborados pelo professor com o propósito
de propiciar ao aluno uma reflexão crítica e flexível entre os diferentes contextos.
Propõe estimular os aprendizes a continuar o processo começado na FQ, de modo
ativo e crítico, a partir da experiência e dos saberes (re)construídos.

A FQ ainda não é muito utilizada pelos professores dada às múltiplas adversidades
da atividade docente e seus poucos anos de existência. Entretanto considera-se um material
instrucional que tem impacto positivo no processo de ensino-aprendizagem (SILVA et al.,
2015; SANTOS, 2016; SANTOS; CLEOPHAS, 2017). A Tabela 1 indica algumas FQ produzidas
nos últimos anos.
Tabela 1: Algumas FlexQuests produzidas com temas do ensino das Ciências.

FlexQuest

Endereço (link)

Referência

Cristais

http://flexquest.wixsite.com/flexqu
estcristais

RAMOS; AQUINO, 2015

Interações Entre
Animais e Plantas
Fluido da Vida
Modelo Padrão
Tem Química na
minha dieta?

https://profze.wixsite.com/flexipa
http://flexquest.ufrpe.br/projeto/1
655/contexto/1719
http://delimajrb.wixsite.com/flexqu
est-mpadrao
http://flexquest.ufrpe.br/projeto/2
687/geral

OLIVEIRA;
SILVA;
AQUINO, 2017
SANTOS;
CLEOPHAS,
2017
AQUINO; LIMA, 2018
RAMOS, 2019

Oliveira, Silva e Aquino (2017) e Oliveira, Gusmão e Aquino (2018)observaram as
similaridades entre a TASC e a TFC e foram pioneiros na construção de FQ a partir de um
diálogo entre as duas teorias. Na Flex-Água (FQ para o ensino de água) que desenvolvemos
no nosso grupo de pesquisa, todos os princípios da TASC foram observados na elaboração
dos seus elementos, a fim de levar os estudantes a desenvolver uma aprendizagem
significativa e crítica, além da flexibilidade cognitiva (OLIVEIRA; GUSMÃO; AQUINO, 2018).
Neste sentido, uma discussão acerca da construção dos elementos de uma FQ tradicional
(sem aporte dos princípios da TASC) trouxe uma pergunta a ser testada, ou seja, será que
uma FQ 2.0 tradicional também promove uma aprendizagem com significado e criticidade?
Nos tópicos seguintes tentaremos responder essa questão.
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3–MATERIAL E MÉTODOS
Para facilitar a compreensão dos resultados e discussões acerca da FQ produzida por
Oliveira, Gusmão e Aquino (2018) e a nova FQ apresentada nesse trabalho, denominaremos
de FQ18a criada em 2018 e de FQ19a idealizada nessa pesquisa.A FQ19 também foi idealizada
a

partir

temática

água

(http://www.flexquest.ufrpe.br/).

e

construída
Talplataforma

na
é

Plataforma
utilizada

FlexQuest

especificamente

UFRPE
para

o

desenvolvimento de FQ e foi criada em 2016 por pesquisadores da Universidade Federal Rural
de Pernambuco (UFPE), no Brasil (RAMOS, 2019).
A seção “Recursos” foi organizada em quatro casos (eventos/notícias relacionados com
água) com três/quatro minicasos cada. Cada conjunto de minicasos de um caso representa
desdobramentos destes eventos/notícias, ou seja, seus variados contextos. Na seção
“Questões” foram elaborados seis questionamentos a partir das abordagens apresentadas nos
Recursos. Nos “Processos” foram propostas quatro sequências especiais de questionamento.
Por conseguinte, na seção “Transferência” foi proposta uma atividade de promoção à
aprendizagem ativa, crítica, reflexiva e continuadora do processo iniciado na FQ19.
Para validação da FQ19, um grupo de estudantes (n=16) do 3º ano do Ensino Médio
foram orientados a utilizar a ferramenta, formando equipes de quatro pessoas, realizando a
visitação e cumprido as tarefas descritas no Quadro 3.Para verificar a capacidade da
ferramenta de promover uma potencial aprendizagem significativa, utilizou-se como
estratégia a produção de mapas conceituais individuais.
Quadro 3:Minicasos, questões e atividade de processo escolhidos a partir da FQ19 para a validação
da ferramenta.

Casos

Questões

Processo

A transposição do Rio São
Francisco

Por que não choveu como deveria
no sertão entre 2011 e 2017?

Reflita sobre sua aptidão para morar no semiárido nordestino que
ainda não foi agraciado pela transposição do São Francisco.
Relacionando com o seu atual trato com a água, escreva quais seriam
suas maiores dificuldades e discuta com a sua equipe.
Revisite os minicasos (‘Quem é o Rio São Francisco’, ‘O que é a
transposição’ e ‘Por que não choveu como deveria no sertão entre 2011
e 2017?’) e, junto com seus colegas, discuta sobre a situação
econômica, ambiental e social dos moradores de áreas vitimadas pela
seca e os efeitos da transposição do Rio São Francisco para eles.

4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A FQ19 está hospedada no link http://www.flexquest.ufrpe.br/projeto/6885/geral
(layout da página inicial na Figura 1) e possui em suas informações gerais sua temática
principal e os seus objetivos, sendo estes: a) temática à‘Escassez hídrica e sustentabilidade
da água’ e b) objetivos à relacionar conhecimentos acerca do ciclo hidrológico e impactos
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antrópicos associados; conhecer os dilemas relacionados à seca no semiárido nordestino;
promover reflexões sobre estratégias sustentáveis para a água e promover flexibilização dos
conhecimentos relacionados à água como um bem ambiental e social.

Figura 1: Página inicial da FQ19.
O contexto trazido pela FQ19 (Figura 2) coloca para o estudante situações-problema
que requerem ações a curto, médio e longo prazo. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
direciona o ensino para promover no estudante o desenvolvimento de habilidades de análise,
argumentação, debate e avaliação de problemas envolvidos em situações do cotidiano,
utilizando conhecimentos das diversas ciências (BRASIL, 2018). Trabalhar estas habilidades
no processo de ensino-aprendizagem auxilia o estudante examinar, investigar e refletir os
contextos, onde eles podem a partir daí elaborar estratégias para buscar a solução para
problemáticas apresentadas.
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Figura 2:Contexto inicial daFQ19.
De um modo geral, os contextos iniciais trazidos pelas FQ geralmente trazem
perguntas ao invés de respostas prontas, além de um resgate ao conhecimento prévio dos
estudantes. Ao trazer os educandos para o contexto do conhecimento, a FQ pode estimular a
intencionalidade do estudante em aprender, uma premissa para o desenvolvimento de uma
potencial aprendizagem significativa e crítica (OLIVEIRA; SILVA; AQUINO, 2017; OLIVEIRA;
GUSMÃO; AQUINO, 2018). Estas considerações convergem para as reflexões de Moreira
(2010), isto é, “para ser crítico de algum conhecimento, de algum conceito, primeiramente o
indivíduo tem que aprendê-lo significativamente e, para isso, seu conhecimento prévio é,
isoladamente, a variável mais importante”.
Spiro (1988) aponta que para desenvolver a flexibilidade cognitiva nos estudantes é
necessário que a estratégia utilizada centre o estudo em casos para o desenvolvimento do
conteúdo conceitual do estudante. Esses casos são situações reais levadas à ambientes de
aprendizagem para serem investigadas. No Quadro 4 apresentamos os casos e como estes
se desdobram em minicasos na construção da FQ19.
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Casos
No Nordeste Brasileiro chove,
mas o sertão é seco
(https://bit.ly/2IPtL1n)
A transposição do Rio São
Francisco
(https://bit.ly/2mUCmo8)
O impacto da ação humana
no ciclo da água
(https://bit.ly/2UODg7x)
Reúso de água: uma
alternativa sustentável
(https://bit.ly/2HI5zS6)

Minicasos
1. Como acontecem as chuvas no semiárido?
2. Por que não choveu como deveria no sertão entre 2011 e
2017?
3. Como acontecem as chuvas no Litoral do Nordeste
1. Possíveis impactos positivos da transposição
2. Possíveis impactos negativos da transposição
3. Quem é o Rio São Francisco?
4. O que é a transposição?
1. Como a água existe em nosso planeta?
2. O ciclo da água
3. Ações do homem influenciam no ciclo da água
4. Como minimizar os impactos da ação do homem no ciclo da água
1. Formas de reúso da água
2. Vantagens do reuso de água residuária
3. Utilização de água residuária: o que ser?

Para os casos (cenários do conhecimento) da FQ19 foram selecionadas quatro notícias
da internet (uma para cada caso) e cada um dos casos foram descontruídos em três ou quatro
minicasos (contextos), conforme o indica o Quadro 4. Para elaboração de FQ, a fim de que
promovam a flexibilização do conhecimento, os minicasos devem ser recortes literais da
informação/notícia da internet. Cada recorte indica um contexto diferente para o mesmo caso
(RAMOS, 2019). Esta é uma das grandes diferenças entre a FQ18 e a FQ19, pois a FQ idealizada
neste trabalho seguiu as orientações padrões para construção dos casos e minicasos. Por
outro lado, a FQ18 teve seus casos construídos segundo os princípios da TASC, ou seja, seus
minicasos não eram recortes literais de um caso, mas sim saberes afins (convergentes,
sinérgicos) de um subtema trazido no caso. A Figura 3 ilustra um exemplo de caso para a
FQ18 e a FQ19.
As Questões propostas nas FQ18 e a FQ19 têm base essencialmente na reflexão e na
indagação nos eventos e processos indicados nos casos. Nesse sentido, a indução ao
questionamento proposta pelas FQ sugere um aprendizado por meio de perguntas ao invés
de respostas que, segundo Moreira (2010), é uma das premissas para um aprendizado crítico
e significativo. Robustecendo essa reflexão, Postman e Weingartner (1969) consideram que
o conhecimento não está em cadernos ou livros à espera de alguém que venha descobri-lo e
compreendê-lo; o conhecimento é construído a partir da argumentação e produção de
respostas mediante a aplicação de perguntas. Nesta direção, todo conhecimento novo emerge
de perguntas novas, perguntas estas formuladas sob interrogações antigas.
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Figura 3: Exemplo de um caso e seus respectivos minicasos nas FQ18 (A) e FQ19 (B)

Nesse cenário, as seguintes questões foram elaboradas para FQ19:
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-

Questão 1: A água que você toma hoje provavelmente já passou pela goela de algum
dinossauro; pode ter vindo do xixi de Isaac Newton, de uma chuva de Londres em 1850
ou até do suor de um cantor famoso do século XX. Reflita e explique como isto é possível.

-

Questão 2: Reflita sobre sua aptidão para morar no semiárido nordestino que ainda não
foi agraciado pela transposição do São Francisco. Relacionando com o seu atual trato com
a água, escreva quais seriam suas maiores dificuldades e discuta com a sua equipe.

-

Questão 3: As plantas são grandes aliadas na conservação de cursos d'água e na
formação de chuvas. Pense com sua equipe os porquês dessa afirmação estar correta e
relacione-os com os eventos de desmatamento.

-

Questão 4: As variações climáticas de um outro continente ou dos oceanos (Atlântico e
Pacífico) influenciam no regime de chuvas do Brasil. Argumente se é correto ou não
afirmar que o Brasil pode resolver sozinho o problema da estiagem em suas regiões
atingidas.

-

Questão 5: As nossas ações podem ser vistas como "atitudes de vida" ou "atitudes de
morte".Escolha qual 'atitude' você classificaria as ações de construção de barragens e
transposição do Rio São Francisco. Explique os motivos que lhe levaram a classificar
assim.

-

Questão 6: Além de reaproveitar água da chuva, indique outra alternativa viável que
possa ser utilizada para aliviar os efeitos da estiagem.
As Questões, de modo geral, apontam para a percepção do ciclo da água em contextos

diferentes dos apresentados nos casos. É notório que o uso do conhecimento prévio nos
questionamentos é crucial para a construção das respectivas respostas. Tanto a TFC quanto
a TASC preconizam o uso do Princípio do Conhecimento Prévio em suas perspectivas
(MOREIRA, 2010; RAMOS, 2019). Na verdade, segundo Moreira (2005), esse princípio
converge para qualquer teoria de aprendizagem com viés construtivista ou teoria de
desenvolvimento cognitivo, o que justifica esta observação.
Outro ponto importante das Questões propostas nas FQ é o considerável apelo pelo
trabalho de reflexão e resolução em equipes. Aqui podemos destacar três princípios da TASC,
mesmo que intencionalmente não tenham sido base para construção de tais questionamentos,
são eles: a) Princípiodo Aprendiz como perceptor, que ressalta a discussão sobre o que o
estudante percebe,ou não,acerca das informações que ele recebe, pois há, em sua estrutura
cognitiva, elementos idiossincrásicos e concepções prévias que se integram aos conceitos
novos no processo de ensino-aprendizagem,estes elementos são indispensáveis para uma
aprendizagem que faça sentido (MOREIRA, 2010; AQUINO; CHIARO, 2013); b) Princípio da
Aprendizagem pelo Erro, em que o conhecimento humano é construído a partir da
conflagração e superação do erro e esta construção de conceitos pode se alterar mediante a
verificação de inconsistências, assimilação de novos significados ou reorganizaçãode ideias
(MOREIRA, 2005; MOREIRA, 2010); c) Princípio do Abandono da Narrativa, de que propõe
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que o aprendizexponha suas concepções e contribuições, contrapondo o uso do livro-texto e
do quadrobranco/lousa como únicas formas de expor as informações de maneira literal e
arbitrária (MOREIRA, 2010).
As sequências especiais idealizadas para o elemento “Processos” exigem que o
professor faça uma organização lógica dos contextos apresentados pelos diferentes minicasos
a fim de que o estudante possa resolver questões mais específicas que a do elemento anterior
(Questões) (SANTOS 2016; SANTOS; CLEOPHAS, 2017). Assim, organizou-se estas
sequências específicas, ilustradas no Quadro 5. Analisando tais sequências. Nessa
configuração é possível encontrar características de alguns princípios da TASC, como o
Princípio da Interação Social e do Questionamento, o Princípio do Aprendiz como Perceptore
consequente Princípio da Consciência Semântica.
Quadro 5: Sequências especiais idealizadas para o elemento ‘Processos’ da FQ19.
Sequências especiais (Processos)
Sequência 1: Revisite os minicasos (‘Quem é o Rio São Francisco’, ‘O que é a transposição’ e ‘Por
que não choveu como deveria no sertão entre 2011 e 2017?’) e, junto com seus colegas, discuta
sobre a situação econômica, ambiental e social dos moradores de áreas vitimadas pela seca e os
efeitos da transposição do Rio São Francisco para eles.
Sequência 2: Revisite os minicasos (‘Vantagens do uso de água residuárias’, ‘Formas de reúso de
água’, ‘O ciclo da água’ e ‘Ações do homem influenciam no ciclo da água’) e pesquise algum
método/estratégia que poderia ajudar no uso sustentável da água.
Sequência 3: A partir dos minicasos (‘Ações do homem influenciam no ciclo da água’, ‘Como
minimizar os impactos da ação do homem no ciclo da água?’, ‘Utilização de água residuária: o que
ser?’ e ‘Formas de reúso da água’), releia-os e aponte como sua comunidade se relaciona com a
água e se ela vem cuidando deste recurso de modo sustentável.
Sequência 4: Visite novamente os minicasos (‘Utilização de água residuária: o que ser?’, ‘Ações
do homem influenciam no ciclo da água’, ‘Vantagens do reuso de água residuária’ e ‘Formas de
reúso da água’) e pense o que sua equipe poderia fazer para sensibilizar os cidadãos a tomarem
atitudes para economia da água.

Segundo Moreira (2010, p. 11), em suas reflexões acerca do Princípio do Aprendiz
como Perceptor,
“(...) vemos as coisas não como elas são, mas como nós somos. Sempre que
dissermos que uma coisa "é", ela não é. Em termos de ensino, isso significa
que o professor estará sempre lidando com as percepções dos alunos em um
dado momento. Mais ainda, como as percepções dos alunos vêm de suas
percepções prévias, as quais são únicas, cada um deles perceberá de maneira
única o que lhe for ensinado. Acrescente-se a isso o fato que o professor é
também um preceptor e o que ensina é fruto de suas percepções. Quer dizer,
a comunicação só será possível na medida em que dois perceptores, professor
e aluno no caso, buscarem perceber de maneira semelhante os materiais
educativos do currículo. Isso nos corrobora a importância da interação social e
do questionamento na facilitação da aprendizagem significativa.”

Deste modo, a percepção do estudante, sua interação com os colegas e com o
professor-mediador, tão explorada nas sequências propostas nos Processos da FQ19, indicam
uma convergência desse elemento de FQ para a filosofia da TASC. Além disso, a consciência
semântica entendida nos Processos pode ser caracterizada como ideia de que os significados
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estão nas pessoas e não nas palavras. Isto porque eles foram atribuídos a elas por pessoas e
estas só dão às palavras significados baseados em suas experiências vividas, conforme indica
Moreira (2010).
Com a revisitação dos casos e seus respectivos minicasos é possível promover, de
modo explícito, interações entre conceitos e proposições, chamando atenção para
convergências, diferenças e semelhanças e, consequentemente, reconciliar inconsistências
reais e aparentes para resolver um questionamento. Na TASC este processo é denominado
‘reconciliação integrativa’ (MOREIRA, 2010; 2011) e, como observado, é possível prevê-lo na
resolução desta etapa da FQ19.
A Transferência propôs a seguinte atividade: “A partir dos conhecimentos que você
construiu ao longo da Flex-água, se reúna com sua equipe e juntos elaborem um livrinho
paradidático para as crianças do Ensino Fundamental com algum tema relacionado à água.”.
É indispensável que a atividade de transferência elaborada pelo professor pretenda uma
situação

onde

os

estudantes

possam

aplicar

os

conhecimentos

construídos

e,

consequentemente,fazer com que eles compreendam de que tudo o que foi aprendido não se
encerra após a utilização da FQ. Isso porque eles mesmos podem defrontar-se com novas
situações no cotidiano, pois a FQ foi estruturada para atuar como uma forma que viabiliza
anseios pedagógicos e não como um fim em si mesma (SANTOS, 2016; RAMOS, 2019).
Quando observada a ideia anterior da aplicação dos conceitos assimilados pelos
educandos a novas situações, de forma que emerjam da estrutura cognitivas dos estudantes
as novas proposições concebidas, tem-se a reflexão de que os significados construídos por
eles acabam por instruí-los para uma nova forma de enxergar o mundo, manuseando a
informação, criticamente, sem achar-se impotente frente a ela. Esta reflexão é, em essência,
a TASC (POSTMAN; WEINGARTNER, 1969; MOREIRA, 2005; MOREIRA, 2010).
Até aqui fizemos uma discussão que se baseia nos princípios teóricos da FQ19, agora
vamos avaliar o impacto da sua utilização pelos estudantes no processo de ensinoaprendizagem. A Figura 4 indica dois mapas conceituais produzidos por um estudante-alvo da
que participou da abordagem didática utilizando a FQ19. O primeiro mapa (Figura 4A) indica
as proposições prévias e o segundo mapa (Figura 4B) as proposições construídas após a
aplicação da FQ19. Fica evidente que as proposições apresentadas no mapa B indicam a
assimilação de conceitos de um domínio mais complexo e isto é um dos focos das estratégias
preconizadas pela TFC (FELTOVICH et al., 1989; ALEIXO et al., 2008; SILVA et al., 2015).
Além disso, no mesmo mapa conceitos provenientes dos dois casos indicados para o acesso
formaram proposições com maior nível de especificidade que no mapa inicial, indicando
potencial diferenciação progressiva (TAVARES, 2007). Em entendimento aos casos acessados
pelo estudante e ao conceito de diferenciação progressiva da TAS, concebe-se a ideia de que,
na verdade, o elemento ‘Casos’ da FQ é um meio pelo qual o aprendiz obterá uma
especificação de conceitos.
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Figura 4: Mapa conceitual inicial (A) e final (B) produzido um grupo de estudantes do Ensino Médio
acerca do tema “escassez de água”.

Ainda na interpretação do mapa, percebe-se certa criticidade que emerge em
algumas proposições, como: o Rio São Francisco sendo chamado de Velho Chico (indicando
certa intimidade ou sentido de pertencimento); a relação das doenças que acometem a
população do semiárido mais direta com a qualidade da água consumida e; uma subordinação
do conceito ‘transposição do São Francisco’ ao conceito-prévio ‘uso de sistemas’. Uma questão
que chamou a atenção foi o estudante ter apontadoa solução entre aspas por, provavelmente,
notar controvérsias no projeto da transposição indicado em um dosminicasos, o que pode
indicar um grau mais avançado de criticidade e reflexão. Resultados similares foram
observados nos mapas dos outros estudantes que utilizaram da FQ19.
A partir dos indícios apresentados nos mapas conceituais, de modo geral, é possível
inferir que há uma aprendizagem significativa em curso com potencial criticidade. A atividade
de transferência não foi aplicada, mas o professor-mediadornos informou que esta etapa da
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FQ19 será bem interessante no que diz respeito à intencionalidade dos estudantes. Eles
poderão munir-se dos conhecimentos construídos acerca do tema da escassez de água para
produção não só de um paradidático para crianças do Ensino Fundamental, mas também de
um documentário sobre a temática. Esta intencionalidade, ao ser citada pelo docente, remetenos a TAS/TASC como uma das premissas básicas de uma aprendizagem que faça sentido
para o estudante (ASSUBEL, 1963; 2003; MOREIRA, 2005; 2010; OLIVEIRA; SILVA; AQUINO,
2017).
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, é possível observar características da TASC desde o início da abordagem
da FQ19, onde o ‘Contexto’ instiga o interesse do estudante em aprender e tenta abordar o
seu conhecimento prévio (ou até criá-lo); os ‘Casos’ promovem diferenciação progressiva dos
significados; as ‘Questões’ induzem o abandono da narrativa, a interação social e o
questionamento, a aprendizagem a partir do erro, a consciência semântica e o conhecimento
como linguagem (todos princípios da TASC); os ‘Processos’ propiciam a reconciliação
integradora e a ‘Transferência’ o uso dos conhecimentos assimilados para transformação de
um contexto. Ressaltamos que o interesse despertado pelo estudante e sua capacidade de
agir perante situações cotidianas a partir do conhecimento construído pelo uso da FQ19
corrobora com as ideias trazidas por Oliveira, Silva e Aquino (2017) e Oliveira, Gusmão e
Aquino (2018).Nesta abordagem, fica evidente que uma FQ construída conforme as indicações
de Silva (2016), isto é, sem modificações intencionais, não se afasta da perspectiva da TASC.
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Resumo:O objetivo da pesquisa foi verificar ascaracterísticas dos modelos explicativossobre o tema
“Solução e o processo de dissolução”de 14estudantes de 2ª série doEnsino Médiode uma escola da Rede
Púbica, situada na região de São Bernardo do Campo-SP.A Teoria da Aprendizagem Significativa foi
considerada buscando relacionar o conhecimento prévio dos estudantes ao construírem e reconstruírem
conceitos químicos sobre esse tema.Os dados foram coletados a partir de questionários, verificando se
os modelos explicativos dos alunos, sobre esse tema, antes, durante e após o ensino, se modificaram.
A pesquisadora realizou intervenções, por meio de atividades experimentais, que possibilitaramaos
alunos relacionaro conhecimento prévio com as novas informações.Os modelos explicativos
apresentados pelos alunos foram categorizados em 3 níveis:macroscópico, pseudomicroscópico e
submicroscópico. Do total, 21,4% dos alunosque apresentaram, incialmente, explicações em nível
macroscópico,atingiram um nível de abstração mais complexo, interpretando o processo de dissolução
como um conjunto de interações entre as partículas constituintes da solução. Entretanto 85,7% dos
alunos apresentaram concepções que transitaram nos níveis pseudomicroscópicoe submicroscópico, o
que pode indicar uma reorganização de seus esquemas cognitivos,possibilitando a construção de novos
significados para o tema.
Palavras-chave:modelos explicativos, solução, processo de dissolução.
Abstract:The objective of this research was to verify the characteristics of the explanatory models on
the theme "Solution and the process of dissolution" of 14 high school students of a Public School in São
Bernardo do Campo-SP. Meaningful Learning Theory was considered to relate students' prior knowledge
to construct and reconstruct chemical concepts on this topic. The data were collected from
questionnaires, verifying if the students' explanatory models, before, during, and after the teaching,
have changed. The researcher carried out interventions, through experimental activities, that enabled
the students to relate previous knowledge to new information. The students' explanatory models
presented were categorized into three levels: macroscopic, pseudomicroscopic, and submicroscopic. Of
the total, 21.4% of the students who initially presented explanations at the macroscopic level reached
a more complex level of abstraction, interpreting the dissolution process as a set of interactions between
the constituents of the solution. However, 85.7% of the students presented conceptions that transited
at the pseudomicroscopic and submicroscopic levels, which may indicate a reorganization of their
cognitive schemas, allowing the construction of new meanings for the subject.
Keywords: explanatory model, solutions,dissolution process.

1–INTRODUÇÃO
Segundo Moreira, Masinie colaboradores(2008),uma das condições principais para
que ocorra a aprendizagem significativa é o estabelecimento de relações entre um
conhecimento prévio e o novo conhecimento e a intencionalidade do estudante de querer dar
significado a esses novos conhecimentos.
Nas aulas de Química, então, é preciso que o professor perceba o conhecimento prévio
que os alunos apresentam para propiciar a aprendizagem significativa dos conceitos químicos,
elaborando estratégias de ensino mais adequadas para os alunos.
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Isto considerado, o objetivo desta pesquisa foi verificar as características dos modelos
explicativos dos alunos sobre o tema “Solução e o processo de dissolução”. Para isso, foram
analisadas as concepções de 14 alunos da 2ª série do Ensino Médio de uma escola da Rede
Pública, situada na cidade de São Bernardo do Campo–SP.
Durante as aulas de Química, os alunos participaram de atividades potencialmente
significativas sobre soluções e o processo de dissolução diante de situações de ensino
estruturadas para provocar reflexões sobre suas próprias ideias e a interação dessas ideias
com os novos conhecimentos.
Assim sendo, para a ocorrência de uma aprendizagem significativa sobre esse tema,
verifica-sea necessidade de alguns conhecimentos prévios para que os alunos estabeleçam
relações e possam diferenciar misturas de substâncias homogêneas e heterogêneas,
reconhecer os componentes das soluções e as interações entre suas partículas químicas,
articular com o modelo particulado da matéria edefinir os conceitos de solubilidade, de
formação de íons, entre outros. Ao estudarem esses conceitos, os estudantes poderão
construí-los e atribuir novos significados em diferentes níveis de complexidade: macroscópico,
pseudomicroscópico e submiscroscópico (BENARROCH, 2001; CARMO, 2005).

2–REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
Para o ensino com o enfoqueconstrutivista e que considera a Teoria da Aprendizagem
Significativa, conhecer o que os alunos pensam é muito importante para aconstrução e
reconstrução de conceitos, pois permite a relação de conhecimentos e a atribuição de
significados (BENARROCH,2000,2001; POZO;CRESPO, 2009; MASINI, 2011; MOREIRA et
al.,2008).
A aprendizagem se torna significativa quando o aluno procura dar sentido ou
estabelece relações entre os novos conceitos, ou a nova informação, e os conceitos já
existentes, ampliando sua estrutura cognitiva (MOREIRA, 2015). O autor considera que, de
acordo com Ausubel, as ideias já estabelecidas na mente do aluno (conceitos subsunçores ou
ideias-âncoras) permitirão que as novas informações sejam organizadas de forma
hierárquica, de modo que elementos mais específicos do conhecimento sejam ligados a
conceitos mais gerais.
Segundo Masini, Moreira e colaboradores (2008, p. 22), tais conhecimentos são
construídos: “por descobrimento, geração e avaliação de hipóteses, generalização a partir de
instâncias específicas, indução, abstração”. À medida que a aprendizagem vai se tornando
significativa, esses subsunçores se tornam mais elaborados e capazes de ancorar novas
informações.
Por meio da aprendizagem, então, são produzidas alterações na estrutura cognitiva do
indivíduo, ocorrendo a compreensão interna da situação e de seu significado. Existe, portanto,
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um processo de reflexão, já que se trata da incorporação consciente e responsável de fatos,
conceitos, situações e experiências (CARMO, 2005; MASINI, 2011, 2012).
Se o indivíduo não tiver intenção de associar o novo conhecimento, ou se ocorrer pouca
interação com a estrutura de conceitos que ele já possui em sua estrutura cognitiva, poderá
ocorrer a aprendizagem mecânica ou a memorização de dados, fatos ou conceitos, pois a
nova informação permanecerá isolada do restante do corpo de seu conhecimento. Nesse caso,
a nova informação é armazenada de forma arbitrária; não ocorre interação com aquelas já
armazenadas (MOREIRA; MASINI, 2001).
Portanto, a consciência do professor sobre asideias já estabelecidas na mente do
aluno, as ideias-âncoras, são de fundamental importância para que se estabeleçam ligações
entre o que se pretende ensinar e o que o aluno já conhece. Com base nessa premissa, Santos
(1998, p.22)destaca a célebre frase de Ausubel: “O fator singular mais importante que
influencia a aprendizagem é o que o aprendiz já conhece; descubra-o e ensine-o de acordo”.
De acordo com Benarroch e Marín (1998), que também seguem uma linha
cognitivista,o sujeito começa a construir conceitos, que são denominados por esses autores
de primeiros esquemas específicos. A partir de abstrações reflexivas, é estabelecida uma
relação “interfactual” (relações formais mais ou menos estáveis de coordenação e
transformações) entre os esquemas específicos e entre outros esquemas provenientes do
substrato operatório, que são os esquemas operacionais. Desse modo, se amplia a extensão
do domínio do conhecimento que, após uma ou várias fases interfactuais, resulta em uma
fase transfactual, na qual a abstração de forma refletida origina uma explicação causal
necessária, com respostas mais elaboradas.
No ensino de Química sobre o tema soluções, nessa perspectiva, os primeiros
esquemas específicos são elaborados a partir da abstração do conceito de solução como uma
mistura homogênea de substâncias. Essa é uma propriedade importante na interface da
transposição da visão do aluno do nível macroscópico para o nível submicroscópico (CARMO,
2015). A relação interfactual entre os esquemas específicos –mistura homogênea de
substâncias – e os provenientes do substrato operatório (esquemas gerais) proporcionou a
compreensão dos alunos sobre a existência de interações entre as partículas constituintes das
substâncias. De maneira análoga, outra abstração importante é o conceito de solubilidade
como certa quantidade de soluto capaz de se dissolver em dada quantidade de solvente, em
determinadas condições de temperatura e pressão. Essa ideia poderia se ampliar para a
compreensão dos conceitos de soluções saturada e insaturada e reforçar as noções sobre
interações que ocorrem entre soluto e solvente na formação das soluções, acionando
esquemas operatórios mais complexos.
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3–METODOLOGIA
Foram analisadas as características dos modelos explicativos de 14 estudantes da 2ª
série do Ensino Médio de uma escola da Rede Pública, situada na cidade de São Bernardo do
Campo-SP, de acordo com três dimensões de análise:a construção do conceito de solução
como uma mistura homogênea de substâncias; a construção do conceito de solubilidade como
a quantidade de soluto capaz de se dissolver em dada quantidade de solvente, em
determinadas condições de temperatura e pressão; a interpretação do processo de dissolução
como um conjunto de interações que ocorrem entre as partículas da solução. Para a análise,
foram considerados três momentos.
O primeiromomento foi o reconhecimento das concepções dos alunos por meio de
um questionário inicial, contendo questões abertas, apresentadas no quadro 1.
Quadro1.Questões propostas para manifestar as concepções prévias dos alunos sobre
solução e o processo de dissolução
Questão

Pergunta realizada

1

Em uma aula de Química, seu professor vai ensinar soluções. Escreva três frases que
indiquem suas ideias sobre o assunto.
Foi colocado, em um recipiente contendo água, uma pequena quantidade de sal. Como
você representaria esse sistema? Desenhe e explique seu desenho.
Em sua opinião, qual é a ideia que um aluno tem ao ouvir estas expressões: solução
saturada e solução insaturada?
Supondo que você tenha um microscópio superpotente, como você explicaria o que
ocorre com o sal e com a água quando entram em contato?
Fonte:Elaborado pela pesquisadora Carmo (2005).

2
3
4

No

segundo

momento,

foram

realizadas

intervenções

pedagógicas

pela

pesquisadora,com aplicação de situações de ensino, capazes de provocar reflexões e fornecer
dados para a reelaboração conceitual. As atividades, descritas no quadro 2, foram
desenvolvidas, primeiramente, em pequenos grupos eseguidas de discussões entre a turma
toda. Dessa forma, os alunos tiveram oportunidade de manifestar suas concepções sobre o
tema soluções e de pensar sobre suas próprias ideias erelacioná-las com as dos colegas, para
que as novas informações pudessem dar subsídios para estruturarem, ou reestruturarem,
novas concepções em nível de maior complexidade.
Quadro 2. Situações de ensino
Descrição
1- Foram apresentados aos alunos vários sistemas materiais contendo substâncias puras e
misturas de substâncias homogêneas e heterogêneas, de modo que os alunospudessem
selecionar aqueles que eles consideravam conter substância pura. O objetivo era interpretar
a solução como uma mistura homogênea de substâncias, percebendo a homogeneidade
como uma característica fundamental das soluções.
2- Realização de um experimento (cromatografia da tinta de caneta esferográfica), cuja finalidade foi
possibilitar aos alunos a percepção de que um sistema homogêneo não é necessariamente
representativo de substância pura.
3-Atividade experimental sobre a solubilidade do sal (cloreto de sódio) e do açúcar (sacarose) em
água, realizada em pequenos grupos, sob a orientação da pesquisadora, visando à construção do
conceito de solubilidade, considerando a influência da temperatura e da agitação.
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do composto iônico cloreto de sódio para a retomada de alguns conceitos sobre interações atômicas
e moleculares, mediando a elaboração de ideias sobre a dissolução. Em seguida, a partir dos
desenhos e fotografias apresentados pela pesquisadora, foi solicitado aos alunos que fizessem uma
previsão a respeito de dois sistemas, um contento cloreto de sódio (sólido) e água (solução
condutora de eletricidade) e outro contendo açúcar e água (solução não condutora de eletricidade) e
elaborassem desenhos e explicações para esses sistemas, em nível submicroscópico.
Fonte:Elaborado pela pesquisadora Carmo (2005).

O terceiromomento ocorreu após um mês do término das atividades, no qual foi
realizado um diagnóstico das concepções dos estudantes, com a utilização de um novo
questionário sobre os conceitos explorados no tema, conforme mostra o quadro 3.
Quadro 3. Questões exploradas no diagnóstico final
1- Explique, com suas palavras,o que você entende por soluções.
2- Ao ouvir, em uma aula de Química, o professor falar em solução saturada e solução insaturada,
como você as diferencia?
3- Analisando a frase: A água potável e a água mineral são consideradas substâncias puras. Você
julga que a frase está correta ou incorreta? Justifique sua resposta.
4- Faça um desenho que represente,em nível submicroscópico, a formação da solução, caso
considere que esta tenha se formado. Explique seu desenho. (Foi fornecida ao aluno a proposta da
dissolução de KCl(sal) em água).
Fonte:Elaborado pela pesquisadora Carmo (2005).

As respostas dos alunos, nos três momentos, foram categorizadas em 10 níveis
explicativos(CARMO, 2005), a partir de aproximações com os conceitos científicos.
As principais características descritas nos níveis explicativos são apresentadas nos
quadros abaixo:Quadro 4-explicações macroscópicas -, fundamentadas nos aspectos
perceptíveis (níveis I, II, III e IV), Quadro 5 -explicações pseudomicroscópicas -, nas quais
os alunos ultrapassam a barreira do observável e, em suas explicações, passam a considerar
elementos submicroscópicos, no entanto, são atribuídas a estescaracterísticas macroscópicas
(níveis V, VI e VII) eQuadro 6 -explicações submicroscópicas -, nas quais surgem elementos
que consideram interações entre as partículas constituintes do sistema (níveis VIII, IX e X).
Quadro 4.Explicações macroscópicas
Características das explicações macroscópicas
Nível
I
II
III
IV

Concepção apresentada pelo aluno
Não apresenta o conceito de solução. Explica o processo de dissolução com base nos
aspectos perceptíveis e não faz referência alguma às partículas. Não diferencia solução
saturada da insaturada e não apresenta o conceito de solubilidade.
A solução é concebida como uma mistura de substâncias. Não diferencia solução saturada de
insaturada e não apresenta o conceito de solubilidade.
A solução é concebida como uma mistura de substâncias. Diferencia solução saturada da
insaturada, construindo o conceito de solubilidade, mas não consegue ampliá-lo para explicar
o processo de dissolução.
O conceito de solução é definido como uma mistura homogênea de substâncias. Diferencia
solução saturada da insaturada, constrói o conceito de solubilidade, mas não consegue
ampliá-lo para explicar o processo de dissolução.
Fonte:Elaborado pela pesquisadora Carmo (2005).

Quadro 5.Explicações pseudomicroscópicas
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Características das explicações pseudomicroscópicas
Nível
V

VI

VII

Concepção apresentada pelo aluno
A solução é concebida como uma mistura de substâncias. Nas explicações referentes ao
processo de dissolução, aparecem referências às partículas com características
macroscópicas. Não diferencia solução saturada da insaturada e não apresenta o conceito de
solubilidade.
A solução é concebida como uma mistura de substâncias. Nas explicações referentes ao
processo de dissolução, aparecem referências às partículas com característicasmacroscópicas.
Diferencia solução saturada da insaturada e constrói o conceito de solubilidade, no entanto,
não o amplia para justificar o processo de dissolução.
O conceito de solução é definido como uma mistura homogênea de substâncias. Nas
explicações referentes ao processo de dissolução, aparecem referências às partículas com
característicasmacroscópicas. Diferencia solução saturada da insaturada e constrói o conceito
de solubilidade, no entanto, não o amplia para justificar o processo de dissolução.
Fonte:Elaborado pela pesquisadora Carmo (2005).
Quadro 6.Explicações submicroscópicas
Características das explicações submicroscópicas
Concepção apresentada pelo aluno

Nível

VIII

IX

X

A solução é concebida como uma mistura de substâncias.Diferencia solução saturada da
insaturada, constrói o conceito de solubilidade, mas não o amplia para justificar a
dissolução. Avança na interpretação da dissolução com a utilização de modelos
submicroscópicos, considerando interações entre as partículas constituintes da solução. No
entanto suas explicações aparecem carregadas de erros conceituais.
O conceito de solução é definido como uma mistura homogênea de substâncias. Diferencia
solução saturada da insaturada, constrói o conceito de solubilidade, mas não o amplia para
justificar a dissolução. Avança na interpretação da dissolução com a utilização de modelos
submicroscópicos considerando interações entre as partículas constituintes da solução. No
entanto suas explicações aparecem carregadas de erros conceituais.
Constrói o conceito de solução e de solubilidade. Diferencia solução saturada da insaturada.
Avança na interpretação da dissolução utilizando modelos submicroscópicos considerando
interações entre as partículas constituintes da solução, coerentes com os conceitos
científicos.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora Carmo (2005).

4–RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apontam que os estudantes, quando pensam em solução e no processo
de dissolução, constroem e reconstroem suas explicações considerandoideias donível
macroscópico até osubmicroscópico.
A figura 1, adiante, mostra a categorização das explicações dos 14 estudantes em
níveis explicativos durante os três momentos de ensino. Os dados indicam opredomínio de
explicações em nível macroscópico (71,4%),nas quais surgiram explicações do conceito de
solução, associadoà ideia que envolve a ação de “misturar” (elementos, substâncias, “coisas”,
componentes, produtos químicos). Outros verbos também foram utilizados pelos alunos para
caracterizar o fenômeno, como: “dissolver”, “juntar” e “diluir”.Esses resultados são
consonantes com os de Blanco e Prieto (1997) e Carmo (2005), que apontam que os alunos
veemo processo de dissolução como o resultado de uma ação externa sobre o sistema, como:
agitar, misturar ou mesmo aquecer.
Muitas

concepções

manifestadas

pelos

alunos,

como

fundir,

decompor,desaparecer,diluir, foram utilizadas quando expressaram ideias relativas ao soluto
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na solução.Quando se referiam ao solvente no processo de dissolução, manifestaram
concepções como se estesofresse transformações, como mudança de cor, alteração de gosto,
desaparecimento; epoucas foram as explicações que indicavam um pensamento voltado às
interações entre as partículas constituintes da solução.
Nesse sentido, pode-se inferir que exista uma barreira para a transposição das ideias
macroscópicas para um nível interpretativo mais complexo. Talvez as relações entre os
conhecimentos prévios e as novas informações (MOREIRA, 2015) não tenham sido suficientes
para

que

a

estrutura

cognitiva

adquirisse

amplitude

a

ponto

de

possibilitar

a

reestruturaçãodas concepções prévias, para ultrapassar a barreira do observável. Ou, ainda,
de acordo com Benarroch (2001), as abstrações reflexivas podem não ter sido suficientes
para que esquemas específicos sofressem uma relação “interfactual” e,entre outros esquemas
provenientes do substrato operatório, parafornecer respostas mais elaboradas.
Aindana figura 1, pode-se observar que, durante a intervenção pedagógica realizada
pela

pesquisadora,

57,1%

do

total

dos

alunos

ultrapassaram

a

barreira

do

observável,passando para níveis explicativos submicroscópicos VIII e IX.Tal fato pode ter sido
reflexo da construção do conceito de solubilidade. A percepção sobre a característica
homogênea da solução possibilitou aos alunos elaborarem ideias sobre possíveis interações
entre as partículas da solução. O conceito de solubilidade pode ter sido construído pela
interação dos conhecimentos prévios com as novas informações. Esse resultado corrobora as
ideias de Masini, Moreira e colaboradores (2008).
Talvez o conhecimento de que o soluto pode ser dissolvido em certa quantidade de
solvente levou o aluno a relacionar seu subsunçor ao conceito de dissolução, construindo
explicações mais elaboradas, dando maior significado ao fenômeno.
Segundo Benarroch(2001), o conhecimento específico de solubilidade pode ter
ampliado a extensão do domínio do conhecimento que, após uma ou várias fases
interfactuais, resultou em uma fase transfactual, na qual a abstração de forma refletida
originou uma explicação causal necessária com respostas mais elaboradas.
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Níveis de Explicações dos alunos antes do ensino, durante o ensino
e após o ensino

9
8
7
6
5
4
3
2
1

antes ensino

durante o
ensino

após ensino

Explicações Macroscópicas

antes durante o após
ensino
ensino
ensino
Explicações
pseudomicroscópicas

X

IX

X

antes do durante
ensino
ensino

VIII

IX

X

VIII

IX

VIII

VII

V

VI

VI

VII

V

VII

V

VI

IV

III

I

II

IV

III

I

II

IV

III

I

0
II

Número de alunos com explicações no
nível

10

após
ensino

Explicações
submicroscópicas

Figura 1. Níveis explicativos dos alunos para solução e processo de dissolução

Ainda considerando os estudos de Benarroch (2000, 2001), pode-se observar que,
mediante as situações de ensino, as quais propiciaram reflexões aos alunos a respeito desuas
próprias ideias, houve um enriquecimento em seus esquemas específicos que auxiliou na
transposição dos dados perceptíveis em respostas mais significativas, visto que, no momento
2, durante o ensino, houve progresso em relação às concepções, que passaram de
macroscópicas para as de níveis pseudo e submicroscópicos, nos quais as explicações se
mostraram mais próximas às dos modelos cientificamente aceitos.
Os resultados finais nãoforam satisfatórios, o que pode estar relacionado ao fato de
que os alunos, no momento 1, início do estudo, careciam de conhecimentos prévios para que
pudessem sustentar a acomodação dos conceitos novos, mais abstratos.Faltou a apropriação
de um vocabulário específico da linguagem da Química e de conceitos científicos para
explicarem o processo de dissolução e estabelecerem relações entre os conceitos
submicroscópicos (íons, moléculas, ligações químicas, interações atômicas e moleculares).
Foi

difícil

aos

alunos

interpretarem

o

processo

de

dissolução.

Apenas

21,4%apresentou explicações no nível explicativo VIII, com ideias relativas a interações entre
partículas, no entanto, carregadas de erros conceituais. Do total de alunos, 42,8%
retrocederam a explicações em nível macroscópico e 35,7%,a explicações em nível
pseudomicroscópico. De acordo com Masini, Moreira e colaboradores (2008), é preciso que
o ensino possibiliteaos alunos continuarem estudando e aplicando os conceitos em novas
situações, para que não os esqueçam ao longo do tempo, permanecendoem seus
subsunçores.Nota-se que os resultados corroboraram com as ideias desses autores, pois
pode-se verificar que, enquanto os alunos estavam estudando os conceitos sobre o tema
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solução, suas explicações eram predominantes (85,7%) nos níveis pseudomicroscópico e
submicroscópico, porém, após o ensino,retrocederam para explicações no nível macroscópico.
Isso implica na necessidade da implementação de um ensino que permita ao aluno
um tempo maior para a internalização dos conceitos (ECHEVERRIA, 1993), para que possa
atingir um maior desenvolvimento da estrutura cognitiva, que o leve a superar as barreiras
que dificultama aprendizagem. De acordo com Benarroch (2001), mais que obter uma
mudança ou reestruturação súbita, requer-se uma revisão lenta do sistema conceitual inicial
por meio da incorporação, coordenação e diferenciação de esquemas.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os alunos, em geral, forneceram explicações em nível macroscópicodos conceitos
relacionados à solução, influenciados pelos aspectos observáveis e pelas experiências que
vivenciaram em seu cotidiano. O conceito de solubilidade foi construído por 78,6% dos alunos,
o que pode ter contribuído para o entendimento do processo de dissolução como a interação
entre as partículas constituintes da solução.
Foram construídas explicações coerentes às científicaspor 21,4% dos alunos, em
termos de um modelo submicroscópico, para justificar o processo de dissolução, ainda que
carregadas de uma terminologia não adequada, indicando que a evolução de níveis concretos
com pouca abstração para níveis explicativos mais complexos não é tarefa fácil no ensino e
na aprendizagem de Química. Dessa forma, pode-se afirmar que,para os alunos, foi difícil
perceber a utilidade de um modelo submicroscópico, uma vez que estavam habituados a
raciocinar sobre o perceptível.
As estratégias de ensino desenvolvidas sugerem que é possível ampliar e até superar
dificuldades conceituais nas explicações dos fenômenos. Conclui-se, assim, que os níveis
explicativos

elaborados

pela

pesquisadora

permitiramavaliar

as

características

das

explicações dos alunos e podem auxiliar os professores de Químicano planejamento de um
ensino mais significativo, partindo daquilo que o aluno conhece.

6–REFERÊNCIAS
BENARROCH, B. A.; MARÍN, M. N. Dependencia de las explicaciones de los alumnos de esquemas de
conocimiento especifícos y generales. In: HERNÁNDEZ, E. B.; PRO BUENO, A. J. Investigación e
Innovación en La Enseñanza de Las Ciencias. España: DM, p. 67-75, 1998.
______. El Desarrollo Cognoscitivo de los estudiantes en el área de la naturaleza
corpuscular de la materia. Enseñanza de Las Ciencias, v. 18 (2), p. 235-246, 2000.
______. Una Interpretación del desarrollo cognoscitivo de los alumnos en el área de la naturaleza
corpuscular de la materia.Enseñanza de las Ciencias, v. 19 (1), p. 123-134, 2001.
BLANCO, A.; PRIETO, T. Pupil's views on how stirring and temperature affect the dissolution of a solid
in a liquid: a cross-age study (12 to 18). International Journal of Science Education, v. 19 (3), p.
303-315, 1997.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

392

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 CARMO,
M.
P.
O
Desenvolvimento
Conceitual
de
Estudantes
sobre
a
Estrutura
da
Matéria
e
sua
Utilização
na
Explicação
de
Fenômenos:
Um
Estudo Longitudinal. 2015. 338f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Instituto de Física,
Instituto de Química e Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo,2015.
CARMO, M.P. Um estudo sobre a evolução conceitual dos estudantes na construção demodelos
explicativos relativos a conceitos de solução e o processo de dissolução. 2005. 195f. Dissertação
(Mestrado em Ensino de Ciências) – Programa Interunidades Modalidades Química, Física e Biologia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
ECHEVERRIA, A. R. Dimensão Empírico-Teórica no Processo de Ensino-Aprendizagem do
Conceito Soluções no Ensino Médio.Tese de Doutoramento: Faculdade de Educação: Universidade
de Campinas, Campinas, 1993.
MASINI, E. S. Aprendizagem Significativa: Condições para ocorrência e lacunas que levam a
comprometimentos.Revista/Meaningful Learning Review,v. 1, n. 1, p. 16-24, 2011.
______. Aprendizagem por compreensão e reflexão. Aprendizagem
Revista/Meaningful Learning Review, v. 2, n. 1, p. 35-43, 2012.

Significativa

em

MASINI, E. S.; MOREIRA, A. M. Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São Paulo:
Centauro, 2001.
MASINI, E. S.; MOREIRA, A. M. e colaboradores. Aprendizagem significativa: condições para a
ocorrência e lacunas que levam a comprometimentos.São Paulo: Vetor, p. 15-43, 2008.
MOREIRA, M.A. Teorias de Aprendizagem.2ª ed. São Paulo:E.P.U., p.159-173,2015.
POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G.; LIMON, M.; SERRANO, S. A. Procesos cognitivos en la Comprensión
de la Ciencia: las ideas de los adolescentes sobre la química. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
CIDE-MEC, 1991.
______. A Aprendizagem e o Ensino de Ciências: do Conhecimento Cotidiano ao conhecimento
Científico. 5.ed. Porto Alegre:Artmed, 2009.
SANTOS, M. E. V. M. Mudança Conceitual na Sala de Aula: Um desafio Pedagógico
Epistemologicamente Fundamentado. Lisboa: Livros Horizonte, p. 23-128, 1998.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

393

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

CORAL-AT-126 UMA UNIDADE POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA PARA O ENSINO
DE ÂNGULOS BASEADA NA CONSTRUÇÃO DE JOGOS DIGITAIS COM O SCRATCH
A POTENTIALLY MEANINGFUL UNIT FOR THE TEACHING OF ANGLES BASED IN THE
CONSTRUCTION OF DIGITAL GAMES WITH SCRATCH
TERESINHA APARECIDA FACCIO PADILHA
Universidade do Vale do Taquari – Univates Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino/
teresinhafaccio@gmail.com

MARCO ANTONIO MOREIRA
Universidade do Vale do Taquari – Univates Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino/
moreira@if.ufrgs.br

MARLI TERESINHA QUARTIERI
Universidade do Vale do Taquari – Univates Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino/
mtquartieri@univates.br

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 pesquisa de cunho qualitativo que em relação aos
procedimentos delineia-se um estudo de caso segundo as orientações de Roberto Yin. Buscou-se
investigaros conhecimentos matemáticos prévios dos alunos referentes aos conteúdos trabalhados
numa UEPS, bem como as potencialidades e fragilidades destas no processo de aprendizagem de
conhecimentos referentes a ângulos. A investigação aconteceu a partir do desenvolvimento de uma
Unidade de Ensino Potencialmente Significativadesenvolvidacom alunos de um 8º ano do Ensino
Fundamental a partir da qual foram coletados dados por meio de um questionário, da construção de
mapa mental e conceitual e de um diário de bordo. Assim, observou-se que os alunos apresentavam
conhecimentos prévios de ângulo atrelado ao giro que se mostraram eficientes para ancorarem e
ampliarem as aprendizagens. Em relação a UEPS pode-se inferir que o fato dela considerar os
conhecimentos prévios dos alunos, bem como sua organização que atenta para os processos da
diferenciação progressiva e a reconciliação integradora favorece a aprendizagem significativa dos
conhecimentos de ângulos, sendo a construção de jogos um diferencial neste processo.
Palavras-chave: UEPS, jogos digitais e aprendizagem significativa
Abstract:Researches show that rote/mechanical learning of mathematical formulas and concepts are
still a preference in the classroom instead of their understanding. In such scenery, the improvement of
digital games, which display fascinating interface design, animation, programming possibilities,
versatility, and other attractions, tend to improve the meaningful teaching of Mathematics, to contribute
for teaching and learning process. Based on those considerations, this study is qualitative research and,
regarding procedures, it is a case study based on Roberto Yin’ s guidelines. Students’ Previous
Mathematics knowledge related to the contents worked in a PMTU as well as potentialities and
shortcomings of the learning process about angles wereinvestigated. This inquiry wasbased on the
development of a Potentially Meaningful Teaching Unit generated with a group of Eighth Grade
Elementary School Students. Data comprised a quiz, mental and conceptual mapping, and a logbook. It
was observed that students demonstrated their prior knowledge of angles in association to spin, which
was relevant to support and increase learning. It can be inferred the PMTU can contribute to the
occurrence of the meaningful learning of angles, and that the construction of games is a differential in
this process, considering students' previous knowledge, as well as its organization linked to their
processes of progressive differentiation and integrative conciliation.
Keywords: PMTU, Digital Games and Meaningful Learning.

1–INTRODUÇÃO
Estudos feitos (e.g. MOREIRA, 2018) 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
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que ainda vivencia-se são lacunas nos processos de ensino e de aprendizagem de
conhecimentos matemáticos. 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.
Deste modo, acredita-se que o desenvolvimento de práticas pedagógicas em
consonância com os princípios da aprendizagem significativa idealizada por David Paul
Ausubel (1918 – 2008) se mostram alternativas viáveis de reversão deste cenário que se
encontra o ensino da Matemática.
Aliada a esta proposta pensa-se na inserção dos recursos tecnológicos como
ferramentas de potencial para a efetivação da aprendizagem significativa. Considera-se para
tal, o fato de as tecnologias já estarem presentes no dia a dia de crianças, jovens e adultos
modificando suas formas de se relacionarem e interagirem. Toda essa evolução propiciou
dinamização dos jogos digitais queconquistam adeptos nas diferentes faixas etárias. O design
da interface fascinante, a animação, a possibilidade de programação, a versatilidade, dentre
outros são atrativos facilitadores que, em contraponto às dificuldades do ensino da
Matemática, podem 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, visto
as demandas de ordem de estabelecimentos de ações em equipe, tomada de decisões
individuais e grupais, desenvolvimento da percepção, do raciocínio rápido etc.
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. Desta forma, espera-se sustentar a investigação que busca identificar
os conhecimentos matemáticos prévios dos alunos referentes aos conteúdos trabalhados na
UEPS bem como as potencialidades e fragilidades da UEPS no processo de aprendizagem de
conhecimentos referentes a ângulos.Para isso propõem-se um estudo de caso com uma turma
de 8º de uma escola pública municipal na qual a pesquisadora atua como docente.
2–REFERENCIAL TEÓRICO
David Paul Ausubel (1918-2008), idealizador da teoria da aprendizagem significativa
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 (1980).
Para que a aprendizagem significativa ocorra, Ausubel defende que é necessário que
duas condições básicas sejam atendidas: (1) o material de aprendizagem deve ser
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potencialmente significativo e organizado numa estrutura lógica; (2) a presença de
conhecimento organizado e relevante na estrutura cognitiva do aprendente que seja capaz
de ancorar e relacionar-se com o novo conteúdo, caracterizando a predisposição para a
aprendizagem.
Considerando os pressupostos da aprendizagem significativa, Moreira (2011) propõe
as Unidades Potencialmente Significativas como sequências didáticas fundamentadas
prioritariamente na teoria da Aprendizagem Significativa. As UEPS, segundo o autor, são
“voltadas para a aprendizagem significativa, não mecânica, que podem estimular a pesquisa
aplicada em ensino, aquela voltada diretamente à sala de aula (2012, p. 45),”.
Dentre os princípios, que fundamentam a elaboração de uma UEPS, Moreira (2012)
destaca: a variável que mais influência a aprendizagem significativa é aquilo que o aluno já
sabe; só há ensino, se ocorrer a aprendizagem; o aluno precisa se predispor a aprender;
cabe ao professor organizar o ensino, mediando a construção de significados; a interação
social e a linguagem assumem importante papel na captação de significados; são as
situações-problema que garantem sentido a construção de novos conhecimentos; a
diferenciação

progressiva,

reconciliação

integrativa

e

a

consolidação

precisam

ser

consideradas na organização do ensino.
Em consonância com estes princípios, os games podem constituírem-se como
ferramentas auxiliares na promoção da aprendizagem significativa, visto, entre outros
aspectos, apresentarem uma interface atraentee uma multiplicidade de cores, sons,
movimentos que trazem um dinamismo que envolve os estudantes podendo deixá-los
predispostos a aprendizagem. Mattar (2010, p.17) afirma que “Sem sermos forçados a
aprender, e estando envolvidos com o game, temos mais probabilidade de aprender.” Afinal,
assim como outros recursos em uso na educação, os games não são capazes de por si só
garantir a aprendizagem significativa, apenas possuem potencial para tal, cabe ao docente
utilizá-los na condução para este fim.
Além da diversidade de diferentes games disponíveis encontram-semuitos softwares
e aplicativos que permitem a construção de jogos digitais transcendendo o ato de jogar. Desta
forma permite-se ao indivíduo ser construtor e imergir 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, p. 378).
Dentre os diversossoftwares disponíveis para a construção de games optou-se pelo
trabalho com o Scratch visto este rodar na plataforma Linux presente no laboratório da
instituição de ensino onde ocorreuessa pesquisa, bem como em diversas escolas públicas.
Além disso, o referido software permite que mesmo não sendo um especialista em
programação possa aventurar-se a criações de games.
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3–METODOLOGIA
Desenvolveu-se uma pesquisa de cunho qualitativo, pois a preocupação não foi em uma
representatividade numérica, mas na compreensão do problema a ser investigado buscando
explicações e evidências relevantes. Em relação aos procedimentos da pesquisa optou-se por
um delineamento de estudo de caso segundo as orientações de Roberto Yin (2005, 2011).
Os dados foram coletados por meio da construção de mapa mentais1 e conceituais, pela
observação participante registrada em um diário de bordo, por gravações feitas com o
softwareiSpring Cam Proque fez a captura de tela permitindo um feedback de comandos
necessário para a programação do jogo, bem como a gravação de voz dos alunos durante a
construção dos jogos. Ademais,o próprio Scratch registra todo o percurso da construção,
dados estes valiosos para a pesquisa, pois permitiramverificar a compreensão dos alunos não
apenas do software, mas dos conhecimentos matemáticos implícitos no processo.
3.1 –UEPS DESENVOLVIDA
A UEPS aqui relatada foi desenvolvida com uma turma de 8º ano do Ensino
Fundamental em uma escola pública do município de Venâncio Aires/RS na qual a
pesquisadora é a professora regente. A turma era composta por 17 alunos que apresentavam
dificuldades na aprendizagem demonstrando ao longo do ano pouco envolvimento com as
tarefas propostas de um modo geral nas aulas de Matemáticas. O objetivo da UEPS
foidesenvolver a compreensão do conceito de ângulo.
• Situação inicial (2h aula): Solicitar que os alunos fiquem em pé realizem diversas
movimentações com o corpo e/ou respondendo aquestionamentos que exploram os ângulos
associados aos giros do corpo; considerar um caderno em espiral cuja página fora virada para
trás, quantas voltas a folha precisa dar para que isso aconteça?Quantas voltas dá o ponteiro
do relógios em diferentes intervalos de tempo (exemplificar alguns)?Ficar de pé com os braços
juntos ao corpo e realizar diferentes comandos identificando o giro feito em cada uma das
situações: Levantar um dos braços até a altura do ombro na posição vertical, voltar o braço
junto ao corpo e apontar para cima até a posição vertical; Traçar um labirinto no chão onde
um aluno caminha segundo as orientações de giro e passos fornecidas por um colega.
• Situações – problemas (1h aula): os alunos, organizados em duplas, recebem
diferentes situações envolvendo a sistematização dos conceitos de ângulos associados ao
conceito de giro (SMOOTHEY, 1997).
• Aprofundando conhecimentos (3h aula):Solicitar que os alunos, em duplas, criem um
mapa mental a partir da ideia central Jogos digitais. Procurou-se orientá-los na construção

1
Entende-se mapa mental como um tipo de diagrama que busca organizar informações e conhecimentos sendo
considerado uma forma criativa e eficaz de anotar o que “mapeia” os pensamentos do indivíduo (BUZAN, 2005).
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segundo as adaptações dos passos sugeridos por Buzan (2005) para a construção de um
mapa mental: iniciar no centro, pois assim permite-se expandir os registros de forma mais
livre em todas as direções; usar a ideia central para auxiliar na concentração e inibir a
dispersão; usar cores que além da diversão favorecem a visualização; ligar a ideia central às
secundárias e terciárias estabelecendo uma estrutura básica aos pensamentos; usar palavras
chaves que gerem associações e conexões com potencial para desencadear novas ideias e
pensamentos além do uso de imagens. Muitas são as ferramentas digitais disponíveis e que
facilitam a construção de mapas mentais, dentre tantas, e sem nenhum motivo específico,
optou-se pelo software colaborativo de mapas mentais do Lucidchart2.
*Questionar os alunos sobre o conceito de ângulo ter sido utilizado com o sentido de giro.
*Apresentar aos alunos o texto de Lellis, Jakubovic e Imenes (1992, p. 36 - 39), que, embora
mais antigo, suscita discussões interessantes acerca da importância deste conteúdo no
cotidiano. Trata-se de uma história real da queda de um Boeing em plena selva amazônica
ocorrida em 1989 que ocorreu por erro de um registro de ângulo na sua rota. O texto possui
um caráter interativo, visto que convida o leitor a realizar as medições dos ângulos feitas na
ocasião e observar o equívoco cometido que desencadeou a tragédia. A partir das discussões
foi solicitado aos alunos realizarem uma pesquisa sobre outras aplicabilidades dos ângulosem
situações cotidianas.
* Explorar os aplicativos Alien Angles3 e Measuring Angles with a Protractor

4

que exploram

de uma maneira interativa a medição e estimativa de ângulos, sendo que paralelo a eles
proposto uma atividade de sistematização.
• Em continuidade (9h aula): Conhecendo o Scratch: apresentar o Scratch aos alunos
e explorar suas ferramentas e algumas possibilidades de construção com as mesmas.
Propor questionamentos sobre a forma como os personagens se movem no palco
estabelecendo a relação dos giros com o conceito de ângulo. Localizar no palco do aplicativo
as convenções de direção utilizadas estabelecendo um comparativo com o transferidor,
instrumento de medida comumente utilizado
• Construção de um jogo de labirinto: propor que os alunos, em duplas, construam um
jogo de labirinto no Scratch envolvendo ângulos. Inicialmente solicitar que encontrem a
base de um labirinto pronto e a partir dele criem os personagens, o trajeto, as regras e
configurem-no de modo que seja possível que outro colega jogue. Num segundo momento,
os alunos serão desafiados a construírem seu próprio labirinto. Por meio desta atividade,
várias situações problemas envolvendo tais conceitos surgirão como desafio a ser superado
para a realização do jogo. Importante destacar que não será dado ênfase demasiada ao
2

Disponível em: https://www.lucidchart.com/pages/pt/mapa-mental-online.

3

Disponível em: http://www.mathplayground.com/alienangles.html>.

4

Disponível em: http://www.mathplayground.com/measuringangles.html.
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produto final do jogo, mas sim ao processo de construção do mesmo onde será necessário o
estabelecimento de relações de forma a buscar a reconciliação integradora.
• Concluindo a unidade (2 h aula): disponibilizar aos alunos um novo labirinto cujo
caminho alterne ângulos de diferentes inclinações e solicitar que programem um personagem
para que ele percorra este caminho e encontre a saída. Esta atividade é proposta
considerando que a maioria dos labirintos disponíveis para download free exploram ângulos
com medidas de 90º, desta forma espera-se que eles possam fazer outras explorações.
• Avaliação da aprendizagem (3h aula): todas as etapas descritas na UEPS constituirão
dados para a avaliação. Buscando reforçar possíveis indícios de aprendizagens será feito mais
dois momentos avaliativos. Primeiro será disponibilizado aos alunos um link que dá acesso a
um jogo de labirinto construído no Scratch com um problema em sua configuração que deve
ser solucionado.
Ao final da proposta os alunos construíram individualmente de um mapa conceitual
com registros dos conhecimentos sobre o conteúdo de ângulos e um novo mapa mental com
as percepções sobre jogos digitais, após a UEPS, para fazer um comparativo com o realizado
no início da proposta.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A investigação inicial realizada com os alunos com o objetivo de identificar os
conhecimentos prévios que os mesmos tinham sobre ângulos permite inferir que a maioria
não demonstrou,em um primeiro momento,associar a medida ao seu respectivo giro. Quando
solicitados a realizarem os giros de 3600, 1800, 900 ou 450eles se olhavam esperando que
alguém iniciasse os movimentos para que imitassem.
Um aluno então interrompeu a tarefa com o seguinte questionamento: Aluno A: “Isso
é parecido com aquela música que diz ....180, 180, 360?” referenciando-se a uma música de
Lucas Lucco. Como a música era de conhecimento de todos, conforme afirmaram os alunos,
foi solicitado que estabelecessem relação entre os movimentos da dança com a tarefa em
desenvolvimento. Foi nítido que este fato facilitou o seguimento da tarefa sugerindo a
existência de subsunçores que permitiram ampliar os conceitos de giros para além do que
mencionava a música.
Ao socializarem a pesquisa sobre a aplicabilidade dos ângulos, os alunos conseguiram
estabelecer relações do conteúdo com atividades cotidianas. Um exemplo recorrente foi o uso
nas construções como pode-se observar na fala do aluno C: “É preciso ter o ângulo certo para
as paredes da casa ficarem retas”.
Na sequência, os jogos Measuring Angles with a Protractor e Measuring Angles with
a Protractorexplorados foram produtivos para a construção da ideia de medição e estimativa
de um ângulo. No início, os alunos chegaram a colocar o transferidor sobre a tela do
computador para prever as medidas dos ângulos informados desvencilhando-se do
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instrumento nas jogadas seguintes. A empolgação para aproximar-se cada vez mais da
medida exata aprimorando a capacidade de estimar era geral no grupo como observado na
fala do aluno F: “ Sora...olha aqui errei por um...tô quase..na próxima vai dar.” E de fato,
todos alunos melhoraram muito a estimativa ao longo do jogo chegando ao acerto total em
alguns casos. Foi notório o quão este recurso despertou o interesse e a motivação pela
compreensão e apropriação significativa do conteúdo.
Quando os alunos foram desafiados a construírem seus próprios jogos com o Scrach
a reação inicial foi de insegurança e sentimento de incapacidade. Com o passar das atividades,
tal reação se transformou em encorajamento e empoderamento para com o uso do Scrach.
Durante os primeiros jogos construídos, com uma base de labirinto já pronta, pode-se
observar que houve potencialidade da proposta para a integração reconciliadora, princípio da
aprendizagem significativa. Foram várias as situações em que os alunos mobilizaram os
conhecimentos trabalhados, no decorrer da UEPS, para a programação de seus jogos como
pode-se observar em suas falas:“Levanta e gira como a gente fez na sala, acho que
precisamos por 90º para o gatinho ir para lá...(Aluno D)”;“180... lembra, meia volta...(Aluno
F)”;: “uma esquina meu....90º...tu não lembra do jogo do alienígena? Assim não vai dar certo
(Aluno G).”
Embora esta retomada a conceitos estudados e perceptível nas excertos não possa
ser considerada a própria reconciliação integradora ela favorece sua existência. Ao
mobilizarem vivências desenvolvidas ao longo da UEPS, na construção dos jogos digitais,
observou-se indícios de uma reorganização da estrutura cognitiva com o objetivo de obter
novas estruturas de significado. Outro momento em que os alunos ressignificaram conceitos
em um novo contexto e com objetivos diferentes foi quando utilizaram as notações de 90º,
180º, 270º e 360º em suas construções.
Tendo em vista que a totalidade de alunos, utilizou uma base para o labirinto onde
os movimentos dos personagens implicavam em giros de ângulos de 90º e 180º, foi proposto
a próxima etapa da UEPS com um novo layout, onde foi necessário a utilização de novos
ângulos no momento da programação.
Os testes feitos no Scrath, durante a programação, aconteceram de forma dinâmica
considerando que os códigos iam sendo aplicados e seus resultados imediatamente
visualizados, facilitando os ajustes necessários. Quando proposta a tarefa de identificação do
bug de um jogo, inicialmente os alunos seguiram as orientações do mesmo, confrontando o
erro com a programação realizada. As hipóteses levantadas para a falha eram testadas a
partir das alterações feitas na programação. O fato do grupo ter conseguido identificar a falha
na programação, que originou o bug no jogo, sugere que eles foram capazes de revisitarem
conceitos, estabelecerem semelhanças e diferenças de modo recursivo,indicando uma
aprendizagem significativa.
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Assim, durante a construção dos jogos com o Scratch, os alunos se depararam com
situações problemas inusitadas e sem um manual de instruções para seguirem, precisando
organização, planejamento e execução de ações estratégicas. A capacidade de superar
obstáculos e resolver problemas, incentivada pela proposta,é também uma demanda da
sociedade atual e que foi fomentadadurante a construção dos jogos. Acredita-se que permitiuse aos alunos pôr à prova os resultados que encontraram visto os comandos dados precisarem
ter funcionalidade no jogo. Ao testarem os efeitos da programação, compararem diferentes
caminhos na busca de uma solução,tiveram a necessidade de estabelecer relações relevantes
para o contexto,fato este que expressa a essência de um processo de aprendizagem
significativa. Ausubel (1976) afirma que a aprendizagem significativa é mais do que acumular
ou unir novas informações na estrutura cognitiva, trata-se de atribuir significado ao ponto de
progressivamente transformar e ampliar os subsunçores já existentes.
A análise do mapa conceitual construído foi feita considerando as investigações de
conhecimentos prévios dos alunos realizada inicialmente e as atividades desenvolvidas
durante a UEPS. Identificou-seuma evolução conceitual quanto aos conhecimentos referentes
a ângulos considerando seu caráter idiossincrático, visto que um número considerável de
alunos nem ao menos relacionava o conceito de ângulo a giro, no início da proposta; e no
final, já foi capaz de utilizar esse conhecimento, aplicando-o no contexto do jogo. Nesta
perspectiva, solicitou-se que os mapas fossem explicados possibilitando interpretação mais
fidedigna desses materiais. Assim, esta análise permite inferir que os alunos vivenciaram
experiências de reflexão, estabelecimento de relações e significados aos conceitos
trabalhados.
Para a análise dos mapas mentais construídos pelos alunos foi feita uma tabulação
dos palavras chaves utilizadas em uma planilha eletrônica buscando identificar recorrências.
Posteriormente, essas palavras foram colocadas no Tagul5, uma ferramenta disponível online
que cria nuvens de palavras, destacando em tamanho maior as palavras mais recorrentes
dentre as informadas. Assim, pode-se visualizar na Figura 01 os dois mapas construídos:

Figura 01 – Análise dos mapas mentais construídos

Fonte: dos autores (2018).
5

Disponível em: https://wordart.com/dsoj2r7y40xl/tagul
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Observa-se que no primeiro mapa construído, os alunos pontuaram o tempo que os
jogos digitais os envolvem, bem como relacionaram seu uso ao vício. Além disso, o fator
violência, diversão e concentraçãotiveram destaque. No segundo mapa construído, os
aspectos de violência ganharam menos destaque cedendo espaço para questões referentes a
conceitos estritamente relacionados com os conteúdos trabalhados, sugerindo que eles
atribuíram uma funcionalidade educativa aos jogos digitais que não ocorreu antes.
A análise dos dados coletados permite inferir que o desenvolvimento da UEPS se
mostrou efetiva para a construção de conhecimentos relativos a ângulos. Outro indício obtido
é que a etapa da construção dos jogos digitais tenha favorecido a reconciliação integrativa,
princípio este básico da aprendizagem significativa.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação preocupou-se em identificar os conhecimentos matemáticos prévios
dos alunos referentes aos conteúdos trabalhados, bem como as potencialidades e fragilidades
da UEPS no processo de aprendizagem de conhecimentos referentes a ângulos.A atividade
investigativa feita no início da proposta sugere que os alunos associaram alguns ângulos
notáveis ao seu giro como foi o caso de 1800 e 3600. Percebeu-se ainda que a terminologia
ângulo não lhes era desconhecida e que conseguiam identificar o grau como unidade de
medida deste. Esses conhecimentos, embora elementares se mostraram eficientes para
ancorarem e ampliarema abordagem do conteúdo feita.
Identificou-se indícios de que os alunos estabeleceram de modo não arbitrário e
substantivo novos conhecimentos com subsunçores capazes de sustentar e ampliar o
aprendizado. Um indício deste fato pode ser percebido, por exemplo, quando asprogramações
de jogos no Scratch baseavam-se em conhecimentos explorados durante a UEPS como os
movimentos dos personagens que precisavam de indicações de ângulos para percorrerem o
percurso definido, estabelecendo relações estáveis e diferenciadas indicando a reconciliação
integrativa. Utilizar os jogos no processo de ensino e aprendizagem quando antes esse
recurso era associado apenas ao lazer e entretenimento estimulou o interesse e o empenho,
motivando os alunos e despertando a pré-disposição a aprender, fator este determinante para
a aprendizagem significativa.
De um modo geral, a UEPS desenvolvida com o 8º ano do Ensino Fundamental
mostrou-se favorável a aprendizagem significativa de ângulos uma vez que considerou em
seu processo a identificação dos conhecimentos prévios, que preconizou situações problemas
e atividades que buscaram a construção de conceitos de forma contextualizadas e por meio
de diferentes estratégias.Outro aspecto a pontuar da UEPS é sua organização que atenta para
os processos da diferenciação progressiva e a reconciliação integradora favorecendo assim a
aprendizagem dos conhecimentos de ângulos.
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ESTUDO DE CASO SOBRE O TEMA CÉLULA
POTENTIALLY MEANINGFUL TEACHING UNITS: A CASE STUDY ON THE CELL THEME
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PECIM/ Universidade Estadual de Campinas/ brunarbrito@yahoo.com.br

MARIA JOSÉ FONTANA GEBARA
DFQM/Universidade Federal de São Carlos/ maria.gebara@ufscar.br

Resumo: De acordo com a teoria da aprendizagem significativa, a variável que mais impacta no
processo de ensino é o conhecimento prévio dos estudantes. Tendo em vista arelevância do
conhecimento prévio, utilizamos questionários abertos para realizar o levantamento dos saberes
referentes ao tema “célula” de 62 de estudantes da segunda série do ensino médio de uma escola
pública do interior do estado de São Paulo. A partir desses dados, elaborou-se uma UEPSespecífica para
este grupo. O mesmo questionário voltou a ser aplicado ao final das atividades de ensino e três meses
após seu encerramento, possibilitado comparar o padrão de respostas apresentado pelo grupo de
alunos. Os resultados indicaram uma mudança nas respostas apresentadas após as vivências na UEPS,
uma vez que um número maior de estudantesfoi capaz de explicitar respostas que estão de acordo com
o conhecimento científico vigente, indicando a aquisição conceitual dos conteúdos trabalhados.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; UEP;Célula;Ensino de Biologia.
Abstract: Student’s prior knowledge is the most important variable for de Meaningful Learning Theory.
In view of this relevance, we have identified the previous knowledge about Cell of 62 students from the
2nd. high school series of a public school in the state of São Paulo. The survey was conducted through
open questions. A Potentially Meaningful Teaching Unit was developed from the data collected through
the questions. The same issues were applied at the end of teaching activities and three months after
the closure of teaching activities. The three data collections made it possible to compare the answers
presented by the research subjects. The results indicate a change in the pattern of responses after the
completion of teaching activities and also indicate that a greater number of responses are in agreement
with scientific knowledge. These data indicate that there was a conceptual acquisition of the contents
worked.
Keywords:Meaningful learning;PMTU, Cell, Biology Teaching.

1 – INTRODUÇÃO
A ciência é antes de mais nada um mundo de ideias em movimento – o
processo para a produção do conhecimento – e busca descobrir a
unidadeexistente nas diferentes facetas da experiência do homemcom o seu
meio.(...)
Ela é a principal realização do mundo atual e, talvez mais do que qualquer
outra atividade, distingue este século dos demais. Devido à natureza social da
ciência, a sua divulgação é crucial para o seu progresso, sendo que o avanço
da ciência da informação afeta todos os campos científicos
(ZANCAN, 2000)

No cotidiano escolar, a abordagem descontextualizada e a omissão dos eventos
históricos

que

levaram

à

construção

do

conhecimento

podem

gerar

dificuldades

nacompreensão dos conceitos científicos, em especial os relacionados à Biologia Celular,
gerando lacunas e dificuldades na assimilação dos demais conteúdos presentes na
estruturacurricular da educação básica brasileira.
Considerada a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, os conceitos relativos
ao tema “célula” embasam a construção dos demais conteúdos programáticos pertencentes
à disciplina de Biologia. Muita embora este seja um conceito fundamental, em pesquisas
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anterioresBrito e Gebara (2015) constataram que o desempenho em questões que abarcavam
temáticas relacionadas aos conteúdos de Biologia Celular e Genética, presentes nas edições
de 2011 e 2012 das provas de Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio,
apresentavam um índice de desempenho significativamente baixo dentre os alunos
concluintes da educação básica. Tal fato sugere que estes conteúdos não foram aprendidos
de forma significativa pelos alunos,indicando a necessidade de investigar quais fatores
poderiam desencadear estes resultados. Frente a essas constatações, e tendo por objetivo
contribuir para o enfrentamento desse problema, considerou-se a necessidade de planejar
estratégias didáticas que proporcionem a aquisição e retenção significativa dos conceitos
científicos. Para tanto, elaborou-se uma sequência didática baseada nos conhecimentos
prévios dos alunos e na diversificação das abordagens metodológicas com o intuito de
promover a aquisição e a retenção significativa dos conhecimentos científicos relativos ao
tema “Célula”.
Em vista do exposto, procurou-se investigar os limites e as contribuições da
introdução de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) estruturadas a partir
do conhecimento prévio dos alunos para a aquisição dos conceitos relativos ao tema “Célula”.
2 – MARCO TEÓRICO
A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) aponta os mecanismos pelos quais o ser
humano é capaz de armazenar, correlacionar e utilizar conceitos, ou seja, explicita os
mecanismos pelos quais o indivíduo é capaz de aprender. Dialogando diretamente com o
universo educacional escolar, para que esta teoria seja compreendia faz-se necessário
compreender a visão de Ausubel sobre educação, haja vista que se trata de conceito
polissêmico. Segundo o autor, a educação refere-se
(...) à aprendizagem orientada ou manipulada, direcionada, de forma
deliberada, para fins práticos específicos. Estes podem definir-se, em parte,
como a aquisição a longo prazo de conjuntos estáveis de conhecimentos
(ideias, conceitos, factos), valores, hábitos, capacidades, formas de
compreensão, ajustamento e ambição das capacidades cognitivas necessárias
para os adquirir. (AUSUBEL, 2003, p.30)

Para Ausubel (2003, p. 36), a transmissão de matérias é a função mais essencial da
escola e o conteúdo do currículo é responsabilidade do professor, não do estudante. O autor
argumenta que a exposição verbal, complementada por apoios empíricos concretos, é a forma
mais eficaz de se ensinar matérias a alunos da educação básica(2003, p. 50). Em
complementaridade, Masini e Moreira (2017, p.11) relatam que a escola dissemina o
pensamento e os valores dominantes da sociedade em que está inserida.
Nesta perspectiva, a TAS está alicerçada no constructo cognitivista e a aprendizagem
é compreendida como um processo de armazenamento e condensação em classes mais
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genéricas de um conjunto de informações que são incorporadas à estrutura mental de um ser
humano e que, em um momento posterior, podem ser manipuladas e utilizadas pelo indivíduo
(MOREIRA, MASINI, 2001, p.13).
Sobre o processo de armazenamento, Novak (1981, p. 57-58) argumenta que há
uma base biológica para a aprendizagem e que esta envolve mudanças no número ou tipos
de neurônios participantes. O autor ressalta, também, que o fenômeno psicológico envolve a
assimilação de novas informações e que estas interagem com informações previamente
armazenadas em uma estrutura cognitiva.
Moreira (2011, p. 62) destaca que os conceitos estão na base do pensamento
humano, do raciocínio e do desenvolvimento cognitivo. Ausubel (2003, p.2) define conceitos
como objetos, acontecimentos, situações ou propriedades que possuem atributos específicos
comuns e são designados pelo mesmo símbolo ou signo. Em complementaridade, Novak
(1997, p. 18) apresenta os conceitos como sendo entidades que descrevem regularidades ou
relações entre um grupo de fatos. Novos conceitos são, portanto, assimilados e incorporados
na estrutura cognitiva em um processo ativo, idiossincrático e dinâmico.
Contudo, sob o viés da Teoria da Aprendizagem Significativa, para que um novo
conceito seja incorporado na estrutura cognitiva do aprendiz é necessário que, dentre outros
fatores, haja um substrato - denominado subsunçor- que propicie a conexão entre o novo
conhecimento e aquilo que já está previamente armazenado.
O subsunçor, ou ideia-âncora, corresponde a uma ideia (conceito ou proposição) mais
ampla que funciona como subordinado de outros conceitos na estrutura cognitiva e como
ancoradouro no processo de assimilação (MASINI, MOREIRA, 2017, p. 86). Para Santos
(2013, p. 54), subsunçor é uma estrutura específica por meio da qual uma nova informação
pode se integrar ao cérebro humano, sendo altamente organizado e detentor de uma
hierarquia conceitual que armazena as experiências prévias do aprendiz.
A

estrutura

cognitiva

representa

um

sistema

de

conceitos,

organizados

hierarquicamente, que correspondem às representações que um indivíduo faz a partir de sua
experiência sensorial (NOVAK, 1997, p. 24).Ausubel (2003, p.1) destaca que o conhecimento
a ser adquirido deve estar relacionado de forma não arbitrária (plausível, sensível e não
aleatória) e não literal com qualquer estrutura cognitiva apropriada e relevante.Sendo assim,
além de haver subsunçores apropriados para ancoragem, o novo conhecimento não pode se
conectar a qualquer subsunçor. Uma vez ancorado ao subsunçor adequado, modifica-se e o
modifica.
Outro fator essencial para que se promova uma situação de aprendizagem com
potencial de se tornar significativa é a escolha do material pedagógico a ser empregado. Os
materiais não são significativos em si, mas apresentam a potencialidade de se tornarem. Está
potencialidade decorre da interação com o ser humano que aprende.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

407

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

Para Moreira e Masini (2001, p. 23), esse material, assim como o novo conhecimento,
deve ser relacionável com a estrutura cognitiva de forma não arbitrária e não literal. Para
estes autores, faz-se necessário também que haja uma intencionalidade intrínseca em
aprender, ou seja, o aprendiz deve estar disposto a relacionar o novo material com os
conhecimentos que já possui, deve estar disposto a aprender e não apenas memorizar um
determinado conteúdo ou procedimento operacional para reproduzir em uma avaliação.
Moreira (2011, p. 98) argumenta que o ensino requer reciprocidade, porém aprender
significativamente é uma responsabilidade do aluno, a qual não pode ser compartilhada pelo
professor.
A aprendizagem, reitera-se, corresponde a um processo dinâmico, interativo,
idiossincrático e que envolve a aquisição de novos significados a partir da exposição a um
material e/ou a uma situação em que haja uma troca entre seres humanos.Para que a
aprendizagem se torne potencialidade significativa, Ausubel (1968, p. iv) defende que“Se
tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um do princípio diria o seguinte: o fator
isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe.
Descubra isso e ensine-o de acordo.”
Nesta perspectiva, para que se promova a aprendizagem, deve-se primeiramente
realizar o levantamento dos conhecimentos relativos à temática a ser ensinada e verificar em
que medida estão presentes na estrutura cognitiva dos aprendizes. A partir destes
conhecimentos,

estruturam-se

estratégias

e

metodologias

que

apresentem

maior

potencialidade de efetivação da aquisição e retenção significativas.
3 -ABORDAGENS METODOLÓGICAS
Segundo Moreira (2011, p. 73), a pesquisa em Educação em Ciências é entendida
como a produção de conhecimentos resultantes da busca de respostas sobre ensino,
aprendizagem, currículo e contexto educativo em Ciências. Abordagens quantitativas e
qualitativas a essas pesquisas subscrevem paradigmas distintos, diferentes visões de mundo,
que conduzema diferentes maneiras de ver os fenômenos educacionais (MOREIRA, 2011, p.
53).
Este trabalho insere-se no domínio das abordagens qualitativas, visando compreender
os fenômenos educacionais observados.Emprega-se a metodologia de Estudo de Caso, a
qualdeve ser empregada quando há interesse na investigação de algo singular, específico,
único,devendo ter seus contornos bem delimitados dentro de um contexto e que tenha valor
único, tal qual pode ser observado dentro de uma escola (LÜDKE, ANDRÉ, 1986, p.17). Em
complementaridade, para descrever e analisar os dados coletados, optou-se por utilizar a
Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011).
O baixo desempenho em questões envolvendo as temáticas da Biologia Celular e
Genética verificado nas provas do ENEM nos motivou a voltarmos o olhar para a educação
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básica, com o intuito de compreender, na microescala da sala de aula, alguns dos fatores que
poderiam tercontribuído para gerar os resultados refletidos naquelas provas. Para tanto,
optou-se

por

elaborar

Unidades

de

Ensino

Potencialmente

Significativas

(UEPS),

fundamentadas na Teoria da Aprendizagem Significativa, com enfoque nos conteúdos
relativos

à

essas

temáticas,

em

cujo

cerne

está

o

conceito

de

“Célula”.

A UEPS, aplicada em uma escola pública do interior do estado de São Paulo, teve como público
alvo os alunos de quatro turmas da segunda série do Ensino Médio matutino. Todos os
estudantes participaram das atividades programadas na sequência didática, contudo, foram
considerados neste trabalho os dados daqueles alunos cujos pais assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e que frequentaram, pelo menos, 75% das aulas da UEPS.
Isso resultou em um público de 62 indivíduos, todos brasileiros, com idades entre 15 e 17
anos, sendo 40 do sexo masculino e 22 do sexo feminino.
A primeira etapa desta pesquisa consistiu no levantamento das concepções dos
alunos relativas ao tema “Célula”. Para tanto, elaborou-se dois questionários abertos cujo
objetivo foi fazer emergirem as concepções e os conhecimentos prévios dos alunos ao
ingressarem na segunda série do Ensino Médio. Foram realizadas três aplicações dos mesmos,
em momentos distintos, sendo as respostas analisadas e categorizadas através de técnicas
de análise de conteúdo (BARDIN, 2011).
Para cada questão, realizou-se a leitura flutuante do material e estabeleceu-se
categorias a posteriori(BARDIN, 2011). Para uma mesma questão, foram estabelecidas
categorias de enquadramento das respostas dos alunos. Utilizou-se uma matriz binária para
plotagem das respostas na qual atribuiu-se o valor “1” para o aluno cuja resposta enquadravase em uma determinada categoria e o valor “0” quando a resposta não se enquadrava.
Esteprocesso foi empregado para a análise de todas as questões presentes nas três aplicações
dos questionários.
Ao final da UEPS, os alunos responderam, pela segunda vez, aos mesmos
questionários abertos aplicados no início da pesquisa. Esta segunda aplicação teve por
finalidade avaliar a aprendizagem destes alunos e a resistência das concepções não científicas
após a vivência na UESPS. Quando propostas de ensino são planejadas levando em
consideração o conhecimento prévio dos estudantes, as novas informações ancoram-se
emsubsunçores adequados, havendo maior probabilidade de retenção na estrutura cognitiva.
Naturalmente, uma parcela do conhecimento adquirido pode ser parcialmente perdida pelo
processo de esquecimento, deixando um “resíduo” daquilo que fora aprendido na estrutura
cognitiva. Tendo em vista este processo de perda parcial, optou-se por aplicar pela terceira
vez os mesmos questionários, com um distanciamento temporal de seis meses após a
primeira aplicação, objetivando realizar comparações entre os três momentos.
Segundo

Moreira

(2013),

UEPS

correspondem

a

sequências

de

ensino

fundamentadas na TAS, ou seja,são voltadas para a aprendizagem significativa. Compostas
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por etapas, as UEPS buscam promover o ensino de forma significativa e cabe ao professor
buscar a melhor forma de adequá-las à realidade escolar.
Nesta pesquisa, a UEPS foi subdividida 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 etc., atividades experimentais, o livro didático adotado
pela escola e o material próprio do estado de São Paulo. Com relação ao conteúdo curricular,
trabalhou-se com os seguintes temas: organização celular da vida; tipos celulares,
composição estrutural das células, metabolismo celular, organelas celulares, membrana
plasmática e mecanismos de reprodução celular.
Nas Atividades Iniciais, com duração entre uma e duas horas/aulas, foram utilizados
textos curtos introdutórios e imagens referentes ao tema, com intuito de contextualizar e
apresentar o conteúdo que viria a ser abordado. Questionamentos através de perguntas
norteadoras, que incitavam os alunos a exporem seus conhecimentos, fomentaram as
Situações-problema iniciais e embasaram a etapa de Aprofundamento do Conhecimento.
Nesta última, com duração de até três horas/aulas, trabalhou-se a leitura de textos em
pequenos grupos cuja síntese e ideias principais eram apresentadas por um representante
destes grupos.
Após estas etapas, os conteúdos curriculares foram expostos pela docente através
da utilizaçãode recursos como projeção de slides, vídeos e fotos. Textos vinculados pela
imprensa com potencial gerador de discussões foram trabalhados durante a Nova Situação
Problema e tinham como objetivo fazer com que os alunos mobilizassem os conteúdos recém
expostos e os ressignificassem. As avaliações ocorreram através da resolução de
questionários, elaboração de mapas conceituais, exposição dialogada, elaboração de
relatórios e construção de maquetes.
Os dados obtidos com as três aplicações do questionário são parcialmente
apresentados neste trabalho. Os resultados 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 haviam passado pelo ensino formal desse conteúdo.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A aplicação dos questionários antes da elaboração e implantação da UEPS teve por
objetivo identificar os conhecimentos prévios que o grupo possuía a respeito da temática.
Com a segunda aplicação dos questionários, buscou-se identificar a aquisição de
conhecimentos curriculares referentes ao tema “célula”logo após o término da UEPS. Já a
terceira aplicação, ocorrida cerca de três meses após a segunda, teve por objetivo verificar a
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estabilidade dos conhecimentos adquiridos. No intuito de sintetizar os dados, apresenta-se
nesta seção os resultados decorrentes das três aplicações dos questionários.Constatou-se que
todos

os

participantes

Adicionalmente,

foi

demonstraram

possível

estar

identificar

que

familiarizados
o

contato

com

com

o

este

tema

“Célula”.

assunto

ocorre,

predominantemente, em ambiente escolar, sendo a escola a principal fonte de informações
sobre o tema. Ao responderem àquestão Você já ouviu falar sobre as “células”? Em caso
afirmativo, onde você ouviu falar? obteve-se os seguintes resultados:
Tabela 1. Categorização das respostas dos alunos referentes à questão Você já ouviu falar sobre as
“células”? Em caso afirmativo, onde você ouviu falar?
Categoria

Escola

Casa

Ambiente
médico

Vídeos

Impressos
(livros, revistas
e jornais)

Internet

Primeira
aplicação

93,5%

12,9%

6,5%

22,6%

6,5%

9,7%

Segunda
Aplicação

96,6%

9,7%

1,6%

17,7%

22,6%

4,8%

Terceira
aplicação

96,8%

3,2%

1,6%

35,5%

21%

17,7%

A correlação entre a presença de célula e a vida foi verificada através da análise das
respostas à questão – Para você, os seres vivos possuem células? Você acredita que haja
relação entre a presença de células e a vida? Justifique sua resposta. As respostas puderam
ser classificadas em três categorias que são mutuamente excludentes, ou seja, a resposta de
um aluno não pode ser classificada em mais de uma categoria, conforme pode ser verificado
na Tabela 2.
Inicialmente, 56% afirmaram haver uma relação entre a presença de célula e a vida,
no entanto, esse valor sobe para 74% na terceira aplicação, indicando que ¾ dos alunos
compreenderam ser a célula uma estrutura vital para a formação da vida. Muito embora ainda
haja uma baixa correlação entre a presença desta estrutura e a formação dos corpos, podese notar que há um incremento na citação de respostas enquadradas nas demais
subcategorias, indicando uma aquisição de conhecimentos.

Tabela 2. Categorização das respostas dos alunos referentes à questão:Para você, os seres
vivos possuem células? Você acredita que haja relação entre a presença de células e a vida? Justifique
sua resposta.
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Categoria

Subcategoria

1ª
2ª
Aplicação Aplicação

3ª
Aplicação

Acredita que haja relação
entre a presença de
células e a vida

Não justifica a resposta

16%

16%

8%

Afirma que na ausência de células
a vida não existiria.

56%

65%

74%

Correlaciona com a formação de
tecidos e/ou órgão

18%

32%

24%

Correlaciona ao “funcionamento
do organismo”

11%

15%

10%

Correlaciona com mecanismos de
proteção ao corpo

6%

10%

8%

3%

0%

2%

3%

2%

8%

Não acredita que as
células estejam presentes
em todos os seres vivos.

-------

Não respondeu.

-------

A partir destes dados, constatou-se que os alunos conhecem o tema abordado e o
correlacionam com a presença da vida. No entanto, quais organismos eles consideram como
possuidores de vida? A resposta a este questionamento foi objeto de estudo de três questões
do instrumento de coleta de dadoscujos dados obtidos estão sintetizados na tabela a seguir:
Tabela 3. Categorização das respostas referentes ao que consideram como portadores de vida.
Categoria

1ª Aplicação

2ª Aplicação

3ª Aplicação

Animais

94%

100%

97%

Vegetais

48%

77%

74%

Micro-organismos

52%

56%

68%

Objetos

8%

5%

6%

Vírus

13%

8%

8%

Não respondeu

2%

2%

0%

Apesar de, majoritariamente, os alunos considerarem os animais como possuidores de
células, cerca de metade atribuem essa característica aos vegetais e aos micro-organismos.
Com a implantação da UEPS, há um incremento neste padrão de respostas, indicando que a
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maioria conseguiu correlacionar corretamente que estes grupos de seres vivos são portadores
de células.
Com relação às funções celulares, objeto de estudo da questão Quais são as funções
de uma célula? Em outras palavras, para que serve uma célula? - pode-se agrupar as
respostas em sete categorias que não são mutuamente excludentes, ou seja, o padrão
organizacional da resposta permitiu seu enquadramento em mais de uma categoria.
Tabela 4. Categorização das respostas dos alunos referentes à questãoQuais são as funções de uma
célula? Em outras palavras, para que serve uma célula.
Categoria
Auxilia na produção de tecidos e/ou órgãos
Auxilia no
organismo

“funcionamento”

e/ou

formação

Formação dos seres vivos e/ou da vida
Armazenamento do DNA e produção de energia
Proteção do corpo
Não respondeu

do

1ª
Aplicação

2ª
Aplicação

3ª
Aplicação

21%

24%

27%

48%

79%

74%

16%

44%

53%

2%

11%

6%

32%

24%

32%

6%

2%

3%

Conforme constatado na nona questão, o grupo apresenta a percepção de serem as
células responsáveis pela constituição da vida. Na primeira aplicação, cerca de 50% explicitam
serem as células responsáveis pela organização e manutenção das atividades metabólicas dos
seres vivos. Após as vivências nas UEPS, cerca de ¾ dos alunos demonstraram conhecer essa
correlação.
Através de uma analogia entre a composição estrutural de uma casa, algo
comum e presente no cotidiano dos alunos, procurou-se investigar os conhecimentos relativos
à formação estrutural de uma célula, objeto de análise da questão Uma casa, basicamente, é
formada por tijolos, cimento, telhas, portas e janelas. No caso das células, do que elas são
formadas?. Muito embora o foco desta questão não estivesse em aferir se os alunos
relacionavam uma determinada organela à sua função, procurou-se elencar quais termos
estes conheciam e se eram capazes de relacioná-los a estrutura celular, tendo a liberdade
para citar quantas palavras julgassem necessárias. Os resultados podem ser apreciados na
Tabela 5.
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Inicialmente, apenas1/3 dos alunos recordaram-se da existência de estruturas como
núcleo e membrana plasmática. Tal fato evidencia que os conteúdos relativos às estruturas
celulares não estavam ancorados de forma significativa na estrutura destes alunos, indicando
a necessidade de inseri-los na UEPS. Após a implantação da sequência didática, os valores
foram, significativamente, elevados e mantiveram-se em patamares muito superiores aos
verificados inicialmente. Na terceira aplicação, muito embora os resultados estejam aquém
do esperado, pode-se notar que maior porcentagem dos alunos explicitaram respostas que
estão em acordo com o conhecimento científico, pois foram capazes de citar a presença de
estruturas como organelas, membrana plasmática e núcleo.
Tabela 5. Categorização das respostas dos alunos referentes à questãoUma casa, basicamente, é
formada por tijolos, cimento, telhas, portas e janelas. No caso das células, do que elas são formadas?.
Categorias

1ª Aplicação

2ª Aplicação 3ª Aplicação

Não respondeu

42%

10%

23%

Sangue

8%

3%

3%

Ossos

11%

3%

2%

Núcleo

34%

66%

50%

DNA

3%

21%

13%

Membrana Plasmática

32%

66%

48%

Citoplasma

3%

42%

32%

Citoesqueleto

0%

24%

18%

Organelas

2%

71%

63%

Com base nos dados acima apresentados, pode-se notar que há uma grande
mudança no padrão de respostas apresentadas, contudo, na terceira aplicação, nota-se um
recuo e uma diminuição dos valores obtidos, o que sugere uma obliteração de parte do
conhecimento adquirido por uma parcela dos alunos. Apesar destes valores na terceira
aplicação estarem bem acima dos inicialmente verificados, de acordo com Ausubel (2003, p.
08) no processo de aprendizagem significativa existe o fator esquecimento e este depende
da relação firmada entre os novos conhecimentos e as ideias relevantesda estrutura cognitiva.
Para

este

autor,

a

aprendizagem

deve

sempre

ser

seguida

de

uma

retenção

e/ouesquecimento, que constituem os próprios resultados e sequelas naturais.
Sob o viés da TAS, segundo Ausubel (2003, p. 9),novos conhecimentosligam-se a
ideias ancoras, previamente presentes na estrutura cognitivado indivíduo. Contudo, esta
ligação pode vir a apresentar um decréscimo gradual, culminando no esquecimento parcial
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daquilo que havia sido aprendido significativamente. Muito embora o processo de obliteração
tenha sido verificado, constatou-se que a proposta de uma UEPS que leva em consideração o
conhecimento prévio dos alunos mostra-se uma ferramenta eficaz na promoção da
aprendizagem significativa.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
O levantamento dos conhecimentos prévios dos alunospossibilitou uma melhor
compreensão de quais conhecimentos relativos ao tema célula o grupo já apresentava,
possibilitando assim a elaboração de uma UEPS específica para contemplar as demandas
destes

estudantes.

Muito

embora

não

tenha

sido

possível

atingir

a

todos

em

plenitude,verificou-se que, ao final do processo de aprendizagem, uma parcela representativa
foi capaz de explicitar respostas que estão em acordo com o conhecimento científico vigente,
indicando que houve uma aprendizagem significativa dos conteúdos trabalhados.
Nas palavras de Novak e Gowin (1996, p. 37-38), alunose professores devem estar
conscientes do valor que têm os conhecimentos prévios na aquisição dos novos
conhecimentos, pois os estudantes trazem sempre algo deles próprios, não sendo uma tábua
rasa para nela se escrever ou um contentor vazio para se encher, e ignorar esses
conhecimentos pode comprometer a aprendizagem dos conceitos científicos.
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Resumo: Pensar a prática pedagógica a partir da preocupação e compromisso com uma aprendizagem
significativa e crítica implica necessariamente em refletir sobre estratégias didáticas que envolvam um
funcionamento crítico e reflexivo dos estudantes a respeito dos conteúdos conceituais trabalhados.
Apoiando-se na dimensão dialógica da argumentação, esse estudo se propõe a mostrar que a construção
de mapas conceituais, ainda que individualmente, pode se constituir em um excelente caminho nesse
sentido. Essa proposta se fundamenta na ideia defendida aqui, e apoiada em estudos anteriores, da
existência de uma dimensão inerentemente argumentativa caracterizando essa construção. Para tanto,
dois estudantes do 2º ano do Ensino Médio foram videogravados durante toda a construção individual
de um mapa conceitual sobre Sabonetes, no componente curricular Química. Foi solicitado aos mesmos
que verbalizassem sobre todos os movimentos realizados por eles no decorrer da atividade. As análises
dessas construções denotaram um intenso funcionamento metacognitivo, crítico e reflexivo a partir dos
diálogos entre as inúmeras vozes que se mostraram presentes. Esses diálogos de vozes refletiram uma
constante negociação entre diferentes perspectivas a respeito da temática e consequente aprendizagem
significativa e crítica por parte dos estudantes.
Palavras-chave: aprendizagem significativa crítica; mapa conceitual; argumentação, dialogismo;
ensino de ciências
Abstract: Thinking about pedagogical practice based on the concern and commitment to meaningful
and critical learning necessarily implies reflecting on didactic strategies that involve a critical and
reflexive functioning of the students regarding the conceptual contents worked. This study aims to show
that the construction of individually conceptual maps can constitute an excellent path in this direction.
This proposal is based on the idea defended here and supported in previous studies of the existence of
an inherently argumentative dimension characterizing this construction, relying on the dialogical
dimension of argumentation. Therefore, two students of high school were videotaped throughout the
individual construction of a conceptual map about soaps in the curricular component Chemistry. They
were asked to verbalize all movements made by them during the activity. The analyzes of these
constructions denoted an intense metacognitive, critical, and reflexive functioning from the dialogues
between the numerous voices that were present. These dialogues of voices reflected a constant
negotiation between different perspectives on the subject and consequent meaningful and critical
learning of the students.
Keywords: meaningful and critical learning, conceptual map, argumentation, dialogism, science
teaching

1 – INTRODUÇÃO
Trabalhar com mapas conceituais em sala de aula não é algo novo. Tendo como
principal fundamento teórico a teoria da Aprendizagem Significativa - AS (AUSUBEL, 1963,
1978), Novak na década de 70, propôs que a representação gráfica dos conhecimentos dos

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

417

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

estudantes facilitaria a compreensão a respeito da forma como esses conhecimentos estariam
organizados na estrutura cognitiva dos mesmos (NOVAK &CAÑAS, 2010). Desde então, muito
se tem utilizado esse recurso instrucional, em sua maioria, com um caráter de avaliação da
aprendizagem. Isso porque o mapa conceitual permite uma visualização clara das relações
que os estudantes estabelecem entre os diferentes conceitos dentro de uma temática
específica em um dado momento desejado pelo professor. Nesse sentido, o professor
consegue ter uma ideia de como o conhecimento se estabilizou naquele momento já que os
mapas revelam, a partir de representações externas, aquilo que está representado
internamente por quem o construiu. Além dessa utilização, Moreira (2017) levanta outras
possibilidades de uso dos mapas pelo professor pensando também em como esse recurso
pode facilitar o planejamento de aulas e a apresentação de um tópico, evidenciando as
relações possíveis entre os conceitos a serem estudados. Entretanto, dentre todas as
possibilidades de uso dos mapas conceituais, uma em específico interessa mais diretamente
esse estudo, mapas como ‘recursos de aprendizagem’ (MOREIRA, 1997).
Em estudo anterior (DE CHIARO, AQUINO &NOGUEIRA, 2018), as autoras
justificaram sua concordância quanto a ideia de que o movimento de elaboração dos mapas
conceituais se estabelece como um momento pedagógico privilegiado para a promoção de
uma Aprendizagem Significativa Crítica (ASC). Nesse estudo anterior, apoiam-se em uma
perspectiva sócio-histórica e portanto, em uma concepção de linguagem como constitutiva da
cognição e na dimensão axiológica que caracteriza as interações humanas. Contudo, a
contribuição particular desse estudo foi a proposição de estar no caráter eminentemente
argumentativo que caracteriza a construção dos mapas, o caminho para compreensão dessa
ideia. Com o intuito de aprofundar a fundamentação dessa proposta, o presente estudo traz
como ponto central a teoria dialógica de Bahktin (1995). Em linhas gerais, o que se pretende
é, a partir da incorporação dessa vertente teórica à discussão, mostrar que mesmo quando
os estudantes estão construindo individualmente seus mapas conceituais, o diálogo de vozes
que a dimensão dialógica da argumentação ali presente permite, assegura a existência da
negociação de perspectivas axiológicas que possibilitará uma ASC.
2 – MARCO TEÓRICO
2.1 – O PROCESSO ARGUMENTATIVO INERENTE À CONSTRUÇÃO DOS MAPAS
CONCEITUAIS PROPICIANDO UMA ASC
A ideia de entender a elaboração dos mapas conceituais dentro da perspectiva de um
recurso de aprendizagem coaduna com a ideia de que esta construção acontece a partir de
movimentos de integração, reconciliação e diferenciação de conceitos (MOREIRA,1997,
2017). É neste ponto que propomos a interseção entre a ASC e a argumentação. Dentro da
perspectiva ausubeliana, a nossa estrutura cognitiva é regida por dois princípios básicos
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nomeados diferenciação progressiva (DP) e reconciliação integrativa (RI). O primeiro deles
(DP) se refere ao processo cognitivo que acontecequando buscamos ir diferenciando os
conceitos em uma situação de aprendizagem, caracterizando o que Ausubel chama de
aprendizagem subordinada – cada novo conhecimento vai se ‘ancorando’ em um subsunçor
e se relacionando com ele. Ao mesmo tempo, para que essa diferenciação não acabe
chegando a uma compartimentalização do conhecimento, tendemos ao segundo processo
cognitivo (RI) ao ir estabelecendo relações por semelhança entre os conceitos que vamos
aprendendo, integrando-os de forma significativa, caracterizando por sua vez, uma
aprendizagem superordenada - momento em que o conhecimento passa a se relacionar com
outros conhecimentos da estrutura cognitiva do indivíduo - ou combinatória - quando o novo
conhecimento interage não somente com um conhecimentos específicos mas, com todo um
background conceitual prévio do indivíduo (AUSUBEL, 1978).
Ora, ao perceber que esses processos implicam num jogo de negociações entre
diferentes

conceitos

é

que

compreendemos

os

mesmos

como

fundamentalmente

argumentativos. Isso porque a compreensão de argumentação na qual nos fundamentamos
é de que ela se constitui em uma atividade discursiva caracterizada pela negociação de
perspectivas em uma dinâmica que envolve posicionamentos, justificações, respostas a
contraposições, e tudo isso em uma inerente atmosfera de reflexividade e autorregulação do
pensamento (LEITÃO, 2011; DE CHIARO, 2015; DE CHIARO & AQUINO, 2017)
Ao propor a construção de um mapa conceitual, o que o professor está demandando
dos seus estudantes é que se engajem no potencial de discussão de um tema, uma vez que
os mesmos terão que selecionar conceitos, justificar suas escolhas a partir da diferenciação
entre eles e relacioná-los de forma coerente, negociando o estabelecimento de conexões e
reconciliações entre os mesmos. Na explicitação desta dinâmica encontramos a relação entre
os principais movimentos discursivos da argumentação, a justificação e a negociação de
diferentes perspectivas, e os principais movimentos cognitivos da AS, a DP e a RI. Mais que
uma relação de semelhança, propomos aqui, ao nos apoiarmos em uma concepção de
linguagem como constitutiva da cognição humana, que essa relação seja também de
constitutividade. Isto é, corroborando com o estudo anterior citado (DE CHIARO, AQUINO
&NOGUEIRA, 2018), propomos que é a argumentatividade inerente à construção dos mapas
a propulsora de uma AS. Mais que isso, assumindo ainda a idiossincrasia do movimento
reflexivo que subjaz aos processos citados - fazendo com que os mesmos não ocorram de
forma neutra, mas plena de sentidos axiológicos - é de uma ASC que estamos falando.
Então, é diante da antecipação de uma possível questão a nos ser feita a partir dessas
reflexões já instauradas, que propomos mais um passo: “Se defendemos que é a negociação
argumentativa de diferentes perspectivas que promove a ASC na construção de mapas
conceituais, então a ASC só acontecerá quando duas ou mais pessoas construírem juntas o
mapa?” É a perspectiva dialógica que nos ancora que nos permite responder negativamente

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

419

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

a essa questão, teoricamente a seguir e empiricamente com as análises de um estudante
construindo individualmenteseu mapa.
2.2 – A DIMENSÃO DIALÓGICA DA ARGUMENTAÇÃO
Falar de um enfoque dialógico nos remete a buscar apoio em Bakhtin. Convergente
com a concepção vygotskyana de linguagem (VYGOTSKY, 1987), Bakhtin (1995) nos aponta
para a mesma como resultante da atividade humana coletiva. Ele insiste na impossibilidade
de compreendermos a linguagem fora de um contexto social, já que todos os indivíduos têm
um horizonte social que constituem e pelo qual são constituídos, isto é, para esse autor,
sempre haverá um interlocutor, ainda que seja potencial. Como diz Faraco (2003), para
Bakhtin, os enunciados não apenas emergem de contextos culturais, mas ainda são eles
sempre atos responsivos saturados de significações e valores, isto é, são tomadas de posição
do indivíduo/locutor frente a esses contextos. Importante destacar também que, ao dialogar,
o locutor pressupõe um auditório social bem definido, mas esse auditório pode estar presente
interagindo diretamente com ele ou sendo apenas presumido. Dentro dessa perspectiva,
portanto, não é necessária uma relação sincrônica, isto é, a presença de duas ou mais pessoas
interagindo concretamente para que possamos falar de uma situação de diálogo constitutivo
da cognição humana, necessária é a existência de duas ou mais vozes, não obrigatoriamente
presentes no mesmo tempo ou espaço – uma relação diacrônica. Essa é a ideia do dialogismo
bakhtiniano que dá o suporte epistemológico necessário a esse estudo. Trazer a perspectiva
das relações dialógicas amplia a percepção aqui de como podem se dar as interações sociais,
isto é, para além da interação face a face. Assim, quando propomos o olhar para as teorias
socio-históricas, incluindo o dialogismo bakhtiniano, é no sentido de ampliar ainda mais a
visão dessa perspectiva de negociação, como uma negociação para além do plano concreto.
Uma negociação entre perspectivas diferentes e não necessariamente entre pessoas
diferentes – no plano intrapsicológico e não interpsicológico. É esse diálogo de diferentes
vozes sociais que se entrecruzam continuamente, que constitui o que chamamos de relações
dialógicas, e estas podem estar presentes em um único indivíduo produzindoindividualmente,
por exemplo, um mapa conceitual, como é o foco desse estudo. Assim, o que propomos
mostrar aqui é justamente a presença desse movimento de constante negociação entre
diferentes vozes presentes no momento em que um estudante está construindo sozinho seu
mapa conceitual, oportunizando assim uma ASC a respeito de conteúdos conceituais
trabalhados na Química.
3 – METODOLOGIA
Pensando em observar o diálogo de vozes argumentativas no decorrer da elaboração
individual de um mapa conceitual e sua possível implicação em uma ASC de um conteúdo
conceitual da Química, um estudante do 2º ano do Ensino Médiofoi convidadoa elaborar
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individualmenteseu mapa, enquanto era videogravado pela pesquisadora. A pesquisadora
solicitou que o estudante verbalizasse cada movimento de sua construção escrita do mapa,
em uma atividade de ‘pensar alto’. O assunto escolhido, ‘Sabonetes’, se deveu ao momento
da coleta de dados em relação ao conteúdo do componente curricular.
Os dados foram analisados de forma processual, a partir da transcrição do vídeo
eintegrando a fala do estudante aos movimentos da construção do mapa. Para identificar a
ocorrência da argumentação e sua possível relação com os processos cognitivos que denotem
uma ASC sobre o tema em questão, duas unidades de análise foram utilizadas de forma
relacional: a unidade triádica de Leitão (2007, 2011) composta de argumento (A), contraargumento (CA) e resposta (R), e a relação desses elementos com os movimentos cognitivos
de Ausubel (AUSUBEL 1963, 1978; MOREIRA, 1997, 2016, 2017), diferenciação progressiva
(DP) e reconciliação integrativa (RI). Para auxiliar na identificação desses elementos, foram
utilizados como apoio os operadores argumentativos (KOCH; MORATO; BENTES, 2005) e os
marcadores discursivos de Marcuschi (1999).
4 –DISCUSSÃO DOS DADOS
Uma vez que o foco da análise e discussão dos dados é no processo e não no produto
final de José, a discussão dos dados foi realizada a partir de recortes de momentos específicos
do vídeo e portanto, de sua construção. Um desses recortes será aqui apresentado tanto
através da imagem recortada do mapa que mostra os movimentos selecionados, como pela
transcrição e análise de sua fala por ocasião desse recorte. Na transcrição, quando nos
referirmos a palavras e expressões que foram inseridas por José no mapa, estas aparecerão
entre aspas e em negrito. As falas de José narrando seus movimentos aparecem intercaladas
com comentários do transcritor em parênteses e itálico.
No Quadro abaixo é mostrado o recorte selecionado e o contexto da sua construção,
justificando a escolha do mesmo para análise de dados neste estudo. Esse recorte foi
escolhido por trazer em seus poucos turnos, todos os elementos discursivos da argumentação
assim como os movimentos cognitivos da ASa eles relacionados.

RECORTE DO MAPA

Quadro 1: Contextualização do Recorte de análise dos dados
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versa sobre “onde é encontrado” e “onde é comercializado”, termos que ele coloca como
palavra de ligação para dois caminhos: em um ele escreve “indústrias primárias” e o outro
enquanto verbalmente o define como lojas que são acessíveis ao público normal, abre também
dois caminhos, “supermercado” e “farmácias”. Após esse movimento ele inicia o momento
transcrito no Quadro 2, que irá até o lado direito da palavra “Sabonetes”, quando ele estará
tratando da composição dos mesmos (“É um composto”).

No Quadro 2 é apresentada a descrição da videogravação baseada na fala de José
durante a produção do mapa conceitual. A partir do enunciado foi possível analisar como os
Movimentos Discursivos da Argumentação (MDA)- através da elaboração de um ponto de
vista (PV) seguido de uma justificativa (J) pode gerar uma contra proposta (CP) e uma
resposta (R) - e os Movimentos Cognitivos da Aprendizagem Significativa (MCAS) – através
dos processos de Diferenciação Progressiva (DP) e a Reconciliação Integrativa (RI) - se
relacionam no processo de construção do mapa conceitual no recorte escolhido.
Quadro 2: Recorte de análise dos dados
T

ENUNCIADO

T1

Esse setor é nutrido principalmente, eu gostaria de fazer essa conexão (pausa para
desenho das linhas que ligam as três palavras: indústrias primárias, supermercados
e farmácias), pela mídia física,

T2

T3

T4

MCAS

PV

DP/ RI

não necessariamente a mídia visual, que no caso seriam as televisões. Se for um
produto muito barato é realmente difícil é... notícias... é... propagandas sobre na
televisão,

CP

mesmo que haja algumas considerando a quantidade de marcas que tem hoje cada
um, é... hum... eu... pode ser desconsiderada.

R

A

T5

T6

mas eu..., eu não acho importante colocar isso,

T7

prefiro colocar só a... a relação, um composto “desengordurante”

T8

e também... a visão mais social (fala enquanto traça outro caminho a partir de “é
um composto”), é um composto de... “beleza pessoal”,

T9

que também está na parte de “higiene pessoal” (já havia um caminho saindo de
sabonete nomeado “higiene pessoal”),

T10

mas não é diretamente relacionado (e decide não os relacionar)

T11

Bom, agora como é um mapa conceitual, eu posso interconectar a, as coisas aqui
e bem...
bem, eu posso dizer que a ideia de beleza pessoal tá diretamente relacionada a
noção de obtenção de capital(enquanto isso liga “beleza pessoal” e “obter de
capital”, sem ainda o “ideal de estética” que vai ser inserido em T15), depois eu
coloco as palavras de conexão.

DP

J
DP

E o principal objetivo dessa mídia (coloca “tem como objetivo” como palavra de
ligação) para com o comércio deles é “obter capital” (pausa pra apagar a linha e
refazê-las), primeiramente “obter capital” ou visar o capital e “propagação”, ou
(inaudível) então só vou colocar propagação pra não ficar muito confuso.
Bom, retornando ao tema primário(ele deixa o caminho da comercialização para
iniciar um novo, agora à direita da palavra central ”Sabonete”)iniciando a fórmula
do sabonete ele também é composto(pausa)(e aí vai iniciando esse novo caminho
colocando como palavra de ligação “é um composto”) primeiramente feito em
laboratório (longa pausa enquanto vai traçando as linhas)

T12

MDA

J

DP

PV

CP

J

A

R

DP
DP

PV
A

CP

R

J

DP/ RI

DP/ RI

A

RI

PV

DP/RI
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T13

T14

T15

E... também... e é alimentado pela propagação da ideia (nesse momento está
ligando “propagação" a “beleza pessoal”).
Bem, é... agora, a... na verdade, sabendo que... a ideia de “beleza pessoal”
também tem várias derivações eu posso dizer que há algo entre elas também (fala
isso enquanto apaga parte das linhas que ligam “beleza pessoal” a “obtenção de
capital” e “propagação”
e encaixa uma palavra entre elas), que seria “ideal de estética”.

PV

DP/RI

CA

DP/RI

R

DP/RI

Iniciamos essa análise observando que no T1 José começa a elaboração de um
caminho de pensamento sobre os sabonetes trazendo um posicionamento sobre a questão. É
possível entendermos a dimensão axiológica desse enunciado no momento em que ele diz
que ‘gostaria de fazer essa conexão’, denotando a autoria de sua construção. A mesma,
constituída de PV – ‘esse setor é nutrido principalmente pela mídia física’ e por uma J bem
elaborada que merece ser comentada pela dialogicidade que a caracteriza. Isto é,
diferentemente da construção clássica de uma J, que se dá normalmente com a inserção de
um ‘porque’ no discurso, José representa graficamente as linhas que ligam três conceitoschave de seu mapa(indústrias primárias, supermercados e farmácias), para justificar porque
ele defende que é a mídia física que nutre esse setor. Neste trecho percebemos os
movimentos cognitivos de DP e RI, na medida em que José refina seu conceito de mídia física
e, ao mesmo tempo, conecta conceitos-chave de diferentes naturezas.
Em T2 antecipa uma voz de oposição que o poderia interpelar questionando se não
seria a mídia visual, quando verbaliza ‘não necessariamente a mídia visual’. É possível notar
a partir daí que um diálogo com essa outra voz se inicia já que ele justifica sua posição dizendo
que o produto é barato pra veicular propaganda na televisão. Depois, em T3, ele responde a
esse diálogo de vozes retomando sua posição inicial utilizando o marcador discursivo ‘mesmo
que’, que segundo Koch; Morato e Bentes (2005), assinala um A mais forte de uma escala
orientada à uma conclusão, mostrando que, após revisar sua perspectiva ele considera que
mesmo sendo barato epossível dehaveralgumas propagandas de sabonete na televisão, a
mídia visual ‘pode ser desconsiderada’. Além da importância de mostrar a dialogicidade
presente claramente na construção desse A, chamamos a atenção para o fato da mesma ser
marcada por vários momentos de pausa e reticências na construção discursiva do estudante
o que, segundo Marchuschi (1999), denota movimentos reflexivos característicos de um
monitoramento do pensamento (DE CHIARO, 2015). Podemos entender que o estudante, ao
enunciar seu posicionamento, portanto, percebeu a possível fragilidade do mesmo e sentiu
necessidade de refletir sobre as bases em que poderia sustentar tal posicionamento
justamente pelo diálogo com as outras vozes possíveis. Ao final desta negociação, prevaleceu
o seu PV inicial, no entanto, podemos notar que na elaboração dessa J, um movimento
cognitivo de refinamento dos conceitos que ele mesmo utiliza é posto em curso, denotando
aí uma DP nos mesmos.
Em T4, José dá continuidade a sua J ao especificar o objetivo da mídia física e, para
tanto, abre dois novos caminhos, ‘obter capital’ e ‘propagação’. Percebemos que, ao sentir
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necessidade de continuar justificando sua escolha pela mídia física, José é demandado a dar
continuidade ao movimento cognitivo de DP, saindo de uma ideia mais geral e
progressivamente diferenciando-a em mais detalhes e especificidade. Em T5, ele retorna ao
tema central e se propõe a abrir novo caminho de reflexão, aparentemente independente do
anterior, agora a respeito da composição do sabonete. Nesse caso, inicia a elaboração do seu
PV e, antes mesmo de concluí-lo, realiza um movimento parecido com o anterior, dialogando
consigo mesmo sobre a importância de colocar a informação de que o sabonete é
primeiramente feito em laboratório. Assim, no início da construção desse novo PV (T5), ele
traz essa informação que não chega a ser inserida no mapa, mas em T6 uma nova voz de
oposição aparece, marcada pelo operador argumentativo clássico de orientação para
conclusão

contrária

‘mas’

(KOCH;

MORATO;

BENTES,

2005)

trazendo

uma

outra

possibilidade, uma CP, de que essa talvez não seja uma informação importante a ser colocada.
Em T7 encontramos a R a essa negociação instaurada por José após longa pausa,
provavelmente não apenas ocasionada pela necessidade de desenhar linhas, mas marcando
novo momento metacognitivo e autorregulatório de refletir criticamente sobre a questão
levantada por ele e tomar uma decisão (MARCUSCHI, 1999; DE CHIARO, 2015). Neste turno
enuncia, pois, sua R, deixando claro que entre as duas possibilidades em revisão, sua reflexão
o levou a decidir por inserir somente ‘um composto desengordurante’. Mais uma vez
encontramos um ciclo completo de argumentação com seus três elementos constitutivos
possibilitando um movimento cognitivo de DP na medida em que, para justificar seu PV, José
precisou realizar um maior detalhamento de sua ideia inicial em T5.
A partir do T8, podemos começar a perceber com mais clareza a ocorrência do
movimento cognitivo de RI. Isso porque esse novo caminho inaugurado vai começar a ser
posto em diálogo por José com caminhos anteriores, refletindo sobre relacioná-los ou não.
Para tanto, sua construção é marcada não só por justificações, mas também por negociações
de significados, ambos movimentos típicos da argumentação. Em T8, por exemplo, o
estudante traz mais uma especificidade à linha inaugurada ‘é um composto’, dizendo que
sabonete é também um composto de ‘beleza pessoal’. Mas é interessante perceber que esse
movimento de especificar mais o conceito é marcado por uma reflexão sobre relacionar ou
não esse conceito com outros já existentes anteriormente no mapa, quando ele considera que
‘beleza pessoal’ também está na parte de ‘higiene pessoal’, denotando aí um movimento
cognitivo de RI. É um novo posicionamento que surge nesse momento que é posto em revisão
por José, que responde decidindo não realizar essa reconciliação por entender, após esse
processo de negociação de significados, que ainda que seja relacionado, não o é
‘diretamente’ (T10).
Importante perceber que toda essa negociação oportunizou ao estudante um
movimento cognitivo não apenas de DF, mas também de RI. Esse último passa a integrar o
funcionamento cognitivo de forma mais clara nos demais turnos uma vez que o próprio
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estudante denota, em T11, a sua metaconsciência e autorregulação a respeito da
possibilidade da ferramenta mapa conceitual e da intencionalidade nesse sentido (‘Bom,
agora como é um mapa conceitual, eu posso interconectar a, as coisas aqui e
bem…’).Corroborando nossa perspectiva desta íntima relação entre o enunciado verbalizado,
o movimento do pensamento de José e a ASC, o argumento simples construído no T11 pode
também ser analisado a partir das suas funções discursiva, cognitiva e epistêmica (LEITÃO,
2007). Na sua função discursiva observamos a tese central (a possibilidade de interconectar
as coisas) e seus fundamentos (o fato de se tratar de um mapa conceitual), compondo o
argumento em si. Na função cognitiva observamos o início do processo de revisão de crenças,
o qual se dá no momento mesmo de construção das justificativas e fundamentos que
sustentam os posicionamentos iniciais; e na função epistêmica percebemos como o
conhecimento está estabilizado para José naquele momento, neste caso, seu conhecimento
sobre os mapas conceituais e suas possibilidades.
Em T12, a elaboração de seu PV de que a ‘beleza pessoal’ se relaciona diretamente
com a noção de ‘obtenção de capital’ e em T13, o PV de que a mesma é alimentada pela
‘propagação’ da ideia, mostram que cognitivamente está em andamento, nos dois casos,
um movimento de RI dos conceitos. Esse mesmo movimento continua ocorrendo quando em
T14 e T15 uma nova ideia é desenvolvida, diferenciando ainda mais a anterior, e posta em
negociação por José, a ideia de que o ‘ideal de estética’ deverá ser encaixado nessa relação
por ele estabelecida entre ‘beleza pessoal’ e os dois conceitos: ‘obtenção de capital e
propagação’. Essa decisão é justificada por sua reflexão em T14, discursivamente marcada
pelas pausas (MARCUSCHI, 1999), de que existem várias ‘derivações’ na ideia de ‘beleza
pessoal’. Interessante chamar atenção para todos movimentos observados nesses últimos
turnos: escrever, apagar, refazer conexões, inserir termos onde antes havia uma relação
direta de conceitos, etc., os quais denotam a relação de constitutividade entre linguagem e
cognição em curso, promovendo aí uma ASC.
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Intencionando, em instâncias mais gerais, refletir sobre a relação entre linguagem e
cognição, partindo de uma concepção dialógica e dialética da linguagem, e mais
especificamente, sobre a relação entre a ASC e a argumentação, a partir dos mapas
conceituais, esse estudo parece ter respondido ao que se propôs. Isso porque, a partir das
reflexões teóricas levantadas e da análise de dados apresentada, concluímos que um
funcionamento argumentativo esteve em curso durante toda a elaboração do mapa conceitual
de José, ainda que o mesmo o tenha realizado individualmente. Justificamos essa afirmação
a partir da análise não somente da ocorrência dos principais elementos da argumentação – A
(PV + J), CA e R – e dos principais movimentos cognitivos da aprendizagem significativa – DP
e RI, mas especialmente pela inerente relação entre eles.
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Concluímos defendendo a dimensão crítica em que essa aprendizagem significativa
acontece já que ao argumentar não é possível descartar a dimensão axiológica de quem
argumenta. Há em cada turno analisado, uma predisposição particular de José a respeito da
temática sobre a qual reflete, posicionando-se e negociando com as diferentes vozes que o
interpelam no decorrer das decisões tomadas. Seja ao justificar suas escolhas, diferenciando
progressivamente seus conceitos e assim propiciando uma aprendizagem subordinada ou nos
momentos de reconciliação integrativa, ao negociar de forma idiossincrática a interação entre
conceitos,

oportunizando

aprendizagens

do

tipo

superordenada

e

combinatória,

a

possibilidade de falarmos em uma ASC em andamento é clara.
É sempre um desafio para o professor, criar ambientes onde o estudante tenha
oportunidade de exercitar não só suas habilidades argumentativas, mas que possa aprender
conteúdos conceituais de ciências e explicar fenômenos que o rodeia. Mais desafiador ainda
é encontrar um instrumento que possibilite que o estudante desenvolva suas habilidades
argumentativas e assim reflita criticamente sobre tudo o que ele aprendeu, o mapa conceitual
parece atingir este papel segundo nossos registros.Assim, esperamos com essas reflexões,
em última instância, chamar a atenção para a potencialidade e maleabilidade da utilização
desse recurso instrucional. Utilizado em grupo, em duplas, ou individualmente, defendemos
aqui que o mapa conceitual, para além da perspectiva avaliativa, pode e deve ser utilizado
do ponto de vista processual como um recurso privilegiado para a construção do
conhecimento de forma significativa e crítica, bem como para o desenvolvimento cognitivo e
metacognitivo dos estudantes.
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Resumo:Este trabalho parte das relações entre os referenciais da Educação Alimentar e Nutricional, da
Teoria da Aprendizagem Significativa, dos Conteúdos de Aprendizagem e da Multiplicidade
Representacional, para a construção de uma metodologia de ensino e de avaliação que teve como objetivo
favorecer e reconhecer, respectivamente, a sensibilização e a conscientização alcançada por aprendizes
expostos a um programa de Educação Alimentar e Nutricional. A pesquisa foi realizada em uma escola de
ensino fundamental. O estudo é qualitativo, do tipo análise de caso. A análise dos resultados mostra que
o ensino planejado com base na congregação dos referenciais teóricos estimulou o aprendiz a (re)pensar
suas atitudes alimentares.
Palavras-chave:Teoria da Aprendizagem Significativa. Aprendizagem Atitudinal. Multiplicidade
Representacional. Educação Alimentar e Nutricional.
Abstract:This work was carried out in conjunction with Food and Nutrition Education, Meaningful Learning
Theory, Learning Content and Representational Multiplicity references, for the construction of a
methodology of teaching and evaluation that aims to promote and recognize,respectively, the awareness
achieved by apprentices exposed to a Food and Nutrition Education program. The research was carried
out in a primary school. The study is qualitative, case analysis. An analysis of the results showed that the
teaching planned based on the congregation of the theoretical references stimulated the apprentice to
(re)think their alimentary attitudes.
Keywords: Meaningful Learning Theory. Attitudinal Learning. Representational multiplicity. Food and
Nutrition Education.

1– INTRODUÇÃO
Documentos oficiais que regem as ações educativas nas escolas brasileiras têm
estabelecido e orientado que as abordagens escolares devem concorrer para assegurar aos
estudantes o desenvolvimento de competências para suas formações humanas integrais.
(BRASIL, 1996, 1997, 1998, 2017). Competências, nesses textos, devem ser entendidas como
“a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas
e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do
pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 8).
Dentre as responsabilidades que a escola assume na formação do cidadão está a
educação alimentar e nutricional. Essa responsabilidade é subjacente a um dos objetivos do
ensino fundamental descritos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997),a
saber, “conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como
um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação a sua
saúde e a saúde coletiva”.
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Estimular alguém para formação e/ou mudança de hábitos alimentares é ir além da
explicaçãodo tópico de ensino;é saber combinar atividades informativas e educativas que
despertemnas pessoas o desejo de ter uma alimentação saudável, bem como asensinem a
alcançar tal alimentação, de forma que garantam o atendimento de suas necessidades
fisiológicas, psicológicas e sociais.
Segundo Ausubel, Novak e Hanesian ([1978] 1980), o ensino e a aprendizagem, de
qualquer tópico de ensino, dependem do compartilhamento de significados que ocorre entre a
tríade professor–tópico de ensino–aluno. De maneira geral, os autores propõem que, para
atingir o compartilhamento de significados, é necessário que, ao planejar o evento educativo,
se programe o uso de linguagens relevantes, facilitadoras da aprendizagem significativa.
Diante do exposto, interessamo-nos por contribuir com as pesquisas que procuram
apresentar alternativas para o cumprimento das exigências educacionais, investigando a
sensibilização e a conscientização atitudinal alcançadas por estudantes expostos a um programa
de educação alimentar e nutricional, estimulado e sustentado por múltiplas representações.
2– OS EIXOS TEÓRICOS DA PESQUISA
2.1 – EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
O Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas
concebe que a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é “um campo de conhecimento e de
prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa
promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis” (BRASIL, 2012,
p. 23).Para Boog (2004), compete à EAN o desenvolvimento de estratégias sistematizadas para
impulsionar a cultura e a valorização da alimentação saudável a partir do reconhecimento da
necessidade não somente de respeitar crenças, valores, atitudes, práticas e relações sociais
que se estabelecem em torno da alimentação, mas também de modificá-las.
No campo da Ciência da Nutrição, programas de EAN podem ser desenvolvidos em
várias esferas de atendimento a comunidade – clínicas, unidades básicas de saúde, empresas,
indústrias, igrejas, escolas etc.No que tange às ações educativas em escolas, a Lei das
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) promulgada em 1996 iniciou o processo de incentivo às
práticas de alimentação saudável no ambiente escolar, estimulando a inclusão desse tema nos
documentos oficiais de ensino.
Bizzo e Leder (2005)afirmaram que a inserção da EAN no ensino fundamental terá
mérito se estiver fundamentada em metodologia pedagógica que se configure dialogal,
significativa, problematizadora, transversal, lúdica e construtivista. Nessa mesma linha
reflexiva,os autores do Marco de Referência de EAN (BRASIL, 2012) defenderam que,na prática,
a EAN deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos que
favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as fases do

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

429

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e significados que formam o
comportamento alimentar.
Diante das considerações desses autores, vislumbramos possibilidade de planejar e
implementar um programa de EAN com base na Teoria da Aprendizagem Significativa, no
modelo teórico dos Conteúdos de Aprendizagem e na utilização de múltiplas formas de
representar um mesmo tópico de ensino.
2.2 – TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Na década de 1960, David Ausubel elaborou a Teoria da Aprendizagem Significativa
(TAS) (AUSUBEL, 1963) e descreveu a Aprendizagem Significativa como sendo o processo pelo
qual uma informação nova associa-se a uma outra informação especificamente relevante já
existente na estrutura de conhecimento do indivíduo. Esse processo envolve a interação da
nova informação com um conceito subsunçor, ou simplesmente subsunçor (AUSUBEL, 1963),
pertencente à estrutura cognitiva do indivíduo (MOREIRA; MANSINI1982).
Em 1978, Ausubel, Novak e Hanesian ([1978] 1980) ampliaram as considerações
acerca da TAS e afirmaram que, para a Aprendizagem Significativa acontecer, além da presença
de subsunçores em sua estrutura cognitiva, o aprendiz deve estar predisposto a aprender. Os
autores também consideraram que o tópico de ensino deve cumprir certas condições: possuir
organização interna (estrutura lógica e conceitual) e fazer uso de linguagens, vocabulários e
terminologias adaptadas aos alunos.
Apesar de Ausubel tratar em sua teoria o subsunçor como um conceito, uma ideia ou
uma proposição já existente na estrutura cognitiva do indivíduo, Pozo (1998) advoga que, além
de fatos e conceitos, considerar os conhecimentos procedimentais e atitudinais que o aluno já
possui é essencial para a promoção da aprendizagem que leva à sua formação integral. Em
conformidade com Pozo (1998), Moreira (2012) diz que, no presente, considerar apenas os
conhecimentos conceituais como subsunçores não parece mais adequado, pois limita o
significado de conhecimento prévio, induzindo ao pensamento de que ele seja relacionado
apenas a conceitos. Nesse sentido, é preciso considerar o subsunçor como um conhecimento
prévio especificamente importante para uma nova aprendizagem, sendo que tal conhecimento
pode ser de natureza procedimental ou atitudinal, complementando o conceitual.
2.3 – APRENDIZAGEM ATITUDINAL
Como comentado acima, os saberes presentes no cognitivo dos sujeitos podem ser de
natureza conceitual, procedimental ou atitudinal. Apesar de ser uma classificação simples,
carrega certa força pedagógica, pois diferencia os conhecimentos em conteúdos de
aprendizagem, de acordo com o uso que deles se deve fazer. Assim, para Zabala(1998), há
conteúdos

que

é

preciso

“saber”

(conceituais),

conteúdos

que

ensinama

“fazer”

(procedimentais) e conteúdos que formam o “ser” (atitudinais).
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No atual contexto escolar, os conteúdos atitudinais são os mais complexos de serem
tratados, pois as atitudes parecem ser construídas mais a partir da influência social e cultural
que se sobrepõem ao aprendiz, do que pelos discursos éticos e científicos proferidos pelos
professores. Entretanto, a função social que a formação atitudinal ocupa torna indispensável
sua presença no ambiente escolar.Os debates que envolvem a formação e a mudança do
comportamento humano consideram que as atuações dos indivíduos são resultantes da
obediência deles às normas estabelecidas pelo grupo social no qual estão inseridos ou das
reflexões e interiorizações particulares, que levam à formação de valores pessoais.
Em Sarabia(1998, p. 122),encontramos que as atitudes são “tendências ou disposições
adquiridas e relativamente duradouras a avaliar de um modo determinado um objeto, pessoa,
acontecimento ou situação e a atuar de acordo com essa avaliação”. Esse mesmo autor define
valores e normascomo“princípios éticos com respeito aos quais as pessoas sentem um forte
compromisso emocional e que empregam para julgar condutas” (SARABIA, 1998, p. 127) e
“padrões de conduta compartilhados pelos membros de um grupo social” (SARABIA, 1998, p.
128), respectivamente. Essas definições consideram que os comportamentos têm três
componentes básicos: o cognitivo (conhecimentos), o afetivo (sentimentos e preferências) e o
condutual (ações manifestas e declarações de intenção) (ZABALA, 1998).
Nesse contexto, segundo El-Hani e Mortimer (2007), para os alunos compreenderem
um conteúdo atitudinal aproximando-o do conhecimento científico de forma a mudarem suas
atitudes e construírem comportamentos com consciêcia, fruto da reflexão sobre normas e
valores, os professores, mais do que discursos éticos, devem utilizar estratégias que levem a
reflexões e elaborações complexas de caráter pessoal.
2.4 – MULTIPLICIDADE REPRESENTACIONAL
Concluindo a exposição do referencial que embasou nossa pesquisa, temos que, tanto
na EAN quanto na TAS eno modelo teórico que pensa a formação atitudinal, o objetivo principal
é que os temas abordados na escola ganhem significado para o aprendiz, de forma que de
lógicos se tornem psicológicos. Apesar de olhares de autores diferentes, encontramos em
comum que todos incentivamque, ao planejar o evento educativo, programe-se o emprego de
linguagens relevantes, facilitadoras da aprendizagem.
Tytler, Prain e Peterson (2007) constataram em suas pesquisas haver vínculo entre
atividade científica, processo de produção de significados e escolhas representacionais que
subsidiam a aprendizagem científica de estudantes.Em 1999, Ainsworthjá havia afirmado que
o emprego de múltiplas representações desempenha três papéis principais na compreensão de
determinado objeto de estudo: a complementariedade, pois, ao usar diferentes formas de
representar um mesmo tópico de ensino,pode haver complementação de informações e, assim,
apoio para a construção desse saber na estrutura cognitiva; a restrição, pois o uso de várias
representações semióticas para o mesmo temapode delimitar possíveis interpretações

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

431

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

distorcidassobre ele; e o aprofundamento, pois,ao usar múltiplas formas para representar um
mesmo conteúdo, pode haver aprofundamento na compreensão desseconhecimento científico.
A partir do trabalho de Ainsworth (1999), Laburú e Silva (2011) adicionaram mais dois
papéis ao uso da multimodalidade semióticanaconcretização da aprendizagem. O primeiro se
refere a determinados modos serem mais adequados a certos indivíduos, devido à existência
de esquemas mentaispreviamente construídos por eles, presentes em suas estruturas
cognitivas sob a égide de determinada forma de representação semiótica. O segundo está
relacionado a questões emocionais que os aprendizes mantêm com o conhecimento, ou seja, a
individualidade dos aprendizes lhes permite ter apreços diferentes em relação aos diferentes
modos de representação de um mesmo conteúdo científico, o que pode ser explorado pelo
professor nas ocasiões de ensino.
Com base nesses papéis, Camargo Filho (2014) realizou pesquisa e reiterou que o uso
de estratégias de ensino baseadas nas múltiplas representações, além de favorecer que
aprendizes com diferentes estilos de aprendizagem aprendam, também confere benefícios
motivacionais frente às atividades escolares, bem como conduz o aluno a um profundo
entendimento do conteúdo científico que se pretende ensinar; isso porque as modalidades,
enquanto usadas individualmente, expressam pouco significado. O significado global dos
conceitos

e

processos

científicos

é

construído

por

meio

do

uso

simultâneo

de

modalidadessemióticas diferentes.
Encontramos, então, no referencial teórico da multimodalidade e das múltiplas
representações, que aqui denominamos Multiplicidade Representacional (MR) por uma questão
terminológica, material de valor a ser agregado a base teórica da nossa pesquisa.
3– METODOLOGIA
Para respondermos à questão de investigação que nos propusemos e alcançarmos o
objetivo traçado, realizamos um trabalho de natureza qualitativo-descritiva. A pesquisa foi
realizada em uma escola da rede estadual de ensino da periferia de Londrina-PR, em setembro
de 2015. As atividades foram levadas a cabo no decorrer de 4 semanas, sendo que na 1ª
semana realizamos 2 encontros; na 2ª semana, 3 encontros; na 3ª semana, 2 encontros; e na
4ª semana, 3 encontros. Cada encontro teve duração de 1 hora-aula.Participou da pesquisa
uma população de 22 alunos, com idade entre 12 e 14 anos, de uma turma de 7º ano do ensino
fundamental, entretanto, por conveniência, para alcançar os fins desta investigação,
delimitamos como público-alvo para análise as produções de um aluno. A escolha pelo estudo
de caso se deu porque apenas esse aluno participou de todos os encontros.
Ao planejar a estratégia didática que executamos no transcorrer da pesquisa,
consideramos as etapas para implementação da TAS, segundo as unidades de ensino
potencialmente significativas (UEPs) (MOREIRA, 2006), e as sugestões de atividades de
ensino/aprendizagem incentivadas pelos autores da TAS, dos conteúdos de aprendizagem e da
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MR. Tendo em vista ser a EAN uma área temática bastante abrangente, optamos por delimitar
as abordagem no subtema “Consumo de frutas”.
Organizamos a estratégia didática em 10 abordagens, divididas em 4 etapas. Na 1ª
etapa, fizemos uma abordagem. Utilizamos o recurso da Organização Prévia, para introduzir o
tema da pesquisa. Fizemos aos alunos a pergunta “O que é alimentação saudável para você?”,
estimulamos a participação deles e escrevemos as ideias centrais de suas respostas no quadro.
Finalizamos comentando como o tema “alimentação saudável” é abrangente e oferece margem
para discussões que incluem saberes ora mais populares e culturais, ora mais científicos, bem
como naturezas conceituais, procedimentais e atitudinais.
Reservamos para a 2ª etapa a avaliação de Atitudes Prévias. Realizamos, em uma
única abordagem, duas atividades. Inicialmente pedimos que os alunos respondessem a um
“Questionário de Frequência de Consumo de Frutas”, instrumento próprio da área da Ciência
da Nutrição, que permitiu identificar o comportamento alimentar dos estudantes quanto ao
consumo de frutas. A segunda atividade foi prática e de inserção. Convidamos os alunos a
participarem de um café da manhã em que servimos suco natural de laranja, suco natural de
melancia, salada de frutas, maçã, banana, uva, pêssego, nectarina, suco artificial (caixa) de
laranja, suco artificial (caixa) de uva, bolacha recheada de chocolate, refrigerante Coca-Cola e
bolo de coco. Orientamos que eles escolhessem os alimentos para o consumo na ordem que
lhes interessasse. Nesse momento utilizamos como instrumento para coleta de dados registros
de percepções da pesquisadora em diário de campo e fotos.
A 3ª etapa foi destinada às intervenções didáticas planejadas para a promoção da
reorganização de significados nos aprendizes. Realizamos seis intervenções (equivalente a seis
abordagens), a saber: 1ª) Exposição oral sobre o tema, feita por parte dos pesquisadores; 2ª)
Apresentação e discussão sobre o programa jornalístico “O poder das frutas”; 3ª) Aula
experimental em laboratório: manuseio de frutas/preparação de um pratogourmetà base de
frutas feita pelos alunos; 4ª) Análise de informações nutricionaispresentes no rótulo de três
marcas de suco de laranja em comparação às informações nutricionais sobre suco de laranja
natural; 5ª) Análise de artigos de divulgação científica sobre o tema, seguida de debate
fomentado pela pergunta “Qual a opinião de vocês sobre o consumo de frutas?”; e 6ª) Produção
de história em quadrinhos pelos alunos,a partirdo tema consumo de frutas. A escolha por essas
atividades teve o objetivo de levar os alunos a reflexões pessoais sobre seus comportamentos
alimentares frente às considerações científicas que são feitas sobre o tema.
Finalizando nosso programa de EAN, realizamos a 4ª etapa de nosso plano, com2
abordagens. Nela fizemos a avaliação da significação atitudinal mobilizada nos aprendizes. Para
isso, realizamos três atividades:aplicamos novamente o Questionário de Frequência de
Consumo de Frutas;solicitamos que os aprendizes levassem frutas para prepararmos uma
salada de frutas com a colaboração de todos;entrevistamos os alunos para investigar as
reflexões finais pessoais/individuais deles sobre o consumo de frutas.
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Ao planejar as atividades implementadas, buscamos contemplar várias representações
semióticas (descrições verbais, textuais, tabulares e matemáticas; figurações pictóricas e
metafóricas; manipulações de objetos 3D; experimentações;movimentações corporais) tanto
para os momentos de ensino, em que fica evidente nosso discurso, quanto para os de
aprendizagem e avaliação, em que aparecem as produções dos alunos.
4– RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultados, trazemos nesse artigo a comparação entre os dados coletados na
etapa 2 e 4 do programa implementado. Como dito acima, optamos por um estudo tipo análise
de caso.
4.1 –RESULTADOS DA ETAPA 2
Em relação ao 1º Questionário de frequência de consumo de frutas que aplicamos,
obtivemos os seguintes resultados:
Gráfico 1 - Frequência de consumo de frutas e sucos do aluno participante da pesquisa (1)
2 ou mais vezes por dia
1 vez por dia
2 a 4 vezes por semana
1 vez por semana
1 a 3 vezes por mês

Outros

Uva

Goiaba

Manga

Melancia

Melão

Mamão

Maçã

Laranja

Banana

Abacaxi

Abacate

Sucos artificiais…

Sucos de polpa

Frutas enlatadas

Frutas secas

Frutas frescas

Nunca

Sucos naturais da…

Menos de 1 vez por mês

Fonte: Os autores

Ao analisar o gráfico 1, temos que o aluno disse que sua ingestão de frutas frescas se
enquadra na escala de 1 vez na semana; frutas secas e enlatadas, menos de 1 vez por mês;
sucos de frutas frescas, 1 a 3 vezes por mês; sucos de polpa, nunca; e sucos artificiais, mais
de 2 vezes por dia. Entretanto, ao comparar os dados sobre o consumo de frutas frescas geral
com o consumo de algumas frutas específicas, tais como banana, laranja e maçã, percebemos
incongruência nas respostas, pois ele relatou consumir banana diariamente e laranja e maçã
de 2 a 4 vezes na semana.Com outro enfoque, a análise dos dados permitiu verificar que,
independentemente da discussão acima, o consumo de frutas do aluno é inferior à preconização
feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 3 a 5 porções/dia, julgando que sucos
artificiais não substituem as frutas e os sucos de frutas in natura(WHO, 2002).
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Sobre o envolvimento do aluno na 2ª atividade que realizamos para avaliação de
atitudes prévias, descrevemos em nossas observações de campo que ele teve participação
passiva durante o café da manhã, sem demonstrações de interesse pela situação e pelos objetos
sobre os quais estávamos realizando a avaliação. Contudo, escolheu ingerir bolachas recheadas
e uma porção de salada de frutas, após um colega lhe oferecer.
4.2 – RESULTADOS DA ETAPA 4
Após participar de todas as atividades da etapa 3, o aluno respondeu ao 2º
Questionário de frequência de consumo de frutas e chegamos aos seguintes dados
Gráfico 2–Frequência de consumo de frutas e sucos do aluno participante da pesquisa(2)
2 ou mais vezes por dia
1 vez por dia
2 a 4 vezes por semana
1 vez por semana
1 a 3 vezes por mês

Outros

Uva

Goiaba

Manga

Melancia

Melão

Mamão

Maçã

Laranja

Banana

Abacaxi

Abacate

Sucos artificiais…

Sucos de polpa

Frutas enlatadas

Frutas secas

Frutas frescas

Nunca

Sucos naturais…

Menos de 1 vez por mês

Fonte: Os autores.

Pelo gráfico, o aluno disse que sua ingestão de frutas frescas se enquadra na escala
de 2 ou mais vezes por dia; frutas secas e enlatadas, menos de 1 vez por mês; sucos naturais
de frutas frescas, 1 a 3 vezes por mês; sucos de polpa, nunca; e sucos artificiais, 2 ou mais
vezes por dia. Neste caso, ao comparar os dados do consumo de frutas frescas em geral, com
o consumo de algumas frutas específicas, tais como laranja e manga, percebemos congruência
nas respostas. Estimulado pelo desafio de responder ao questionário na fase inicial das
intervenções, provavelmente o aluno tenha prestado mais atenção à suas práticas de consumo
alimentar, de forma que reconheceu, nesta etapa final, com maior clareza, a frequência com
que ingere frutas. A análise dos dados nos permitiu, ainda, verificar que o consumo de frutas
do aluno passou a estar de acordo com a preconização feita pela OMS (WHO, 2002).Uma análise
dos dois gráficos nos permite inferir que o aluno apresentou mudança atitudinal significativa
em relação ao seu consumo de frutas. Aumentou, consideravelmente, a ingestão diária destes
alimentos e progrediu na questão da variação deles no decorrer do consumo mensal, por
exemplo: aumentou a frequência no consumo de abacate, abacaxi, laranja, melão, melancia,
manga, goiaba e uva. Considerando este novo panorama, interpretamos que o enfoque na
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natureza atitudinal do material de ensino durante as intervenções didáticas de implementação
da TAS foram importantes e eficientes para a mudança comportamental do aluno, ou seja,
contribuíram para o desenvolvimento de hábitos de conduta e consumo.
Sobre a 2ª atividade de avaliação da significação atitudinal alcançada pelo aluno, temos
que ele não participou ativamente, não trouxe sua parte da tarefa (uma fruta para compor a
salada de frutas feita em sistema de colaboração pela turma) e, provavelmente, por
constrangimento preferiu não participar do momento de consumo do prato preparado pelos
colegas.
A última participação do aluno na pesquisa foi a concessão de uma entrevista em que
registramos as reflexões finais dele sobre os eventos educativos em que esteve envolvido e seu
comportamento alimentar. No quadro 1, descrevemos os dados coletados.
Quadro 1 - Reflexões finais pessoais/individuais
Durante as últimas semanas tivemos alguns encontros em que discutimos a importância do consumo
de frutas para os homens. Hoje estamos encerrando nossas atividades. Então, pense e responda com
sinceridade.
1)

Qual atividade você mais gostou? Por quê?

R: Do dia do master chef no laboratório, porque a gente pode criar nossos próprios pratos.
2)

O que você aprendeu durante nossos encontros?

R: Que a fruta é muito importante para a saúde.
3)

Você mudou alguma atitude sua quanto ao consumo de frutas, por causa de alguma informação nova
que discutimos em nossos encontros?

R: Sim, eu comecei a variar as frutas.
4)

Você acredita que mudará alguma atitude sua quanto ao consumo de frutas, por causa das
informações novas que discutimos em nossos encontros?

R: Sim.

Fonte: Os autores.

Pelas respostas fornecidas, percebemos que a sequência de eventos educativos
culminou em reflexões pessoais que levaram à sensibilização e conscientização sobre a conduta
alimentar do aprendiz. A percepção de que a fruta é importante para a saúde, o engajamento
gerado pela atividade experimental realizada em laboratório, a decisão de variar as frutas
consumidas e a consciência sobre a possibilidade de mudar mais atitudes em relação ao
consumo alimentar nos levam a concluir que a estratégia empregada foi promotora de
aprendizagem significativa para o aluno.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que expusemos, temos que a congregação dos referenciais teóricos da
Educação Alimentar e Nutricional, da Teoria da Aprendizagem Significativa, dos Conteúdos de
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Aprendizagem e da Multiplicidade Representacional para a construção de uma metodologia de
ensino e avaliação nos permitiram favorecer e reconhecer, respectivamente, a sensibilização e
a conscientização do aluno para a formação/mudança de seu comportamento alimentar relativo
ao consumo de frutas, de forma que consideramos que ela alcançou significação atitudinal sobre
o tema.
Temos ciência de que este trabalho oferece respostas iniciais à problemática levantada,
de forma que há espaço para muitas outras investigações que levem à consolidação das
conclusões aqui descritas.
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Resumo:A Aprendizagem Significativa mostra a importância da relaçãoentre ideias já existentes e as
novas ideiasno processo de aquisição de conhecimentos e esse processo dependeda presença de
subsunçores.Na ausência deles, pode-se utilizar organizadores prévios que têm a função de auxiliar na
preparação de ideias âncora.Assim, o Mapa SQA pode servir de instrumentopara a relação pretendida
por oportunizar situações importantes: saber, querer e aprender. Esta pesquisa avaliou a construção de
Mapas SQA como instrumentosem uma aula baseada em um organizador prévio no formato de um
vídeo.Os instrumentos utilizados foramMapasSQA produzidos por 49 participantesde um curso de
formação docente. Os resultados revelaram que houve, na maioria dos Mapas SQA, a identificação de
conhecimentos prévios comquestões pertinentes ao temae representaram as dúvidassobre algumas
lacunas referentes ao mesmo, porém a análise comparativa entre as questões construídas e o que foi
aprendido não foi adequadamente realizada em alguns casos. Conclui-se que é evidentea formação de
subsunçores na estrutura cognitiva dos sujeitos pela utilização do organizador prévio e do Mapa SQA, e
essas novas conexões estabelecidas ampliaram a concepção da temática durante a realização da
atividade proposta, conduzindo para a Aprendizagem Significativa.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Organizadores Prévios. Mapas SQA. Formação Docente.
Abstract:Meaningful Learning shows the importance of the relation between existing ideas and new
ideas in the process of knowledge acquisition and this process depends on the presence of subsumers.
In their absence, one can use advance organizers that have the function of assisting in the preparation
of anchoring ideas. Thus, the KWL Map can serve as an instrument for the intended relationship to
provide important situations: knowing, wanting and learning. This research evaluated the construction
of KWL Maps as instruments in a class based on anadvance organizer in the format of a video. The
instruments used were KWLMaps produced by 49 participants of a teacher training course. The results
revealed that, in most KWLMaps, the identification of advance knowledge with questions pertinent to
the topic and represented doubts about some of the gaps related to it, however the comparative analysis
between the constructed questions and what was learned was not adequately carried out in some cases.
It is concluded that the formation of subsumers in the cognitive structure of the subjects using the
advance organizer and the KWL Map is evident, and these new established connections broadened the
conception of the theme during the realization of the proposed activity, leading to Meaningful Learning.
Keywords: Meaningful Learning.Advance Organizers. KWL Maps. Teacher Training.

1 INTRODUÇÃO
Embora somente alguns indivíduosescolham a pesquisa como uma forma de situarse no eixo cognitivo, deixando claro o que já sabe e o que ainda não sabe para si próprio, é
impossível negar a importância de que todos eles desenvolvam uma atitude científica.Nesse
sentido, o desenvolvimento de uma atitude científica depende das experiências vividas pelos
estudantes, ou seja, seu conhecimento prévio sobre diversas situações (AUSUBEL, 2003) e
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isto, por sua vez, depende da metodologia de ensino-aprendizagem empregada pelos
professores (BORDENAVE; PEREIRA, 2015).
Nem sempre as ideias sobre o novo assunto existem ou são adequadas para a
proposta da aula desenvolvida. E a não manifestação delas podem conduzir para uma
aprendizagem não significativa sem os obstáculos epistemológicos necessários oriundos da
experiência primeira (BACHELARD, 1996).
O Mapa SQA é uma ferramenta metacognitiva que pode auxiliar professores e
estudantes no processo de ensino e aprendizagem (OGLE, 1986). Assim, no contexto da
Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2003), ele pode contribuir como instrumento gráfico
no desenvolvimento de uma aula baseada em um organizador prévio, pois permite associar
o conhecimento já existente com a nova ideia a ser aprendida a partir de momentos
conscientes de debates e registros claros e visíveis.Neste sentido, o organizadorgráfico, em
especial o Mapa SQA, foi criado com o objetivo de auxiliar na organização do pensamento, na
relação de conhecimentos prévios e novos, além de permitir a visualização gráfica e a
aprendizagem ativa dos estudantes (BENDER, 2014).
Algumas pesquisas como a de Valle e Connor (2014) destacam o uso do Mapa SQA
como estratégia de ensino e aprendizagem para indivíduos com dificuldades cognitivas e
outras deficiências. Já Bender (2014) apresenta o Mapa SQA como metodologia inserida na
Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) para o desenvolvimento das aulas, indicando a sua
origem e um modelo de aplicação.
Assim, o objetivo desse artigo é avaliar a construção de Mapas SQA como instrumentos
metodológicos no desenvolvimento de uma aula baseada em um organizador prévio no
formato de um vídeo educativo.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVAE OS ORGANIZADORES
PRÉVIOS
A Aprendizagem Significativa é parte de um processo de assimilação quepode ser
dividido

em

etapas,

materialdeaprendizagem

de

acordo

com

as

de

Ausubel

ideias

na

(2003):

estrutura

a)

ancoragem

cognitiva;

b)

seletiva

do

construção

do

produtointerativo, resultante da combinação das ideias iniciais com as ideiasrelevantes
existentes; c) assimilação obliterante, em que a ideia nova e as ideias iniciais existentes
tornam-se processualmenteinseparáveis; e d) surgimento de novos significados,subsunçores
modificados (ressignificados) passíveis de retenção ou esquecimento.
Na ausência de subsunçores, sugere-se o uso de organizadores prévios, que
sãosituações pedagógicas que contribuem na ligação entre o conceito quejá se sabee o novo
conceito que irá adquirir (RIBEIRO; SILVA; KOSCIANSKI, 2012). Assim, o uso dos
organizadores prévios se justifica porque as ideias existentes na estrutura cognitiva do
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indivíduo podem não ser relevantesou suficientes para estabelecerem relações significativas
com as novas ideias desenvolvidas pelo material instrucional.Nesse caso, o organizador prévio
serve como um mediador, pois oportuniza a modificação das ideias preexistentes, levandoas parao estudo do material ou aula posterior e, por isso, eles devem se apresentar em: “[...]
um nível maiselevado de abstração, generalidade e inclusão do que os novos materiais a
seremaprendidos” (AUSUBEL, 2003, p. 11). Para isso, os organizadores prévios devem
salientaros pontos mais evidentes do material e omitir informações menos importantes. Eles
auxiliam o indivíduo a realizar sua própria codificação da nova informaçãona memória
(GAZDA; FLEMISTER, 1998).
Pode-se perceber que a ancoragem seletiva funciona como uma associação entre
algunsdos conhecimentos já existentes e a nova ideia. O organizador prévio nãoantecipa
conteúdos novos, masoportunizaconstruir relacionamentos lógicos entre eles e aestrutura
cognitiva existente. É importante dizer que os organizadores préviosnão facilitam a
aprendizagem de informações “sem significado” (NOVAK, 1981).O uso mais comum de
organizadores prévios é na forma de textual, mas podem aparecer também como gravuras,
mapas conceituais, filmes, debates,dramatizações e demonstrações em geral (MOREIRA,
2006).
Assim,para começar o processo construção de relações lógicas entre as novas ideias
e as já existentes, existem algumas estruturas que servemde orientação para os
professoresno processo de ensino e aprendizagem: I) aprendizagem subordinada derivativa:
a ideia nova éligada a uma ideia subordinante já existente e representa um exemplo
ouextensão desta. A ideia estabelecida não é modificada;II) aprendizagem subordinante: as
ideias já estabelecidas são reconhecidas como casos mais específicos da nova ideia. Essas
ideias anteriores transformam-se em ramificações hierarquicamenteinferiores da ideia nova;
e III) aprendizagem combinatória: a ideia nova é relacionada com uma ou maisideias
estabelecidas

por

analogia,

devendo

existir

alguns

atributos

em

comumentre

ambas(RIBEIRO; SILVA; KOSCIANSKI, 2012).
2.2 O MAPA SQA
Existem muitos organizadores gráficos utilizadoscom objetivos educacionais. Eles
podem ser criados paraqualquer assunto e/ou tópico, e são particularmente úteis para
orientar os estudantes. Um organizador gráfico é uma ferramenta ou estrutura que permite
coletar, relacionar e/ou apresentar informações visualmente claras (VALLE; CONNOR, 2014).
As informações apresentadas em um formato de fácil leitura podem aprimorar o
pensamento, desencadear novas ideias e manter o foco no tópico ou na tarefa em questão.
Logo, ele destina-se a fornecer uma estrutura para ideias ou conceitos, facilitando a coleta
ou adição de informações. Depois de concluído, serve como apresentação ou modelo de
estudo.Embora alguns sejam mais específicos, um dos organizadores gráficos mais gerais e
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comumente usados para o brainstorming é o Mapa SQA (Saber, Querer, Aprender) ou
também conhecido como Mapa KWL (Know, Want, Learn) (BARELL, 2007; BARON, 2010).
Nesse sentido, o Mapa SQA é um organizador gráfico para registrar conhecimentos
prévios, perguntas e, finalmente, conhecimento recém-adquirido, permitindo uma discussão
mais expandida sobre o assunto e servindo de subsunçor para os tópicos seguintes devido
sua constituição conceitualser do tipoantes-depois.
O Mapa SQA foi desenvolvido porOgle (1986), sendo uma ferramenta metacognitiva
que contribui para que o indivíduo reflita sobre as informações conhecidas, envolva a
curiosidade em um tópico e registre novas informações. Assim, a estrutura deste instrumento
(Figura 1) conforme Bender (2014) e, Valle e Connor (2014) possui a seguinte proposta
típica dividida em três colunas: “S” = Saber(o que eu já sei?), “Q” = Querer (o que eu quero
saber?) e “A” = Aprender (o que eu aprendi?).Há também uma coluna opcional “F” permitindo
um gráfico SQFA (Saber, Querer, Fazer, Aprender) ou KWDL (Know, Want, Do, Learn), sendo
o “F” = Fazer (como eu vou fazer?). Isso se torna interessante pelo fato de o estudante poder
selecionar a metodologia ou formato que irá utilizar para assimilar o novo conceito. A
descrição dos significados de cada coluna foi definida por Ogle (1986).
MAPA SQA
S - SABER
(o que eu já sei?)

Q - QUERER
(o que eu quero saber?)

A - APRENDER
(o que eu aprendi?)

Figura1. Estrutura do Mapa SQA
Fonte: Adaptado de Bender (2014).

No item “S”, a primeira coluna (o que eu já sei?),o objetivo é basear-se no
conhecimento prévio dos estudantes sobre o tópico de estudo que estão prestes a começar.
Eles devem ser encorajados a debater sobre o que já sabem, usando palavras-chave ou frases
curtas sobre o assunto e registrar. Esse item possuimetodologias diferenciadas para sua
condução:construção livre ou direcionada.Pode-se deixar os estudantes pensarem de forma
livre sobre o assunto. Se os estudantestiverem dificuldades em pensar sobre o que podem
saber ou se o professor preferir informações mais específicas, pode ser útil fazer perguntas
orientadas.
O "Q" ou a coluna (o que eu quero saber?) incentiva os estudantes a mergulhar mais
fundo e pensar sobre o que eles podem querer:texto, pesquisa ou outras atividades. Eles
precisam usar seu conhecimento prévio sobre o assunto para pensar sobre o que mais podem
querer saber sobre isso.Assim como na coluna “S”, os tipos de perguntas dependerão em
grande parte do que eles já sabem sobre o tópico ou como estão interessados nele. Esta
coluna incentiva os estudantes a ler com um propósito.
A coluna “A” (o que eu aprendi?) é concluída depois que os estudantes terminam a
atividade proposta. É aqui que eles responderão as perguntas que fizeram na coluna "Q". Eles
também devem registrar outras coisas interessantes que aprenderam aqui, como principais
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conceitos e/ou palavras desconhecidas. Se eles não puderem responder às perguntas da
coluna “Q”, eles podem ser encorajados a usar outros recursos para descobrir respostas, em
vez de deixar as perguntas sem elas.Na coluna “A” todas as perguntas devemser respondidas.
Portanto, o Mapa SQA pode ser um suporte metodológico em aulas que utilizem
organizadores prévios, pois reafirma o processo de assimilação descrito na Teoria da
Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2003; NOVAK, 1981; MOREIRA, 2008)e facilita o
registro e a dinâmica do processo de ensino e aprendizagem.
3 METODOLOGIA
O estudo se caracterizou por uma pesquisa cujo objetivo era exploratório-descritivo
combinado com abordagem mista, pois teve por essência a descriçãodo fenômeno com
resultados quantitativos e qualitativos. Nesse contexto, a pesquisa de campo foi o
procedimento adotado para a coleta de dados ocorrido no dia 10/06/2017 na Faculdade
Estácio de Vila Velha, da cidade de Vila Velha, Espírito Santo - Brasil.O instrumento de coleta
de dados utilizado foi o Mapa SQAconstruído por 49 sujeitosde 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”.
A atividade desenvolvida teve o seguinte título: "A construção de conceitos científicos
utilizando um vídeo” e os objetivos foram construir e relacionar conceitos sobre a “energia
elétrica” com a utilização de um vídeo educativo da Kika: “De onde vem a energia elétrica?”.
O planejamento desta atividadeteve a seguinte sequência: I) apresentação da Teoria da
Aprendizagem

Significativa

(AUSUBEL,

2003);

e

II)

apresentação,

discussão

e

experimentação dos Mapas SQA (BENDER, 2014; VALLE; CONNOR, 2014; BARELL, 2007;
BARON, 2010)a partir de conceitos sobre “energia elétrica” na disciplina de Ciências Naturais,
utilizando um vídeo educativo descrito anteriormente seguindo as três etapas básicas do
organizador gráfico de acordo com o fluxo da atividade: a) escrever no espaço “S” do mapao
que já se sabe sobre o tema “energia elétrica”; b) escrever alguns questionamentos sobre o
tema no espaço “Q” do mapa; c) assistir ao vídeo; e d) escrever o que se aprendeu no espaço
“A” do mapa.
Para

analisar

os

Mapas

SQA

construídosforam

estabelecidos

dois

critérios

complementares de classificação: I) análise quantitativa sobre a qualidade dos Mapas SQA
por categoriasbaseadas nos estudos deChamizo e Izquierdo (2008) eMendonça (2012)
apresentadas nasTabelas 1, 2 e 3. Essas categorias variam em graus de 0 a 3, sendo que 0
significa que não houve a identificação da característica referentes às colunas S, Q e A do
Mapa SQA e 3 significa que houve a identificação de elementos mais complexos que compõem
as colunas S, Q e A do Mapa SQA;e II) análise qualitativa sobre a estrutura dos Mapas SQA
em relaçãoaos conceitos já sabidos, necessidade de saber e o que foi aprendido. Essa análise
identificará os conceitos e/ou exemplos mais frequentes, questionamentos realizados e o que
foi apendido pelos participantes
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GRAU
3
2
1
0

CARACTERÍSTICAS DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS
São identificados conhecimentos prévios, alguns conceitos E alguns exemplos.
São identificados conhecimentos prévios e alguns conceitos OU exemplos.
São identificados conhecimentos prévios inadequados.
Não há conhecimentos prévios.

Tabela 2. Categoria de análise das perguntasdo Mapa SQA
GRAU
3
2
1
0

CARACTERÍSTICAS DAS PERGUNTAS
Há perguntas baseadas nos conhecimentos prévios e que inclui alguns conceitos E exemplos.
Há perguntas baseadas nos conhecimentos prévios e que inclui alguns conceitos OU exemplos.
Há perguntas inadequadas baseadas nos conhecimentos prévios.
Não há perguntas.

Tabela 3. Categoria de análise dos registros de aprendizagemdo Mapa SQA
GRAU
3
2
1
0

CARACTERÍSTICAS DOS REGISTROS DE APRENDIZAGEM
Os registros de aprendizagem associam os novos conhecimentos com os conhecimentos prévios E indicam as
perguntas que ainda não foram respondidas.
Os registros de aprendizagem associam os novos conhecimentos com os conhecimentos prévios E NÃO indicam
as perguntas que ainda não foram respondidas.
Os registros de aprendizagem são muito semelhantes ou inadequados aos conhecimentos prévios descritos.
Não há registros de aprendizagem.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
4.1 ANÁLISE QUANTITATIVA SOBRE A ESTRUTURA DOS MAPAS SQA
Após a categorização dos dados, os mesmos foram classificados de acordo com o
perfil descrito nas Tabelas 1, 2 e 3 na metodologia do estudo.A Tabela 4 indica que 79,6%
(n = 39) dos Mapas SQA obtiveram grau 3, o que caracteriza que houve a identificação de
conhecimentos prévios, alguns conceitos E alguns exemplos. Percebe-se que esse resultado
se deve ao fato de que o tema da atividade, “energia elétrica” é algo muito presente no
cotidiano dos participantes, por isso foi mais fácil lembrar de conceitos relacionados no
primeiro momento, “o que eu já sei?”, coluna “S” do Mapa SQA. Pode-se verificar também
que 20,4% (n = 10) destes mapas se situaram no grau 2, significando que embora existam
conhecimentos prévios, os mesmos não tiveram uma expressividade na quantidade de
conceitos relacionados e/ou de exemplos mencionados.
Tabela 4. Frequências observadas para a categoria de análise dos conhecimentos préviosdo Mapa
SQA

39

Frequência
Relativa
(%)
79,6

Frequência Relativa
Acumulada
(%)
79,6

49

20,4

100

49

0

100

0

49

0

100

49

–

100,0

–

Grau

Frequência de
Mapas SQA

Frequência
Acumulada

3

39

2

10

1

0

0
Totalização

O resultado geral para essa categoria foi de 2,8 ±0,4, indicando uma tendência para
o grau 3, o que significa que o esforço para lembrar de conceitos e/ou exemplos relacionados
foi mínimo, nem que seja os conceitos mais básicos, considerando que os participantes da
pesquisa eram todos adultos com graduaçãoou no processo da graduação.
Observa-se na Tabela 5 que, assim como no primeiro momento, a grande maioria
dos Mapas SQA se localizaram nos graus 2 e 3, sendo 71,4% (n = 35) e 26,5% (n = 13),
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respectivamente. Isso significa que existem perguntas baseadas nos conhecimentos prévios
e que inclui alguns conceitos E/OU exemplos. Nesse sentido, isso indica que as perguntas
construídas na coluna “Q”, “o que eu quero saber?”, foram pertinentes ao tema proposto e
representaram as dúvidas e/ou necessidades de esclarecimento sobre algumas lacunas
referentes ao assunto desenvolvido. Um fato que destoou do resultado anterior foi a presença
de 1 Mapa SQA, representando 2,1% da amostra, que não teve uma pergunta elaborada.
Nesse caso, o indivíduo pode não ter preenchido por não se sentir motivado, não ter interesse
sobre o assunto, não saber que tipo de pergunta elaborar ou não teve tempo de construir o
questionamento devido ao tempo destinado para este momento da atividade.
Tabela 5. Frequências observadas para a categoria de análise das perguntasdo Mapa SQA

35

Frequência
Relativa
(%)
71,4

Frequência Relativa
Acumulada
(%)
71,4

48

26,5

97,9

48

0

97,9

49

2,1

100

–

100,0

–

Grau

Frequência de
Mapas SQA

Frequência
Acumulada

3

35

2

13

1

0

0

1

Totalização

49

O resultado geral para essa categoria foi de 2,7 ±0,6, indicando também uma
tendência para o grau 3 (um pouco menor que o momento anterior), o que significa que as
questões elaboradas estavam alinhadas com os conhecimentos prévios registrados
anteriormente, explorando cada possibilidade dos envolvidos, de acordo com suas
necessidades.
Ao analisar a Tabela 6, percebe-se também a mesma lógica que os demais
resultados: concentração dos Mapas SQA nos graus 2 e 3 com 51,0% (n = 25) e 36,7% (n =
18), respectivamente. Isso demonstra que os registros de aprendizagem associam os novos
conhecimentos com os conhecimentos prévios E indicam as perguntas que ainda não foram
respondidas na coluna “Q”, “o que eu quero aprender?”, após a análise do que foi produzido
e, em alguns casos, não houve a indicação das perguntas que ainda não foram respondidas.
Pode-se verificar, então, que não houve uma comparaçãoentre o que foi produzido na coluna
“Q” e a produção da coluna “A”, “o que eu aprendi?”, sendo que era esperado que os
participantes verificassem as perguntas que foram respondidas e apontassem as que não
foram para posteriormente buscarem outras formas de respostas. Foi visto que 12,3% (n =
6) dos Mapas SQA apresentaram grau 1, demonstrando alguns registros inadequados e/ou
incoerentes em relação aos conhecimentos prévios e questionamentos realizados.
Tabela 6. Frequências observadas para a categoria de análise dos registros de aprendizagemdo Mapa
SQA

18

Frequência
Relativa
(%)
36,7

Frequência Relativa
Acumulada
(%)
36,7

43

51,0

87,7

Grau

Frequência de
Mapas SQA

Frequência
Acumulada

3

18

2

25
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1

6

49

12,3

100

0

0

49

0

100

Totalização

49

–

100,0

–

O resultado geral para essa categoria foi de 2,2 ±0,7, indicando uma tendência para
o grau 2, o que significa que a análise do que foi realizado na coluna “Q” não foi
adequadamente revisado para indicar o que foi respondido quando se compara com o que foi
registrado na coluna “A”. Assim, uma possível intervenção seria o mediador do processo
reforçar a necessidade de uma verificação mais apurada do que foi registrado na coluna “Q”
e “A” respectivamente.
Portanto, de uma forma geral, os resultados evidenciaram uma boa construção dos
Mapas SQA, considerando que o tema faz parte do cotidiano dos participantes. Nesse sentido,
esse instrumento é convergente com as ideias da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL,
2003), pois permite a associação entre algunsdos conhecimentos já existentes e a nova ideia
proposta ao desenvolver alguma atividade, fazendo o esforço de recordar o que já se sabe,
elaborar questionamentos e associar novos conceitos, ampliando o nível de conexões entre
eles.

4.2 ANÁLISE QUALITATIVA SOBRE OS CONCEITOS APRESENTADOSNOS MAPAS SQA
No que se refere à análise qualitativa sobre as respostas apresentadasnos Mapas
SQA, a mesma foi dividida conforme as colunas que o compõe: S = Saber, Q = Querer e A =
Aprender, identificando-se os conceitos e/ou exemplos descritos pelos participantes,
mostrados nos Quadros 1, 2 e 3, respectivamente.O Quadro 1 revela que, na coluna “S”,
os conceitos mais frequentes foram divididos em quatro eixos relacionados à Física, geração
de energia elétrica, questões cotidianas e aparelhos eletrônicos. Percebe-se que esses
conceitos condizem com situações mais presentes no dia a dia dessas pessoas e as relações
são muito pertinentes, tais como: luz, lâmpada, hidrelétrica, água, Escelsa, choque elétrico,
eletrodoméstico e televisão.
Quadro 1. Conceitos mais frequentes em relação à coluna “S”, “o que eu já sei?”
Física
Luz 53,1% (n = 26)
Lâmpada 32,7% (n = 16)
Fio 30,6% (n = 15)

COLUNA “S” (“o que eu já sei?”)
Geração de energia elétrica
Questões cotidianas
Hidrelétrica 28,6% (n = 14)
Água 26,5% (n = 13)
Poste 18,4% (n = 9)

Escelsa 28,6% (n = 14)
Choque elétrico 24,5% (n = 12)
Consumo 14,3% (n = 7)

Aparelhos eletrônicos
Eletrodoméstico 22,4% (n = 11)
Televisão 8,2% (n = 4)
Geladeira 4,1% (n = 2)

Pode-se inferir, pela observação do Quadro 2,que na coluna “Q” as questões mais
frequentes tiveram convergência para assuntos referentes ao processo de geração de energia
elétrica e a condução da eletricidade, revelando lacunas conceituais sobre estes, por isso essa
necessidade de conhecer mais sobre a temática. Percebe-se também indicações específicas
sobre a energia elétrica manifestadas pelas situações do cotidiano, como: cálculo da conta de
energia eprocesso de choque elétrico, por exemplo. Um detalhe importante é que há menção
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sobre as atitudes do governo sobre a energia elétrica e seu consumo. Isso significa que esses
indivíduos relacionaram a energia elétrica com a questão da responsabilidade social.
Quadro 2. Questões mais frequentes em relação à coluna “Q”, “o que eu quero saber?”
Geração de energia elétrica 44,9% (n = 22)
Condução de eletricidade 40,8 (n = 20)
Cálculo da conta de energia 10,2% (n = 5)

COLUNA “Q” (“o que eu quero saber?”)

Processo do choque elétrico 4,1% (n = 2)
Funcionamento da luz incandescente 4,1% (n = 2)
Atitudes do governo em relação à energia elétrica 4,1% (n = 2)

Ao analisar o Quadro 3, observa-se que os conceitos aprendidos, como dínamo,
energia mecânica e hidrelétrica, por exemplo, se alinham com os questionamentos da coluna
“Q”. Assim, muitos questionamentos elaborados podem ter sido respondidos. Esse
acontecimento poderia se esperado já que o vídeo utilizado para o desenvolvimento da
atividade explicava os conceitos básicos, origem, processo de transformação das energias e
distribuição de energia elétrica para a população.
Quadro 3. Conceitos aprendidos em relação à coluna “A”, “o que eu aprendi?”
COLUNA “A” (“o que eu aprendi?”)

Dínamo 67,3% (n = 33)
Energia mecânica 49,0% (n = 24)
Hidrelétrica 28,6% (n = 14)

Para ampliar a análise, os conceitos indicados como principais pelos participantes do
processo foram: energia elétrica, 51,0% (n = 25); Mapa SQA, 44,9% (n = 22); aprendizagem
significativa, 14,3% (n = 7);energia mecânica, dínamo e hidrelétrica, ambos com 6,1% (n =
3). Isso pode indicar que o tema “energia elétrica” e o instrumento metodológico“Mapa SQA”
foram considerados importantes na condução da atividadee é possível observar que alguns
conceitos como energia mecânica, dínamo e hidrelétrica foram novamente citados.
Os conceitos classificados como desconhecidos foram: dínamo, 69,4% (n = 34) e
Mapa SQA, 44,9% (n = 22). Assim, o conceito “dínamo” foi o que mais apareceu nos Mapas
SQA, revelando que a maioria desconhecia esse conceito no momento do curso. O
interessante é que 10,2% (n = 5) dos Mapas SQA apontaram o próprio “Mapa SQA” como
principal conceito e ao mesmo tempo como conceito desconhecido. Isso pode demonstrar o
interesse e a curiosidade sobre um instrumento em processo de assimilação numa primeira
experiência.
O trabalho desenvolvidoindicou que a predisposição para aprender dos sujeitos foi
essencial para a construção do Mapa SQA. O Mapa SQA foi um organizador potencialmente
significativo assim como a temática da atividade desenvolvida, pois facilitaram o registro e a
análise de cada participante para definir o que já sabe, o que quer saber e o que aprendeu
(conhecimentos prévios adequados ou subsunçores). Tais condições são os pilares que
conduzem para a Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2003).
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5 CONCLUSÃO
O objetivo de avaliar a experiência de professores e estudantes utilizando o Mapa
SQA foi possível e se mostrou satisfatória, porém houve dificuldade em relacionar alguns
conceitos básicosreferente ao tema explorado, talvez por ser apenas o primeiro contato com
o instrumento.Percebeu-se tambémo engajamento dos participantes quando houve a
exposição de forma coletiva das construções dos mapas.A meta-análise sobre oprocesso
permitiu que a potencialidade do instrumento fosse colocada em situação de dúvida, sendo
então pontuadas algumas limitações, como por exemplo, o tempo destinado ao processo, e
potencialidades, como por exemplo, a visão gráfica dos conceitos num plano concreto
paraposterior análise. Isso permite ao indivíduo que constrói seu mapa uma localização
cognitiva mais consciente.
Após assistir ao filme e completar a coluna “A”fica evidente que houve a formação
de subsunçoresna estrutura cognitiva dos sujeitos pela utilização do organizador prévio e do
Mapa SQA, e essas novas conexões estabelecidas ampliaram a concepção da temática durante
a realização da atividade proposta, conduzindo para a Aprendizagem Significativa (AUSUBEL,
2003). A escolha do vídeo possibilitou um maior entendimento sobre o assunto, pois sua
linguagem era simples e possuía imagens que contemplava aspectos históricos, processos
físicos e químicos, e sociais, tendo um significado logico e psicológico para os participantes.
Os organizadores gráficos estão intimamente ligados à Aprendizagem Significativa
(AUSUBEL, 2003) e representam uma gama de possibilidades de trabalho em sala de aula,
sempre procurando atender aos diferentes modos de aprender e valorizando aquilo que os
estudantes já conhecem, tornando-os protagonistas da própria aprendizagem e dando maior
significado àquilo que estão vivenciando.
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Resumo: Partimos do pressuposto de que a formação de professores vai além da aquisição de técnicas
e conhecimentos por se. A sua efetivação se dá por meio de um trabalho de reflexão crítica sobre as
práticas, e na construção permanente da identidade pessoal do professor. Desta forma, nos propusemos
a discutir a Biologia, a concepção de ensinar e aprender dos professores da educação básica através de
um Minicurso de 30 horas/aula, realizado no Instituto Oswaldo Cruz, no primeiro semestre de 2018. O
objetivo desse trabalho é apresentar as concepções que os alunos-docentes possuem sobre o que é
ensinar e aprender a biologia. Para isso, analisamos dois instrumentos: o pré-teste e o pós-teste
aplicados, respectivamente, no primeiro e no último dia de aula. Nas análises realizadas foi possível
compreender que a vivência de experiências de ensino comprometidas com o favorecimento da
aprendizagem significativa tem grandes chances de fomentar, no aluno, uma representação de
aprendizagem e ensino correspondente a TAS e, assim, fomentar atitudes e comportamentos com maior
potencial formativo para os mesmos.
Palavras-chave: formação de professores; biologia, teoria da aprendizagem significativa, ensino,
aprendizagem.

1–INTRODUÇÃO
Este trabalho faz parte de um estudo mais abrangente, voltado para a construção,
implementação e avaliação de uma proposta de ensino para professores em exercício,
coerente com os princípios da Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS), centrada no
favorecimento da aprendizagem significativa dos conceitos centrais das Biociências.
As atividades da formação de professores, inicial e continuada, são momentos chave
da socialização e da configuração profissional. Por isso, concordamos com Nóvoa (1995)
quando afirma que a formação docente deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, a
qual forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo. Acreditamos que a
formação docente vai além da aquisição de técnicas e de conhecimentos, construídos por
acumulação de cursos, mas por meio de um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas, e
na construção permanente da identidade pessoal do professor.
Segundo Tardif (2014), o saber docente é plural, estratégico e composto de vários
saberes provenientes de diferentes fontes, tais como: os disciplinares, curriculares,
profissionais (incluindo a ciência da educação e da pedagogia) e experienciais. Ainda de
acordo com o referido autor (TARDIF, 2014, p. 35),
todo saber implica em um processo de aprendizagem e de formação; e, quanto
mais desenvolvido, formalizado e sistematizado mais longo e complexo se
torna o processo de aprendizagem, o qual por sua vez, exige uma formalização
e sistematização adequada.
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Lecionar não é uma tarefa simples e naturalmente requer uma formação complexa
que transcenda o mero domínio do conteúdo específico ou do conteúdo pedagógico. O domínio
do conteúdo é o que caracterizamos como saberes disciplinares. Estes saberes são
transmitidos nos cursos e departamentos universitários, independentemente das faculdades
de formação e de cursos de formação de professores. Os saberes das disciplinas emergem da
tradição cultural e social dos produtores de saberes. Já o domínio pedagógico apresenta-se
como doutrinasou concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa. São
reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de
representação e de orientação da atividade educativa (TARDIF, 2014).
Assim, ensinar um campo de conhecimento requer saberes específicos sobre a
temática, sobre o conhecimento pedagógico e, principalmente, como destaca Schulman
(1986), sobre a relação entre esses dois campos de conhecimento. O professor, de acordo
com o referido autor, para exercer sua função com autonomia e êxito, precisa ter o domínio
do conhecimento pedagógico do conteúdo. É atuando nesta interseção, do conhecimento
específico e do pedagógico, que ele terá maiores chances de ajudar aos alunos a aprenderem
significativamente (AUSUBEL, 2003) as ideias centrais da disciplina e a interpretar os
fenômenos que fazem parte de nossas vidas cotidianas.
O professor ideal, segundo Tardif (2014), é aquele que conhece sua matéria, sua
disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da
educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana
com os alunos. Essas múltiplas articulações entre a prática docente e os saberes fazem dos
professores um grupo social e profissional cuja existência depende de sua capacidade de
dominar, integrar e mobilizar tais saberes enquanto condições para a sua prática. Em síntese,
o exercício da docência requer formação especializada, profissional, muito embora tal
reconhecimento ainda não seja consenso.
No processo de escolarização não interessa qualquer tipo de aprendizagem. É preciso
almejar e atuar com o compromisso de facilitar a ocorrência da aprendizagem significativa.
De acordo com Gowin (1981) o evento educativo pode ser explicado como um episódio de
ensino no qual o professor, o material educativo e o estudante, estabelecendo uma relação
triádica, negociam e compartilham significados em determinado contexto.
O ensino, de um modo geral, tem contribuído para a existência da aprendizagem
mecânica (MOREIRA, 2011) porque a prática pedagógica vigente segue não considerando os
conhecimentos prévios dos alunos e tampouco lhes apresenta um material potencialmente
significativo. Há que se destacar que a organização lógica do conteúdo escolar, relativamente
comum nos programas de ensino, se trata de uma lógica científica que nem sempre é a ideal
para o ensino. Tais circunstâncias fazem com que os alunos tenham uma concepção
inadequada de ensino, aprendizagem e conhecimento, como consequência de haverem sido
acostumados a aprender mecanicamente, definindo conceitos com frases prontas, sem saber
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explicar o significado das palavras citadas e as definições e, principalmente, não terem sido
acostumados a pensar sobre as informações as quais têm acesso.
Para reverter tal quadro, não podemos ignorar a realidade dos alunos e devemos
iniciar o ensino com os fenômenos que os rodeia, para que eles se sintam sempre motivados
e capacitados a pensar e atuar com base nos conceitos aprendidos. Sabemos que nem todos
os conceitos a serem assimilados estão presentes ou são facilmente percebidos na vida
cotidiana dos alunos e, para facilitar sua aprendizagem, é necessário criar situações que
favoreçam a relação dos novos conceitos com outros construídos previamente.
Partindo do exposto, nos propusemos a elaborar uma proposta de ensino para professores de
ciências e/ou biologia da educação básica que, fundamentada na Teoria da Aprendizagem
Significativa (TAS), apresenta a Biologia escolar de modo que esses sujeitos pensem nesse
campo de conhecimento de forma integrada e sistêmica, além de refletirem sobre o
significado de ensinar e aprender na perspectiva desta teoria (TAS).
Dentre os inúmeros fatores que culminam nos atuais problemas no processo de
escolarização, a concepção de aprendizagem e de ensino que orienta o seu cotidiano nos
parece merecedora de atenção. Uma concepção inadequada, segundo a qual o conhecimento
é concebido como algo pronto e inquestionável, induz às práticas que apenas perpetuam o
que está posto. Sem desconsiderar a diversidade dos atores envolvidos, o presente estudo
visa apresentar uma reflexão sobre a concepção de ensino e aprendizagem que esses
professores possuem, através da análise de dois instrumentos de avaliação: pré-teste e pósteste utilizado em um minicurso de 30 horas/aula, ministrado no Instituto Oswaldo Cruz.
O foco nesta teoria fundamenta-se na ideia de que o seu conceito central,
Aprendizagem Significativa (AS), é um conceito subjacente (MOREIRA, 2011) às teorias
construtivistas, além de corresponder a um processo no qual o sujeito constrói conhecimentos
que, organizado com relações substantivas e não arbitrárias em sua estrutura cognitiva, é
passível de uso em situações diversas, inclusive inéditas. Além disso, a TAS estabelece o
significado de aprendizagem, situa a AS como finalidade do processo educativo, apresenta as
condições para a sua ocorrência - da intencionalidade do aprendiz para estabelecer a referida
relação, necessidade de o material de ensino ser potencialmente significativo - e propõe
princípios programáticos que auxiliam a organização, desenvolvimento e avaliação do ensino
(AUSUBEL, 2003).
2–METODOLOGIA
Com o propósito de identificar o significado que os professores de ciências e/ou
biologia da educação básica, inscritos no Minicurso “Biologia não é “decoreba”: reflexões sobre
o ensino (e a aprendizagem) de Ciências e Biologia na Educação Básica”, possuíam sobre o
que é ensinar e aprender a Biologia, o presente trabalho foi organizado em três etapas.
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A primeira etapa consistiu em analisar as respostas da avaliação diagnóstica, no qual
denominamos como Pré-teste, que foi aplicado no primeiro dia do Minicurso, cujo propósito
desse instrumento era identificar os conhecimentos prévios dos alunos-docentes sobre as
ideias gerais da Biologia e as suas concepções do que é ensinar e aprender um campo de
conhecimento.
Durante o processo para garantir o sigilo da identidade dos alunos-docentes, optamos
pela numeração em ordem crescente e alfabética considerando o grupo de alunos presentes
na primeira aula do Minicurso. Desta forma, para este Minicurso, os alunos-docentes (AD)
foram codificados e numerados de AD1 a AD19.
O pré-teste foi tomado como referência para a adequação do planejamento inicial do
Minicurso aos perfis dos alunos, além de ter sido essencial para a avaliação, no decorrer do
minicurso, da progressividade da aprendizagem significativa.
A segunda etapa nós analisamos a avaliação final, denominada de pós-teste e
realizada no último dia de aula. Esta avaliação foi formulada com questões diferentes do Préteste, com intuito de identificar evidencias de aprendizagem dos alunos-docentes.
Todas as respostas, tanto do pré-teste quanto do pós-teste, foram analisadas e
categorizadas por meio da Análise de Conteúdo de Bardin (BARDIN, 2009).
A terceira e última etapa, nós fizemos uma análise do conjunto desses dois
instrumentos.
3–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
O minicurso intitulado ‘Biologia não é “decoreba”: reflexões sobre o ensino (e a
aprendizagem) de Ciências e Biologia na Educação Básica’ possuiu a carga horária de 30
horas⁄aula e foi desenvolvido em cinco encontros consecutivos, aos sábados, no primeiro
semestre de 2018, no campus do Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, localizado
na cidade do Rio de Janeiro, na modalidade presencial e teve como público alvo, professores
de Ciências e/ou Biologia da Educação Básica de instituições públicas e/ou privadas. No
primeiro dia de aula contamos com dezenove alunos-docentes, e destes somente dezessete
finalizaram o Minicurso, sendo um deles aluno ouvinte.
3.1 – O CONHECIMENTO PRÉVIO DOS ALUNOS
O Pré-teste é um recurso utilizado para identificar a natureza do conhecimento prévio
do aluno sobre um determinado tema, aspecto de suma importância na construção do Plano
de Ensino quando assumimos que, como preconiza a TAS (AUSUBEL, 2003), a aprendizagem
depende dos significados que o aluno já possui em sua estrutura cognitiva. Tal diagnóstico,
concebido à luz do que se considera importante ser aprendido para aquele grupo de alunosdocentes, oferece subsídios para a definição do que ensinar e contribui na decisão sobre a
melhor organização sequencial do conteúdo, bem como as estratégias mais adequadas para
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a facilitação da aprendizagem. Também propicia a construção do material didático, para que
esse material tenha uma sequência lógica e se torne, de fato, potencialmente significativo
para esses alunos.
O instrumento utilizado para avaliar o conhecimento prévio dos alunos foi um
questionário, composto por dez questões, no qual os alunos-docentes responderam sobre
aspectos que consideram importantes do fazer docente. Além de descreverem suas maiores
dificuldades em ensinar determinado temas assim como o que consideravam mais fáceis de
ensinar e de seus alunos aprenderem. Neste instrumento também buscamos indícios do que
os alunos-docentes consideravam como conceitos centrais da Biologia e que concepção de
ensino e aprendizagem os mesmos possuíam.
No geral, o conjunto de respostas foram respostas longas, nos quais notamos que os
alunos-docentes não estavam preocupados com respostas bem elaboradas, oferecendo mais
liberdade para que pudessem expressar suas ideias. Entretanto, neste primeiro momento,
notamos que estes alunos-docentes possuem a ideia de que fazer associações metafóricas ou
analogias e utilizar recursos lúdicos (filme, jogos, música) são suficientes para que os alunos
aprendam com significado o conteúdo trabalhado. Além disso, apesar do discurso ser apoiado
em um ensino construtivista, notamos que a maioria possui a postura behaviorista.
A primeira e a segunda questão eram questões de caráter particular. Nosso intuito era
saber qual segmento escolar esses alunos-docentes atuavam na ocasião do Minicurso e, em
qual segmento preferem atuar e o porquê da sua preferência, para que pudéssemos traçar o
perfil desses alunos-docentes.
A maioria dos alunos-docentes ministravam aulas para o Ensino Médio Regular (n=15).
Destes, treze exerceriam à docência tanto para o Ensino Médio quanto para o Ensino
Fundamental II. E somente um aluno-docente atuava na Educação Infantil, porém não era o
professor de ciências naturais e sim professor da sala de leitura.
Em relação ao segmento de preferência para lecionar, a maioria preferiu o Ensino Médio
Regular (n=9 / f=47,37%), por possuírem mais afinidade com as crianças mais velhas, além
de afirmarem que as discussões promovidas em aula são mais profundas e, por isso
conseguem associar o conteúdo com acontecimentos diários. Além disso, afirmam que os
conteúdos trabalhados para esse público são mais próximos dos conteúdos aprendidos
durante o curso de graduação.
Na sequência cinco alunos-docentes (f=26,32%) preferem lecionar para o Ensino
Fundamental II justificando que esse público possui curiosidade para aprender os conteúdos
de ciências, também apontam que (f=5,26%) a carga horária é maior dando a possibilidade
de melhor exploração do tema trabalhado, e dizem que os alunos aceitam com facilidade o
lúdico; três alunos (f=15,79%) alegaram não ter preferência; um aluno-docente

prefere

lecionar para o Educação de Jovens Adultos (EJA) justificando que os alunos possuem mais
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maturidade e são mais compromissados na relação ensino-aprendizagem; e somente um não
respondeu a essa questão.
A questão de número três, nós pedimos que os alunos-docentes descrevessem o que
julgam importante que seus alunos lembrem, mesmo depois do processo de escolarização.
Nosso intuito com essa questão era entender o que esses professores valorizam do
conhecimento Biológico e como eles associam a contribuição dessa disciplina para a vida dos
seus estudantes. O ideal era que esses alunos-docentes possuíssem uma visão mais holística
da Biologia, valorizando a dinâmica da vida como sistemas complexos, dinâmicos, abertos
que modificam e são modificados pelo meio. Porém, nós já esperávamos que houvesse um
destaque na valorização de alguns aspectos ambientais apontando conteúdos voltados para
a ecologia e a preservação da natureza, além do funcionamento do corpo humano, em uma
visão mais antropocêntrica. Corroborando com a nossa expectativa nenhum aluno-docente
descreveu de forma holística os fenômenos biológicos. Temos como exemplo a resposta do
aluno AD04 “Trabalho para que ele pense/lembre das questões relacionadas à higiene,
alimentação, cuidados com o planejamento da gravidez e evitar as DSTs. E sua integração ao
ambiente”. Ainda nesta questão duas respostas foram vagas, como por exemplo “O conteúdo
que o aluno aplicou em algum momento da sua vida”, e somente um não respondeu.
Na questão quatro e cinco, pedimos para que os alunos-docentes dissessem o que seus
alunos costumam gostar mais de estudar/aprender justificando a sua escolha. Confirmando
o que foi dito na questão anterior, nós esperávamos que os professores apontassem aspectos
relacionados ao corpo humano e a ecologia como assuntos mais palatáveis para os seus
alunos. Nós obtivemos 38 respostas subdivididas em 07 grupos. Destas, metade (n=19)
foram relacionadas ao tema Corpo Humano e na sequência tivemos os seguintes temas:
Ecologia (n=10), Saúde (n=03), Biogeoquímica (n=02), Astrologia (n=02), Evolução (n=01)
e Parasitologia (n=01). A justificativa dada para escolha desses temas é justamente por
serem assuntos que fazem parte do cotidiano dos seus alunos se tornam mais fáceis de serem
percebidos por eles. Entretanto, o que nos chama atenção á a ausência dos diversos reinos e
as suas interações com o ecossistema. Notamos claramente um destaque para o ser humano
como central e mais importante que os demais seres vivos. Inclusive quando é citado a
parasitologia como campo de conhecimento, a ênfase é nas doenças causadas pelos parasitos
ao homem.
Por outro lado, nas questões seis e sete pedimos que os alunos-docentes dissessem
quais os temas seus alunos costumam demonstrar maior dificuldade para aprender nas aulas
de Ciências e Biologia e se eles possuíam alguma ideia do porquê dessa dificuldade. Os temas
destacados foram: Ecologia (n=06); Biologia Celular (n=05); Bioquímica (n=05); Genética
(n=05); Botânica (n=03); Evolução (n=02) e Microbiologia (n=01). A justificativa para esses
temas é que a maioria é correlacionada com outra disciplina, como por exemplo, a
matemática. Além de serem conteúdos que exigem dos alunos uma maior abstração por não
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serem fáceis de serem percebidos no seu dia-a-dia. Ainda nessa questão os alunos-docentes
destacaram que na Biologia Celular, Bioquímica e na classificação dos seres vivos existem
muitos termos e nomenclaturas da Biologia, nos quais os alunos precisam decorar e por isso
o aprendizado é lento e mais difícil.
Percebemos nas questões citadas a cima uma valorização da aprendizagem mecânica.
Ao invés dos alunos-docentes se preocuparem em apresentar a lógica do conhecimento para
seus alunos, ainda apresentam a Biologia com incontáveis nomes para serem memorizados.
Neste caso fica claro uma postura em sala de aula voltada para uma visão mais
comportamentalista. O significado de ensinar e aprender é baseado em estímulos e respostas.
Na questão oito nós pedimos que os alunos-docentes nos relatassem uma situação na
qual foi possível identificar que o aluno realmente aprendeu o conteúdo trabalhado. O ideal,
nesta questão, era que os professores valorizassem a aprendizagem como um processo
continuo, pessoal, intencional, ativo, dinâmico, recursivo, de interação e interativo que gera
um produto provisório, caracterizado por um conhecimento particular, produzido em um
momento e contexto particular, conforme ressalta Lemos (2011). Entretanto, o que
encontramos foi uma confusão entre motivação para aprender por ter gostado de uma
atividade e a intencionalidade para aprender com significado. Conforme podemos exemplificar
nas falas dos alunos-docentes AD11 “Anualmente, eu organizo uma visitação ao Parque
Nacional da Serra dos órgãos, em Petrópolis, destacando a paisagem natural (Flora e Fauna)
como instrumento que promovem o bem-estar” e AD13 “Ao abordar o tema ciclo da água,
não foi possível elaborar uma grande dinâmica, com isto, montei uma espécie de quebracabeça com ofício que eu mesma, desenhei e pintei. Os alunos amaram e adoram montar.
Todos aprenderam o ciclo da água”. Além disso, também identificamos uma concepção de
aprendizagem mecânica, como por exemplo as respostas dos alunos-docentes AD01 “Quando
apliquei o conteúdo das propriedades da matéria, com uma palavra chave e figuras para que
pudessem fazer a associação” e AD17 “Aula gráfica sobre estruturas vegetais”.
Na questão nove nós apresentamos uma situação-problema para que os alunosdocentes pudessem descrever como ensinariam a biologia através de uma situação real
ocorrida na cidade do Rio de Janeiro. A questão era: “No último verão a cidade do Rio de
Janeiro sofreu muito com as chuvas, mais intensas do que o comum, e o tema foi
uma constante nas mídias escritas e faladas, bem como nas redes sociais. Tomando
o programa das disciplinas Ciências e Biologia, cite exemplo(s) de como você
exploraria esta temática - chuvas/enchentes – em suas aulas?” O ideal era que os
alunos-docentes pudessem correlacionar diversos temas da biologia numa visão mais
holística. Entretanto o que encontramos foram assuntos da ecologia, principalmente impacto
ambiental, degradação da natureza, ciclo da água e extinção de espécies; e problemas
relacionados a saúde como doenças causadas nos homens por falta de saneamento básico e
vetores. Conforme podemos identificar no exemplo do aluno-docente AD11 “Ciclo da água -
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6◦ ano do Ensino Fundamental e 3◦ ano do Ensino Médio. Doenças Infecciosas - 7◦ ano e 2◦
ano do Ensino Médio”. Nesta questão somente dois alunos-docentes se aproximaram do que
havíamos almejado, como por exemplo a resposta do AD02 “É possível abordar essa temática
partindo de diferentes direções, como lixo, ambiente, poluição, ciclos biogeoquímicos. E
integrá-los a fim de culminar na enchente e suas consequências”.
Na última questão perguntamos se existia algum tema específico que gostariam de
discutir no decorrer do minicurso. Dentre as dezenove respostas possíveis, cinco alunosdocentes disseram não possuir nenhum tema específico para discutir. Entretanto, seis alunosdocentes estão preocupados em aprender novas estratégias de ensino e diferentes
metodologias para aplicar em sala de aula; e outros seis propuseram temas para discutir
durante as aulas, tais como: Botânica; Alimentação; Evolução, Universo e construção do
laboratório de Ciências. Justificando que são temas negligenciados e que possuem
dificuldades de ensiná-los. Na sequência tivemos uma proposta de discussão sobre a Base
Curricular Comum Nacional e uma sobre diferentes teorias de aprendizagem para serem
implementadas em sala de aula. Os alunos-docentes que propuseram diferentes metodologias
nos dão a dica de que procuram receitas prontas para o fazer docente tendendo a um ensino
que não está preocupado em discutir a lógica do conhecimento.
3.2 – A AVALIAÇÃO FINAL - PÓS-TESTE
Na última aula, com o propósito de fomentar a síntese das ideias estudadas por parte
dos alunos-docentes e a avaliação da aprendizagem dos mesmos e do próprio Minicurso
fizemos a avaliação final, intitulada de pós-teste.
O pós-teste foi realizado através de um questionário, que continha doze questões
abertas sobre os tópicos abordados no Minicurso. Este instrumento não continha nenhuma
questão igual à do pré-teste, muito embora as ideias sobre o significado de ensinar e aprender
a biologia estivessem presentes em ambos.
O conjunto das respostas mostrou que os alunos, apesar da boa participação nas
discussões durante os Minicursos, em alguns momentos procuravam receitas prontas,
metodologias assertivas para sala de aula, e em outros afirmavam que o conhecimento e a
relação ensino-aprendizagem é uma construção constante e que não existe uma fórmula para
o fazer docente.
Acreditamos que isto ocorra, principalmente por ser esse o padrão de ensino
(metodologias prontas, ensino padrão) que os professores vivenciaram tanto na Educação
básica quanto na sua graduação e que esses conhecimentos empíricos sobre a docência acaba
sendo um obstáculo epistemológico para uma nova aprendizagem. Segundo Bachelard (1996)
para que os alunos-docentes compreendam o caráter processual da aprendizagem é
necessário ir contra a sua “experiência primeira”. Desta forma, a formação do espirito docente
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implicaria em substituir o saber fechado e estático por um conhecimento aberto e dinâmico,
pois só assim o espírito científico terá condições para evoluir.
A primeira e a segunda questão era para avaliar o Minicurso. Desta forma pedimos
que os alunos-docentes mencionassem três aspectos positivos e negativos do mesmo.
A maioria (n=12, f=70,58%) destacou como positivo o conteúdo ministrado,
principalmente a Teoria da Aprendizagem Significativa, que para esses alunos-docentes foi
novidade. Também chamaram atenção para o formato dialógico do minicurso (n=09,
f=52,94%), no qual a negociação de significados entre os participantes e entre os
participantes e a professora foram intensos. Além das estratégias didáticas utilizadas (n=08,
f=47,5%), como por exemplo a construção de mapas conceituais, dinâmicas em grupo e a
construção de planos de aulas de forma individual e coletiva. Também houve menção a
professora destacando que a mesma os incentivava a refletir sobre o fazer docente.
Em relação aos destaques negativos a maioria destacou problemas com a cargahorária (n=10, f=58,82%). Seja no horário do curso alegando que se o curso fosse intercalado
(um sábado sim e outro não) teriam melhores resultados; seja na durabilidade do mesmo,
pedindo para que o minicurso fosse mais longo; seja alegando falta de tempo para
desenvolver as atividades propostas. Em relação as atividades propostas os alunos-docentes
alegaram que as atividades extraclasses demandavam bastante tempo e que preferiam que
fossem desenvolvidas em sala de aula.
Na terceira questão pedimos que os alunos-docentes, diante do conjunto das
discussões realizadas, nos dissessem se houve algo que lhes fizessem repensar sobre a sua
prática docente e, em caso positivo, para citar um exemplo. Esperávamos que os alunosdocentes percebessem que antes de submeter a “receitas” prontas e produzidas por terceiros,
é necessário ter autonomia intelectual para tomar decisões que são inerentes ao seu fazer
docente (LEMOS, 2005). Além disso, almejávamos que os alunos-docentes discutissem sobre
o caráter provisório e contextual do conhecimento e da aprendizagem. Apontando, desta
forma, que não é a quantidade de informações que importa, mas a construção compartilhada
de conhecimentos, a partir do significado que eles representam para os sujeitos envolvidos.
Confirmando a nossa expectativa, ainda que num formato simplório, os alunosdocentes apontaram uma atenção maior aos sujeitos que estão ensinando, a importância de
compreender o conhecimento prévio de seus alunos, além de valorizarem a negociação de
significados em sala de aula. O aluno AD02 nos chamou atenção positivamente ao afirmar
que as discussões fomentadas no curso “foram importantes para me ajudar a repensar a visão
antropocêntrica da Biologia. A maior parte dos meus planos de ensino, o ser humano estava
no centro. Porém, com as aulas eu pude perceber isso e repensar para mudar”. Assim como
o aluno AD06 que respondeu “Com certeza sair do pensamento fragmentado ao qual estamos
acostumados foi a principal situação a que julguei a minha prática docente. Como a maioria,
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pude perceber que estava muito presa aos conteúdos, componentes curriculares e livro
didático”.
Na quarta questão pedimos que os alunos-docentes dissessem se houve algum tema
discutido do qual eles discordassem ou achassem inviável trabalhar em sala de aula. Nosso
intuito era compreender quais eram as dificuldades para ensinar a biologia juntamente com
a TAS. O ideal era que os alunos-docentes percebessem que ensinar a biologia na perspectiva
da TAS é valorizar os conceitos centrais da disciplina e os apresentar de forma holística. Essa
ideia nos afasta do que entendemos ser o cotidiano do ensino de ciências e biologia, centrado
na apresentação de listas de conteúdo, quando o importante é a ideia de que o conjunto de
seres vivos deve ser compreendido na sua interação com o meio e com os demais seres vivos.
Ou seja, não importa ensinar – ou cobrar – definições prontas e acabadas, mas ajudar os
alunos a compreenderem a dinâmica da vida nos fenômenos biológicos que estudam e,
sobretudo, vivenciam em suas experiências cotidianas.
Diferente do ideal sete alunos-docentes apontaram aspectos que acreditam que não
são possíveis discutir em sala de aula. O aluno AD04, por possuir uma postura passiva da
dinâmica ensino-aprendizagem, não conseguiu correlacionar os diversos assuntos da Biologia
uma vez que o eixo norteador das discussões propostas em aula foram os fungos, conforme
podemos perceber em sua resposta: “Como o assunto para que desenvolvêssemos o
raciocínio da aprendizagem significativa foi os fungos, nem sempre há condições de fazer as
relações (que seriam pertinentes) com os outros conteúdos pela falta de tempo em sala já
que há um currículo mínimo a ser cumprido”. O aluno AD06 afirmou ter dificuldade em
visualizar de forma holística o conteúdo da biologia “em algumas situações é inviável ver o
holístico e é preciso sim fragmentar o conteúdo e até mesmo utilizar a aprendizagem
mecânica. Mas saber compreender e diferenciar essas situações agora já faz parte do seu
cotidiano”. Quatro alunos-docentes afirmaram ter dificuldade de implementar a TAS em sala
de aula, como por exemplo o AD10 que afirma: Dificulta trabalhar a aprendizagem
significativa em turmas muito heterogenia (com conteúdo prévios muito distintos) e poucas
horas /aula. Então, o tempo limitador é a falta de predisposição do aluno também. Porém,
sete alunos-docentes afirmaram que não houve nada do qual discordassem ou achassem
inviável de realizar em sala de aula.
Na questão de número cinco nós pedimos que os alunos-docentes explicassem sobre:
(a) o significado de ensinar e aprender; (b e c) se vale a pane ou não participar de uma
segunda versão do Minicurso; e, (d) a contribuição da disciplina da Biologia para a formação
básica do cidadão.
Na letra A nosso objetivo era que os professores nos dissessem que uma
aprendizagem de qualidade depende de um bom ensino, mas que ensinar e aprender não são
ações que possuem relação direta de causa e efeito, tampouco existe um ensino ideal. Cada
situação de ensino é única e demanda ações idiossincráticas. Desta forma, almejávamos que
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os alunos-docentes descrevessem que ensinar compreende um conjunto de ações que o
professor, considerando a natureza do conhecimento, do contexto e do perfil dos próprios
alunos, realiza para ajudar o estudante a aprender significativamente um determinado tema
(LEMOS, 2012).
Diferente do ideal, as respostas não contemplavam todos os aspectos descritos
acima. Porém, o aluno AD06 e AD14 foram quem descreveram o significado de ensinar e
aprender

mais

perto

do

ideal,

conforme

descrito

respectivamente:

“Aprender

significativamente é uma vida de mão dupla entre professor e aluno na qual o professor
precisa levar em conta os conhecimentos prévios (subsunçores) do aluno e criar as condições
ideais para aprendizagem (planejamento, material e avaliações” e “O professor deve estar
sempre revendo suas práticas e agregando mais conhecimento para ser um profissional cada
vez melhor. Sendo assim, o professor que busca o conhecimento sobre a TAS está
contribuindo para que seus alunos percebam cada vez mais sobre a importância do
aprendizado de Biologia em sua formação como cidadão. Aliás fazendo com que ele reflita
sobre a importância de todas as disciplinas serem importantes para a formação de um cidadão
pleno” A maioria (n=09, f=52,9%) fez menção ao conhecimento prévio do aluno como fator
mais importante para relação ensino-aprendizagem, como podemos exemplificar através do
aluno AD01 “A TAS vai além de transmitir conteúdo é uma construção humana, que valoriza
o conhecimento prévio através da negociação de significados, orientados pelo professor”.
Além disso também encontramos nas respostas a importância de valorizar um ensino
dialogado no qual o aluno é o objetivo central da aula.
Nas letras B e C a maioria disse que sim, vale apena participar de uma segunda
versão do Minicurso. Entretanto, os alunos AD04 e AD11 apesar de afirmarem que a TAS é
excelente para o processo de ensino-aprendizagem e que gostaram do Minicurso, só
recomendam fazer a segunda versão do minicurso se o candidato tiver tempo para debruçar
nas atividades extraclasses. Alegando que os textos sugeridos para leitura são densos e
demandam muito tempo de análise e interpretação para quem não está familiarizado. Além
disso, dois alunos não responderam a esta questão.
Na letra D esperávamos que os alunos-docentes nos dissessem que aprender a
Biologia é essencial para a formação do cidadão, pois ajuda a entender a dinâmica do ciclo
biológico (da vida), a relação dessa com o ambiente físico e social, bem como a importância
da ciência e da tecnologia na vida moderna. São estes conhecimentos que, quando aprendidos
significativamente, tornarão o cidadão capaz de utilizá-los ao tomar decisões de interesse
individual ou coletivo, no contexto de um quadro ético de responsabilidade e respeito que
leve em conta o papel do homem na biosfera (MELO, 2010). A maioria (n=11, f=64,7%)
respondeu contemplando algum aspecto da ecologia, e o aluno que mais se aproximou do
ideal foi o AD06, conforme podemos observar em sua fala “A biologia é extremamente
importante para a formação do cidadão principalmente na construção do conhecimento acerca
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da preservação ambiental e da saúde. O aluno que consegue construir esse conhecimento
com certeza será um cidadão mais crítico e compreenderá o papel de cada um de nós diante
dessas questões”. Três alunos não responderam o que foi proposto.
Na questão seis pedimos que nos dissessem como podem ajudar os seus alunos a
entenderem a Biologia de forma que a mesma faça sentido para eles. Esta questão reforça o
que pedimos na questão quatro, ou seja, queremos que os alunos-docentes tenham em mente
a importância de ter um ensino centrado no aluno. Confirmando a nossa expectativa, todos
apontaram a importância de trazer as experiências de vida do aluno para a sala de aula.
Temos como exemplo a fala do AD06 “Desenvolvendo estratégias que o aproximem e os
envolvam mais aos conteúdos, planejando melhor as aulas e sempre levando em consideração
seus conhecimentos prévios. Sabendo também que nenhuma turma é igual a outra e então é
preciso replanejar”.
Na sétima questão foi solicitada que os alunos-docentes nos dissessem se existiu
algum aspecto discutido-aprendido ao longo das aulas no qual pretende incluir/incorporar ao
seu cotidiano profissional. Esperávamos que os professores contemplassem nessa questão o
planejamento da aula à luz da TAS, reforçando a importância de pensar sobre os cinco
elementos do espaço educativo (aluno, professor, contexto, conhecimento e avaliação).
Entretanto, a grande maioria (n=12, f=70,58%) nos disse que vai incorporar em suas aulas
o mapa conceitual, um dos recursos didáticos que utilizamos nas dinâmicas do Minicurso,
como exemplo temos a fala do AD15 “Pretendo dedicar-me mais a incentivar os alunos à
construção de mapas conceituais, não só para o estudo da Biologia”. Somente dois alunos
(AD02, AD12) apontaram como importante contribuição do minicurso a construção do
planejamento de ensino.
Na questão oito pedimos que os alunos-docentes nos dissessem como identificam
que seus alunos realmente aprenderam o conteúdo trabalhado. Esperávamos que eles
contemplassem a introdução de situações-problemas ou situações novas e desafiadoras para
que seus alunos pudessem desenvolver seu raciocínio através do conteúdo trabalhado em
sala de aula. Ou seja, identificamos que o aluno realmente aprendeu quando o mesmo
consegue explicar o fenômeno com propriedade, utilizando suas próprias palavras. Além
disso, almejávamos que os alunos-docentes percebessem que somente uma avaliação
formativa no final do bimestre não retrata ao certo a realidade do aprendizado do aluno. É
necessário dar voz ao aluno e a oportunidade em diversos momentos para que o mesmo
reflita sobre os fenômenos apresentados.
A maioria dos alunos-docentes (n=09, f=52,94%), confirmando a nossa expectativa,
destacou que é a avaliação é processual e que deve refletir a dinâmica utilizada em sala de
aula. Podemos destacar como exemplo as falas dos alunos AD02 “A avaliação é um processo
continuo e dinâmico. É necessário sempre questionar e envolver o aluno, a fim de detectar
possíveis problemas na aprendizagem. Provas e testes são uma demanda escolar e devem
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ser elaboradas e aplicadas de acordo com a realidade da aula”, AD03 “É necessário que a
avaliação seja realizada de forma difusa ao longo dos bimestres e se possível, utilizando-se
metodologias variadas. Na avaliação pontual e em único formato existe uma chance grande
de que o “exame” ou prova não retrate a realidade do aprendizado do aluno” e AD07 “É
importante que o professor compreenda que existem várias formas de avaliação, que cada
aluno possui uma forma ‘’melhor’’ para ser avaliado, e escolher uma única forma de avaliar,
acaba sendo injusto para muitos alunos. Logo, a avaliação deve ser contínua e apresentar
diversos parâmetros que a mesma ocorra”.
Além disso, também encontramos destaque para a importância da negociação de
significados em sala de aula(n=05, f=29,41%) conforme podemos observar na fala do aluno
AD10 “Quando retorno ao tema de algumas aulas, e o aluno consegue conversar e opinar
sobre ele; e nas avaliações discursivas, através da profundidade e segurança com que ele
aborda-escreve as respostas”. O aluno AD04 destacou que realiza uma revisão dos conteúdos
anteriores para abordar novos assuntos, e, somente o aluno AD17 não atendeu a nossa
expectativa afirmando que identifica que seu aluno aprendeu através de “avaliações
formativas e comparadas no decorrer do bimestre e somática ao final do bimestre” dando o
destaque somente para a avaliação formativa tradicional.
A nona questão nós pedimos que os alunos-docentes nos dissessem que tema da
Biologia, além dos fungos, considera que é negligenciado e capaz de ser usado como eixo
norteador de discussões. Esperávamos que houvesse um destaque para os reinos vegetais
por ser um tema em que não há muita afinidade dos estudantes durante a graduação e o
mesmo é abordado nas escolas de forma fragmentada e mecânica enfatizando para os alunos
a morfologia e a taxonomia, sem apresentar o tema numa visão mais holística.
Confirmando nossa expectativa os temas mais citados foram: Botânica (n=04) e Ecologia
(n=4). Seguidos dos seguintes temas: Corpo Humano (n=03); Saúde (n=01), Reino Protista
(n=01) e Evolução (n=01). Nesta questão não houve resposta de dois alunos e um respondeu
de forma vaga.
Na questão dez nós lembramos aos alunos-docentes sobre a construção do Plano de
Ensino realizado durante o Minicurso em diversos momentos e perguntamos se os mesmos
pretendem implementá-los nas escolas onde atuam, e, se caso já tenham implementado para
nos contar a experiência vivida.
A grande maioria (n=15, f=88,23%) respondeu que pretendem ou já implementaram
o plano de ensino nas escolas nos quais ministram aulas. Destes 05 alunos-docentes já
haviam implementado o plano de ensino e destacaram uma mudança significativa na
compreensão dos alunos sobre o tema proposto, conforme podemos observar na fala do aluno
AD12 “Sim, no caso do último planejamento que está relacionado com a cadeia alimentar. Já
fiz o processo com os alunos e eles adoraram essa troca de conhecimento. Além da aula
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prática na Urca e se apropriaram desses conceitos, contando para as pessoas de outras
turmas tudo o que aprendeu”.
Na décima primeira questão nós perguntamos como os alunos-docentes avaliavam a
sua participação no minicurso. A maioria avaliou a participação como boa (n=13, f=73,47%),
como exemplo temos a aluna AD12 “Boa, ainda tenho muito que aprender sobre a TAS, mas
já consigo introduzir no meu planejamento”. Entretanto, destacamos a fala do AD17 que, pela
sua resposta, não conseguiu compreender o objetivo do minicurso e esperava receitas
prontas, além de uma revisão sobre os temas da Biologia, conforme podemos perceber em
sua fala “Média, pois esperava realmente revisão dos conteúdos biológicos de maneira
simplificada, mas as ferramentas didáticas servirão de uma maneira geral”. Somente o aluno
AD13 avaliou a sua participação como ruim justificando da seguinte maneira: “procurei
participar das aulas, mas tive dificuldade em realizar as tarefas de casa e isso foi frustrante.
Acredito que as tarefas deveriam se concentrarem sala de aula e menos para casa”. Este
mesmo aluno não realizou nenhuma tarefa extraclasse nem mesmo as leituras dos textos
propostos demostrando uma postura passiva em sala de aula.
Na última questão pedimos que os alunos-docentes nos dissessem se havia algum
aspecto que não foi comentado, mas que eles gostariam de destacar. A maioria (n=07)
destacou aspectos positivos do minicurso alegando que existem poucos cursos para
professores de Ciências/Biologia. Também destacaram que apesar do minicurso ser de apenas
30h/aula foi possível ter uma visão geral do eixo norteador que os direcionou a uma visão
não antropocêntrica da Biologia. Além de enfatizarem a empatia com a professora regente.
Já os aspectos “negativos” (n=04) o aluno AD04 esperava que nas discussões, a professora
intervisse de imediato quando alguns alunos utilizavam os “novos termos” aprendidos de
forma equivocada. Também destacaram a falta de capacidade dos alunos-docentes em ter
uma visão mais holística da Biologia dificultando, muitas vezes, em realizar associações de
temas diversos. Além de apontarem que as atividades em grupo, na modalidade extraclasse,
realizadas de uma semana para outra, foram difíceis pelo pouco contato dos participantes e,
principalmente, pela rotina de cada um. Seis alunos disseram que não havia nenhum aspecto
a ser destacado.
4–CONSIDERAÇÕES FINAIS (OU CONCLUSÕES)
As descrições e as análises do minicurso partiram da ideia de que o ensino é um
processo dinâmico e que, considerando os cinco elementos do evento educativo, integra três
etapas sucessivas e interdependentes que são o planejamento, o desenvolvimento e a
avaliação (NOVAK, 2000). Sempre subsidiadas pela TAS, admitimos que a comunicação entre
os sujeitos envolvidos no evento educativo visa ao compartilhamento de significados (GOWIN,
1981), razão pela qual nossa principal preocupação foi identificar, a partir das falas e ações
dos alunos, como percebiam, interpretavam e utilizavam os conceitos ensinados.
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Assim, quando nos perguntamos se o ensino foi potencialmente significativo, é
preciso avaliar se a organização sequencial do conteúdo, somado às estratégias e recursos
escolhidos contribuíram positivamente para o objetivo assumido, o favorecimento da
aprendizagem significativa de um dado conhecimento. Entretanto, nesse primeiro momento
com as análises do Pré-Teste e Pós-Teste foi possível perceber que os alunos-docentes
apresentaram evidências iniciais de aprendizagem significativa. Além disso, considerando a
evolução da aprendizagem dos mesmos, os dados reiteram a potencialidade dos conceitos e
subsídios da TAS como referencial teórico para o processo educativo.
Desta forma, entendemos que o conceito de aprendizagem significativa deve ser
compreendido como um produto provisório, que apresenta relações não arbitrárias e
substantivas em um momento particular, e como um processo de interação dinâmica,
recursiva, lenta e não linear. Por isso, mesmo observando que os conceitos discutidos durante
o minicurso foi, aos poucos, sendo incorporados aos vocabulários dos alunos-docentes, essa
evolução do conhecimento se encontrava em um continuum entre a aprendizagem mecânica
e a significativa.
Também compreendemos que um curso de 30 horas⁄aula não é o suficiente para que
os alunos aprendam tudo sobre essa temática. Além disso, reiteramos a ideia de que o ensino
de ciências deve ser pautado no conceito de que a natureza é dinâmica, sistêmica e complexa
e que demanda uma relação dialética entre as partes e o todo.
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Resumo:O Design for Changeé uma proposta metodológica fundamentada essencialmente na atividade
dos estudantes que são estimulados a refletir sobre sua própria realidade, identificar situações que
gostariam que se apresentassem melhor, promover planejamento e execução de ações para alteração
do quadro identificado por eles mesmos e divulgar os resultados de suas ações. Através do estudo
comparativo entreo Design for Change e a Teoria da Aprendizagem Significativa espera-se identificar
possíveis contribuições metodológicas para o Ensino de Ciências, assim como apresentar possíveis
subsídios para o enquadramento teórico do Design for Change.
Palavras-chave: design for change, metodologia de ensino, ensino de ciências
Abstract: Design for Change is a methodological proposal based essentially on the activity of students
who are stimulated to reflect on their own reality, identify situations that would like them to present
themselves better, promote planning and execution of actions to change the framework identified by
themselves and disseminate the results of their actions. Through the documentary analysis of a
comparative study between Design for Change and its study in the light of the Theory of Meaningful
Learning, it is hoped to identify possible methodological contributions to the Teaching of Sciences, as
well as to present possible subsidies for the theoretical framework of Design for Change.
Keywords: design for change, teachingmethodology, scienceteaching

1– INTRODUÇÃO
O ensino de ciências possui objetivos claramente demarcados no campo disciplinar
de que faz parte e que devem ser alcançados pelos estudantes ao longo de sua formação.
Espera-se que os estudantes possam, dentre outros aspectos, compreender o conhecimento
cientifico como produto da atividade humana e seus processos de produção; identificar as
relações entre conhecimento cientifico, tecnologia, sociedade e ambiente e suas dinâmicas
relações; utilizar e reconhecer diversos tipos de linguagens para expressar, representar ou
interpretar fenômenos naturais ou artificiais; ter a capacidade de elaborar questões, soluções
ou diagnósticos para problemas, amparados nos conhecimentos científicos; entre outros
(KRASILCHIK; MARANDINO, 2007).O domínio destas habilidades possui um objetivo mais
amplo que é oferecer, em conjunto com outras disciplinas do currículo escolar, um espaço
que possa propiciar a educação para a cidadania com a perspectiva de desenvolvimento do
pleno exercícios de direitos e deveres em uma sociedade democrática, participação e
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posicionamento

crítico

nas

decisões

de

carácter

público,

engajamento

político

e

social(KRASILCHIK, 1992; KRASILCHIK; MARANDINO, 2007). Há de se considerar que a
aquisição destas características não são a conclusão de um processo demarcado
temporalmente, mas fazem parte de um contínuo que corresponde à formação humana que
ultrapassa a delimitação teórica das disciplinas e alcança o domínio da vida cotidiana dos
estudantes e que possui a expectativa de exercício e influências ao logo da vida.
Para atender a estas prerrogativas, deve-se considerar que o Ensino de Ciências não
seja limitado a um componente curricular responsável pela apresentação de conceitos e
teorias, mas que seja capaz de oferecer possibilidade para aquisição de conhecimentos com
significados ecapazes de serem aplicados em diferentes situações e contextos, de forma
autônoma e crítica(GAGLIARDI, 1986; KRASILCHIK, 1992; KRASILCHIK; MARANDINO,
2007). Nestas condições o apoio teórico da Aprendizagem Significativa pode oferecer recursos
substanciais para atuação docente, (re)situando o papel do ensino e da aprendizagem em um
espaço temporal superior ao período de escolarização, com vistas ao desenvolvimento da
autonomia.
Existe uma diversidade de caminhos metodológicos para se alcançar este objetivo.
Seja qual for a proposta selecionada pelo docente, ela deve ser apoiada em aspectos como
embasamento teórico, clareza dos objetivos educacionais a serem alcançados durante sua
execução e postura reflexiva quanto a própria prática (LEMOS, 2011).
2– A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O
COTIDIANO ESCOLAR
Neste trabalho consideramos a proposta de Ausubel (2003) que em sua teoria de
aprendizagem busca oferecer esclarecimentos sobre o processo de aquisição e consolidação
da aprendizagem. A Teoria da Aprendizagem Significativa assume o pressuposto de que existe
uma estrutura onde ocorre o processamento e integração da aprendizagem que são
diretamente influenciadas pelos conhecimentos que o aprendiz já possui e que podem se
constituir como marco inicial para a aquisição de novos conhecimentos em um dado momento.
Estes conhecimentos assumem uma estrutura hierarquizada, como em uma pirâmide
invertida, onde conhecimentos mais amplos estão situados em níveis mais altos e os mais
específicos em níveis mais baixos (AUSUBEL, 2003, MOREIRA, 2011).
Com o objetivo de elucidar o processamento da aprendizagem escolar, Ausubel (2003)
propõe a existência de dois eixos que guiam esta atividade e que fazem parte de um contínuo:
Aprendizagem Significativa e Aprendizagem Mecânica(AUSUBEL, 2003, MOREIRA, 2011).A
Aprendizagem Significativa caracteriza-se pela aquisição de novos conhecimentos que se
relacionam com conhecimentos específicos (não-arbitrário) presentes na estrutura cognitiva
do aprendiz (conhecimentos prévios) com a possibilidade de serem expressos com a mesma
carga semântica original (substantivo) em outras condições ou situações diversas daquela do
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ambiente original de aprendizagem. Por se tratar de um processo interno de modificação do
conhecimento que ocorre na estrutura cognitiva do aprendiz, a Aprendizagem Significativa
não pode ser mensurada através do comportamento como algo externo e observável
(AUSUBEL, 2003; LEMOS, 2005; MOREIRA, 2011).
A Aprendizagem Mecânica se relaciona à incorporação de um novo conhecimento à
estrutura cognitiva do aprendiz de forma a não se relacionar com outros conhecimentos préexistentes. Este novo conhecimento se consolida pela repetição e memorização da informação
de forma isolada (literal). Sua manifestação está restrita às condições iguais ou semelhantes
àquelas apresentadas no ambiente original de aprendizagem. Devemos destacar que a
Aprendizagem Mecânica é necessária e inevitável quando ocorre a apresentação de conceitos
inéditos ao aprendiz, que poderão servir de ponto de partida para novos conhecimentos que
poderão se tornar significativos (AUSUBEL 2003; LEMOS, 2005; MOREIRA, 2011).
Segundo Ausubel (2003), a assimilação do novo conhecimento tem uma relação
importante com aquilo que o aprendiz já conhece (subsunçor, ideia âncora). Este
conhecimento específico e prévio, existente na estrutura cognitiva do indivíduo, permite ao
aprendiz atribuir significado ao conhecimento que foi a ele apresentado (aprendizagem por
recepção) ou descoberto (aprendizagem por descoberta) em uma relação de interação e
relevância entre eles (MOREIRA, 2011).
A relação e a influência exercida pelos conhecimentos prévios no processo de
assimilação do novo conhecimento são decisivas ao se relacionar com a estabilidade, a clareza
e a organização do novo conhecimento. Isto constitui um processo com caráter dinâmico e
interativo, uma vez que ele pode ganhar novo significado e estabilidade e, ainda, ser integrado
ou diferenciar-se daquilo que já existia tornando-se mais enriquecido e com a capacidade de
subsidiar a ancoragem de novos conhecimentos (AUSUBEL, 2003).
Três condições são importantes para a ocorrência da Aprendizagem Significativa: a
utilização de materiais de instrução potencialmente significativos, estes devem ser lógicos
(natureza do conteúdo) e psicologicamente (experiência individual) significativos; a prédisposição do aprendiz para aprende; e a existência de uma estrutura cognitiva (subsunçor,
ideia âncora) para receber o novo conhecimento (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2011).
Segundo Moreira (2003), o ambiente escolar permanece promovendo a aprendizagem
Mecânica, através do clássico modelo educacional. O professor tem o papel de expor os
conteúdos e os estudantes, copiar, memorizar e aplicar mecanicamente em situações
conhecidas. Os alunos dedicam boa parte de sua vida a este modelo educacional que não
garante a durabilidade do conhecimento. Este modelo de aprendizagem é aceito pela
comunidade escolar e por exames de acesso aos cursos de graduação, por exemplo
(MOREIRA, 2003).
Por outro lado, a Aprendizagem Significativa possui algumas vantagens: possibilita a
retenção do conhecimento em uma escala temporal maior, possibilita a aquisição de novos
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conhecimentos, possibilita o enriquecimento dos conceitos integradores, favorece a
criatividade, o pensamento crítico e a construção do conhecimento.
Neste contexto há um desafio a ser vencido pela educação: romper com o anacronismo
presente no ambiente escolar e promover um ambiente enriquecido com possibilidade de
aquisição do conhecimento a favor da melhoria das condições de vida dos estudantes.
2.1 – DESIGN FOR CHANGE
O Design for Changeéuma proposta metodológica foi desenvolvida por KiranBirSethi
em 2001 e tem suas atividades iniciais desenvolvidas na escola Riverside, na cidade de
Ahmedabad, Índia. Tem como objetivo demonstrar que os participantes do processo de ensino
e aprendizagem, desde a escolarização básica, podem exercer a cidadania através de seus
conhecimentos e suas habilidades. Destacam-se neste processo o exercício e a promoção de
aspectos ligados a colaboração, criatividade, desenvolvimento do pensamento crítico, busca
de resolução de problemas, atividades cooperativas e colaborativas, comunicação e o
engajamento social. Assim esta proposta metodológica se vincula a experiencias de
protagonismo e de transformação comunitária (GARDNER et al, 2017).
O Design for Change possui quatro etapas:
1- Sentir as necessidades e os problemas – está fundamentada na observação do
contexto real e na experiência cotidiana dos estudantes. Caracteriza-se pela
identificação de situações que eles gostariam que se apresentassem melhor. Este
momento oferece condições para o desenvolvimento da empatia por parte dos
estudantes ao identificarem questões em seu entorno que precisam ser melhor
apresentadas. Ao oferecer oportunidade de diálogo sobre essa temática no espaço
escolar, cria-se condições para a interação em entre o conhecimento escolar e o
cotidiano dos estudantes, quebrando uma possível separação entre esses dois
domínios.
2- Imaginar novas soluções – ao se identificar as questões que gostariam que se
apresentassem melhor, os estudantes são estimulados a propor possíveis soluções.
Este momento oferece oportunidades para o exercício da criatividade, para a
construção de ideias e para o trabalho cooperativo entre os estudantes. A inovação é
um ponto importante desta etapa que não se relaciona a busca da “solução perfeita”,
mas daquela que corresponda ao conjunto de conhecimento e habilidades do grupo.
3- Fazer as mudanças possíveis –trata-se do momento de executar as ideias
desenvolvidas para resolução das questões que foram identificadas. Avaliação dos
recursos necessários, tempo de execução, levantamento de fundos são alguns pontos
desta etapa.
4- Compartilhamento da história de transformação – etapa que se caracteriza pela
divulgação das ações e de seus resultados. Impulsionada pela Tecnologia da
Comunicação e Informação, tem como principal objetivo inspirar outros estudantes a
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se tornarem agentes de transformação da realidade ao se identificarem com as
histórias divulgas (GARDNER et al, 2017).
Espera-se que, através da proposta metodológica, se desenvolva a sensibilidade para a
análise de questões relacionadas aos seu próprio entorno, o planejamento, a busca e a
execução de possíveis soluções. Torna-se, assim, centrada nas atividades dos estudantes
através de ações que são originadas, conduzidas, concluídas e divulgadas por eles e, também,
na valorização de sua capacidade de atuação no mundo (GARDNER et al, 2017).
Algumas

ações

promovidas

por

estudantes

foram

descritas

pela

autora

da

proposta,KiranBirSethiem em uma palestra promovida pelo TED IDIAN, em 2009
(https://www.ted.com/talks/kiran_bir_sethi_teaches_kids_to_take_charge?language=ptbr). Ela destacou as ações dos estudantes que levaram redução do trabalho infantil e a criação
de espaços públicos de lazer para crianças e jovens na cidade de origem e a alfabetização de
adultos, em uma escala nacional. Atualmente a proposta é oficialmente desenvolvida em 49
países

e

foram

selecionadas

para

divulgação

no

site

DFC

World

(https://www.dfcworld.com/SITE)aproximadamente 14 mil histórias de transformação
promovidas por estudantes em todo o mundo e relacionadas aos diversos campos de
conhecimento.
A partir deste contexto, este artigo apresenta como objetivos a identificação,
avaliação e interpretação das etapas do Design for Changeà luz da Teoria da Aprendizagem
Significativa visando a proposta de uma discussão inicial sobre o tema, assim como reflexões
sobre as contribuições da metodologia para o Ensino de Ciências no Brasil.
3 –PERCURSO METODOLÓGICO
A pesquisa tem uma abordagem qualitativa com o objetivo de apresentar uma
exploração sobre a proposta metodológica apresentada no Design for Change relacionando-a
ao referencial teórico apresentado por Ausubel. Esta pesquisa propõe-se a contribuir com o
enquadramento teórico do Design for Changeatravés do estudo comparativo (FACHIN, 2001;
MARCONI; LAKATOS 2003).
O estudo comparativo refere-se à investigação com o intuito de buscar explicações
através de suas similaridades ou diferenças. Este método consiste na abordagem de temas
correlacionados ou que apresentam natureza análoga, cujo objetivo é observar o que há de
comum entre eles. É uma investigação indireta, pois ao buscar explicações sobre o objeto de
estudo partindo da análise de dados concretos pode-se apresentar explicações gerais para os
fatos observados (FACHIN, 2001).
Para melhor orientar este estudo, relacionamos algumas questões norteadoras, a
saber:
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a) Em que aspectos do Design for Changeos elementos da Teoria da
Aprendizagem Significativa podem ser observados?
b) Como o Design for Change pode oferecer indícios da ocorrência da
Aprendizagem Significativa?
c) Como as observações das questões anteriores se relacionam com o
Ensino de Ciências?
Os materiais para esta análise foram reunidos a partir dos arquivos disponibilizados
nos

sites

DFC

World

(https://www.dfcworld.com/SITE),

(https://criativosdaescola.com.br/)

e

Criativos
Ted

da

Escola
Indian

(https://www.ted.com/talks/kiran_bir_sethi_teaches_kids_to_take_charge?language=ptbr#t-2180) entre os meses de fevereiro a março de 2019.E teve como objetivo descrever o
processo metodológico e osobjetivos apresentado pelo Design for Change.
A escolha por esta opção metodológica se relaciona ao fato que o Design for Change
ainda não ter se consolidado como objeto de pesquisa e seu estudo ainda serpontual em
algumas instituições internacionais, como o desenvolvido em Harvad(The Good Project).
4 –RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da análise da proposta metodológica do Design for Changeà luz da Teoria da
Aprendizagem Significativa foi possível estabelecer comparações que podem apoiar seu
enquadramento teórico e guiar seu estabelecimento como objeto de pesquisa e prática de
ensino de um modo geral e, em particular, para o Ensino de Ciências.
A proposta metodológica em análise sugere uma reconsideração sobre alguns
aspectos da educação tradicional, como por exemplo aos relacionados à distribuição do tempo
de aulas, dos métodos educacionais e das estruturas organizacionais do espaço escolar e dos
ambientes de aprendizagem através de uma experimentação continua que garanta meios e
consolidação de aprendizagem (GARDER et al, 2011).
Cada etapa da proposta metodológica em estudo representa níveis de domínio,
aquisição, aplicação e reelaboração do conhecimento (Aprendizagem Significativa) por partes
dos envolvidos e oferece a oportunidade de instrumentalização e atuação crítica em sua
própria realidade. Ultrapassa, assim, a ação cumulativa de conteúdos educacionais
(Aprendizagem Mecânica) destinadas às avaliações periódicas (AUSUBEL, 2003, MOREIRA,
2011, LEMOS, 2006).
A primeira etapa do Design for Change (sentir as necessidades e os problemas) possui
uma atribuição investigativa, onde os autores sugere a identificação, por parte dos
estudantes, daquelas situações que os afetam em seu entorno e que gostariam que se
apresentassem melhor(GARDER et al, 2011). Esta etapa pode oferecer caminhos para
reflexões motivadas pela percepção, interpretação e compreensão da realidade onde estão
inseridos e sobre as possíveis melhorias de condições de vida(KRASILCHIK; MARANDINO,
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2007). Esta etapa pode oferecer recursos para a investigação dos conhecimentos prévios e a
determinação dos conteúdos potencialmente significativos uma vez que são oriundos das
observações e discurso dos próprios estudantes(AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2011; LEMOS,
2006, 2012).
A segunda etapa, a busca de soluções, e a terceira, fazer as mudanças possíveis, da
metodologia se relacionam a atuação efetiva dos estudantes com relação às questões
observadas e espera-se que os estudantes encontrem caminhos para solucionar as questões
identificadas na primeira etapa. É um momento criativo e cooperativo que pode favorecer a
manifestação de habilidades que até então eram desconhecidas no grupo e requer a
organização e o encadeamento de ideias e conceitos oriundos de diversos campos
disciplinares para a resolução dos problemas de forma consensual pelos estudantes(GARDER
et al, 2011). Pode-se atribuir a esta etapa a possibilidade daAprendizagem por descoberta,
pois, através do questionamento, construção de hipóteses e investigação os estudantes
podem encontrar, em conjunto, as respostas para seus questionamentos com sentido social
e colaborativamente. Uma finalidade relevante deste momento é o desenvolvimento da
responsabilidade social dos estudantes com a finalidade de atuação sobre a realidade através
da sua própria perspectiva com o objetivo de promover transformações que dizem respeito
ao cotidiano dos educandos. A diversidade de interações oferecidas por esta etapa no
ambiente escolar pode propiciar a aprendizagem por recepção e por descoberta como
contínuo

em

prol

da

aprendizagem(AUSUBEL,

2003,

MOREIRA,

2011,

LEMOS,

2006;2012;KRASILCHIK; MARANDINO, 2007).
O compartilhamento da história de transformação, última etapa da metodologia Design
for Change, é o momento de apresentar os resultados das ações visando, com isso, inspirar
outros estudantes a se tornarem agentes de transformação(GARDER et al, 2011). Possui
caráter dinâmico, pois rompe com a linearidade da aprendizagem e do conhecimento escolar
tradicional e estabelece conexões entre sujeitos e cotidianos. Permite que ocorram processos
de aquisição de conhecimento (Aprendizagem por recepção) e intercâmbios de informação
por aqueles que partilham os mesmos ideais(AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2011).
Promover

a

instrumentalização

dos

estudantes

para

a

aquisição

de

novos

conhecimentos, desenvolver o pensamento crítico, estimular a cooperação e a comunicação
para a promoção de interação e transformação da realidade (LEMOS, 2006) é o objetivo do
Design for Change.Assim, esta metodologia pretende apresentar elementos que valorizem os
conhecimentos dos estudantes e oferece mecanismos para a aquisição e assimilação de novos
conhecimentos, seu compartilhamento em diferentes contextos e situações que vão além do
espaço escolar tradicional.
5– CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como objetivo uma leitura do Design for Change inspirada na Teoria
da Aprendizagem Significativa, destacando as características das etapas da metodologia e
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suas possíveis relações com conceitos e fundamentos da Aprendizagem Significativa e suas
correlações com o Ensino de Ciência. Trata-se de observações preliminares que se relacionam
ao enquadramento teórico do Design for Change com a finalidade inspirar novos
questionamentos e estudos.
O Design for Change não é contrário e não deve ser concebido de maneira distinta
àTeorias de Aprendizagem Significativa, pois entende a aprendizagem como um processo
contínuo que dura vida inteira. Visa oferecer condições para que os estudantes, apoiados nos
seus conhecimentos, se preparem para enfrentar um futuro complexo e desconhecido e ao
mesmo tempo rico de possibilidades de aprendizado e conhecimento.Este cenário, observado
à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa, corresponde a um contexto em que os
estudantes se percebem como sujeitos em formação e gestores de seu próprio conhecimento,
capazes de colaborar com outros estudantes a se perceberem como tal.
Uma característica marcantepresente no Design for Change é o seu caráter
simplificado. Suas quatro etapas facilitam a sua aplicação em qualquer contexto de
aprendizagem. Isto não descaracteriza seu ponto central que se relaciona à consolidação da
aprendizagem (Aprendizagem Significativa) e a promoção de melhorias sociais através do
empoderamento dos estudantes.Estas características não excluem a necessidade de uma
fundamentação teórica relacionado à aprendizagem, por parte dos docentes, o que implica
compreensão

das

condições

para

a

aquisição,

processamento

e

consolidação

da

aprendizagem, por parte dos estudantes. Acreditamos que o suporte teórico oferecido pela
Teoria da Aprendizagem Significativa, apoiado em uma constante ação reflexiva da atividade
docente, oferece fundamentos para a compreensão do processo e garante condições para a
tomada de decisões que o oriente.
Para se alcançar os objetivos propostos pelo Ensino de Ciências, deve se levar em
consideração, obrigatoriamente, aspectos relacionados às metodologias e incorporações de
novos recursos e instrumentos para apoiar e ampliar o processo de ensino e de aprendizagem.
Aproximando e problematizando, no espaço escolar, as questões relacionadas à ciência,
tecnologia, sociedade e ambiente, promovendo iniciativas, por parte dos estudantes, que
valorizem aspectos relacionados à percepção crítica destes temas e seus impactos sociais. O
Design for Change, através de sua proposta metodológica, pode oferecer indíciosda ocorrência
da Aprendizagem Significativa pelos estudantes através da aplicação do conhecimento em
diferentes situações. Acreditamos que estas ações somente são possíveis quando se adquire
conhecimento com significado de forma substantiva e não-arbitraria, de acordo com a
proposta de Ausubel.
Deve-se conceber, antes de tudo, que ninguém poderá promover mudanças, seja qual
for o contexto, sem que tenha conhecimentos com significados e que sejam capazes de
oferecer uma interpretação crítica da realidade. O laurel do processo de ensino é a
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aprendizagem que apresentará como reflexo a busca por uma sociedade democrática, justa,
igualitária e plural.
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Resumo: O presente trabalho é parte de uma investigação maior que envolveu 80 alunos do Ensino
Médio de uma escola de um município do estado do Paraná. Foi feito um estudo de caso sobre a
potencialidade do uso da produção de histórias de ficção científica como instrumento para abordar
concepções sobre a Natureza da Ciência (NdC) de um aluno do Ensino Médio. Para isso, utilizamos da
triangulação entre dois instrumentos de pesquisa: 1) a produção de uma história de ficção científica e
2) um questionário com questões sobre NdC e sobre a história produzida. Por meio da Teoria da
Aprendizagem Significativa (TAS) como fundamentação teórica, percebemos que o aluno explicita, em
sua história, relações conceituais referentes a suas crenças sobre a NdC. Concluímos que a produção
de histórias de ficção científica pode ser uma estratégia docente válida para abordar os subsunçores
presentes na estrutura cognitiva do estudante.
Palavras-chave: Ficção científica, Ciência, Aprendizagem Significativa.
Abstract: The present work is part of a larger investigation involvingo 80 students from middle of
a school in a municipality in the state of Paraná. A case study was made about the potencial use of
Science fiction storytelling as a tool to approach conceptions about the Nature of Science (NS) of a high
school student. For this, we use the triangulation between two research instruments: 1) producing a
Science fiction story and 2) a questionary with questions about NS and about the history produced.
Through Meaningful Learning Theory (MLT) as a theoretical foundation, we realize that the student
explains, in his history, conceptual relations regarding his beliefs about the NS. We conclude that the
production of science fiction stories can be a valid teaching strategy for addressing the subsumers
presente in the student’s cognitive structure.
Keywords: Science fiction, Science, Meaningful Learning.

1–INTRODUÇÃO
Para o exercício de intervenção e julgamentos práticos, próprios de uma alfabetização
científica (CHASSOT, 2006), é necessário que se conheça a natureza da Ciência / Tecnologia,
isto é, a epistemologia desses saberes. A Natureza da Ciência (NdC) pode ser entendida,
segundo Moura (2014) como um conjunto de elementos que tratam da construção,
estabelecimento e organização do conhecimento científico, desde questões internas, tais
como método científico e relação entre experimento e teoria, até outras externas, como a
influência de elementos sociais, culturais, religiosos e políticos na aceitação ou rejeição de
ideias científicas. Com relação a NdC, esta tem sido pesquisada por diversos autores junto a
alunos das mais diversas faixas etárias e níveis de escolarização.

O que tem sido

demonstrado é que o conhecimento adequado da NdC ainda não é uma realidade (REIS &
GALVÃO, 2006; VÁZQUEZ, A.; MANASSERO, M., 1999). A influência da mídia e a ausência de
uma discussão crítica, por parte da escola, são responsáveis, em parte, por uma concepção
de Ciência estereotipada (REIS, 2004). Tal concepção envolve ideias, imagens, valores,
conceitos que funcionam como componentes do pensamento sobre a Ciência. Ausubel
denomina essas estruturas relevantes e hierarquizadas, de subsunçores (AUSUBEL, 2002).
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Levando em consideração que a sociedade exerce forte papel na formação de
concepções - as concepções induzidas ou sociais – (POZO, 1991), é de se esperar que elas
se manifestem nas diversas formas de expressão dos alunos. Em outras palavras, os
subsunçores estabelecidos na estrutura cognitiva se manifestam tanto na fala quanto na
escrita, demonstrando relações conceituais que o sujeito aprendeu ao longo de sua vida.
Assim, em termos educativos, é fundamental que seja conhecido o que os alunos já sabem.
Ausubel(1968) na epígrafe de seu livro “Educational Psychology: A Cognitive View” assume
que se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, o fator mais
importante que influencia a aprendizagem é o que o aluno já sabe. O ensino deveria ocorrer
a partir desse conhecimento.
Levando em consideração esse importante fator - o que o aluno já sabe - o intuito
deste trabalho foi investigar se os subsunçores sobre a NdC se apresentam em uma história
de ficção científica produzida por um aluno.
2–FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (1998) as contribuições de Ausubel,
apesar de (ou precisamente por) restringir-se ao âmbito da aprendizagem, são muito
importantes para a prática didática. Para Ausubel, Novak e Hanesian (1980) a aprendizagem
de conceitos e teorias pode ocorrer de forma significativa quando aquele que aprende possui
estruturas prévias (os subsunçores) aos quais as novas informações são associadas de forma
não-arbitrária, mas substancial. Nesta última, os novos conceitos encontram subsunçores na
estrutura cognitiva, aos quais estariam “ancorados”.
Assim, a aprendizagem significativa traz como significação: a lógica e a psicológica.
A primeira é caracterizada pela coerência na estrutura interna do material, sequência lógica
nos processos e consequência nas relações entre seus elementos componentes. Já a segunda
(a significação psicológica) é a compreensão dos novos conteúdos com base na estrutura
cognitiva prévia daquele que aprende (GIMENO SACRISTÁN e PÉREZ GÓMES, 1998).
A aprendizagem, quando ocorre de forma significativa, é muito resistente a mudança
(MOREIRA, 1999). Sendo assim, as relações estabelecidas entre conceitos relacionados a
Ciência e sua natureza aproximam-se mais da estabilidade, tornando difícil ao professor uma
mudança conceitual, pois as novas informações tenderão a se relacionar de forma substantiva
com aquilo que o aluno (ou qualquer outra pessoa) já possui em sua cognição.
A visão estereotipada da Ciência não é algo incomum. A mídia e a falta de uma
discussão crítica por parte da escola podem contribuir para que concepções distorcidas da
Natureza da Ciência fiquem cada vez mais sedimentados, considerando-se que as pessoas
aprendem significativamente com base em sua estrutura cognitiva prévia. A partir dessas
observações podemos inferir que o presente artigoé parte de uma investigação maior,
envolvendo 80 alunos do Ensino Médio de uma escola particular de Cascavel-PR, sendo feito
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um estudo de caso sobre um aluno do Ensino Médio. Buscou-se investigar se a história de
ficção científica escrita por ele, contém elementos das suas concepções a respeito de Ciência
e Tecnologia e como os diferentes conceitos relativos à Ciência e sua natureza, se relacionam
em sua estrutura cognitiva e de que forma tais relações se expressam em uma história,
mesmo sendo de ficção, escrita por ele e como a TAS pode contribuir para explicar essas
relações.
Esta pesquisa buscou investigar concepções de alunos do Ensino Médio a respeito da
Natureza da Ciência (NdC), mais especificamente sobre cientistas, a partir de suas redações
de ficção científica, trianguladas com um questionário. Tais concepções encontram-se
relacionadas em sua estrutura cognitiva. Outro objetivo foi investigar se tais concepções são
explicitadas de alguma forma em uma história de ficção científica requerida pelo investigador,
tendo como referencial a teoria da Aprendizagem Significativa.

3–ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO
Este trabalho apresenta uma parte de um projeto mais amplo que visava investigar
concepções de Ciência de alunos do ensino médio em uma escola de um município do estado
do Paraná. Tal projeto envolveu dois instrumentos: 1) produção e análise de histórias de
ficção científica escritas pelos alunos e; 2) aplicação de um questionário a respeito de Ciência
/ Tecnologia e Sociedade.
Trazemos aqui a análise de concepções de um aluno, o qual foi escolhido
aleatoriamente a partir de um subgrupo que afirmara positivamente a seguinte questão:
“Você acredita que os cientistas são tal e qual você os descreve na história? Defenda seu
ponto de vista”.
A partir disso, foi lida a história de ficção científica, a qual foi cotejada com as respostas
dadas às demais questões do questionário (figura 1).
Questionário sobre ciência/tecnologia e sociedade e ficção científica (QFC)
As suas respostas são muito importantes. Procure esclarecê-las ao máximo.
Nome
Idade
Série:
1.1 Por que razão você escolheu este enredo para a sua história de ficção científica?
1.2 Qual a sua opinião sobre o tema da história?
1.3 Além da sua imaginação, de onde são provenientes as informações utilizadas na história?
1.4 Você acredita que os cientistas são tal e qual você os descreve? Defenda seu ponto de vista.
2.1 Em sua opinião, os cientistas possuem certas características que os distinguem do resto da
população? Quais são suas características?
2.2 Para você, em que consiste o trabalho de um cientista e quais são suas motivações profissionais?
2.3 Que relação você percebe entre a ciência e a sociedade? São positivas ou negativas? Por quê?
2.4 Para você a tecnologia é sinônimo de ciência? Marque um X: Em a - Se você acredita que sim,
cite três palavras que você associa a ela. Ou em b - Se você acredita que não são sinônimos, cite
três palavras que você associa à tecnologia e três palavras que você associa à ciência.

A
B

Ciência:
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2.5 Nos últimos anos, várias questões científicas e/ou tecnológicas têm sido marcadas pela
controvérsia e por fortes discussões. Lembra-se de algumas? Quais?
2.6 Qual a sua opinião sobre estas questões?
2.7 Em sua opinião quem tem contribuído para seu conhecimento a respeito dessas questões?
Como?
2.8 Em suas aulas de Ciências (Química, Física, Biologia) já abordaram/discutiram alguma questão
polêmica relacionada com ciência e tecnologia? Em caso afirmativo, indique qual (ou quais).
2.9 Qual é a sua opinião sobre o futuro da ciência?
Figura 1. Questionário sobre Ciência/Tecnologia e Sociedade

O cotejamento entre o questionário e a história de ficção foi importante para perceber
como os conceitos do aluno se expressavam em sua escrita, demonstrando a rede conceitual
que ele apresentava em sua estrutura cognitiva.
Trabalhamos com a hipótese de que o aluno, mesmo escrevendo uma história
inventada, poderiademonstrar seus valores, crenças e conceitos no texto que escreveu.
Acredita-se, segundo Reis (2004), que os enredos das histórias de ficção científica elaboradas
demonstram uma combinação de vários elementos, tais como: as ideias e sentimentos dos
alunos acerca da ciência; os valores dos alunos; as imagens provenientes dos meios de
comunicação social, de filmes e de livros de ficção científica; as representações sociais
relativamente aos cientistas e à atividade científica; o conjunto de elementos que os alunos
identificam como parte integrante de uma boa história de ficção científica. Naquele estudo, o
autor utilizou de entrevistas para clarificar tais concepções.
Para a análise de conteúdo da redação, foi usado como referencial Bardin (1994) e
La Ville e Dione (2005).
Após a leitura da história de ficção e do questionário, foi elaborado um texto que
resume as respostas dadas ao questionário e um mapa conceitual com intuito de possibilitar
uma visualização da estrutura cognitiva do aluno com relação as concepções sobre a Natureza
da Ciência.

4–RESULTADOS E DISCUSSÃO
O caso de Nicolau: “O mistério das células que se regeneravam era sua grande
motivação. Nunca houve paixão, nunca houve romance... Apenas a Ciência”.
O aluno Nicolau tem idade de 15 anos e faz a 2ª série do Ensino Médio. Cita o aborto,
a bomba atômica e a clonagem como temas polêmicos, sendo que o aluno é a favor desta
última.
Com relação a estes temas, Nicolau afirma receber as informações da televisão,
livros, amigos e internet, porém, não da escola. Esta, segundo ele, não discute tais temas.
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Com relação à televisão, Nicolau diz ter-se utilizado para elaboração de sua história,
o seriado “Heroes”, do qual é fã. Este seriado trata sobre uma história que envolve pessoas
dotadas de “super-poderes”.
Para o aluno Nicolau, a Ciência busca ajudar a humanidade. Porém, admite que
existam casos onde a relação não é positiva, como por exemplo, o desenvolvimento de armas.
Em outro momento do questionário, Nicolau denota insegurança quanto às relações entre
Ciência e Sociedade. Por exemplo: quando questionado sobre o futuro, fica indeciso sobre o
que espera dessa relação.
Quanto aos cientistas, acredita que muitos são aproveitadores e mentirosos. Cita a
farsa de 2006 (relacionada à fraude do pesquisador coreano Woo Suk Hwang com a
clonagem) como um argumento para corroborar sua concepção. De acordo com este aluno,
o que motiva um cientista são suas pesquisas em prol da “evolução” (sic) do ser humano e
busca de reconhecimento por estudiosos do mundo inteiro.
Quanto à tecnologia, Nicolau a considera como sinônimo de ciência e associa a ela
palavras como evolução, facilidades, descobertas. Em um determinado momento do
questionário, ele afirma que o futuro será a própria ciência, pois tudo terá um “toque digital”
onde, mais uma vez, não diferencia Ciência e Tecnologia.
A seguir a transcrição na íntegra da história de ficção científica do aluno.
História: Os Fins Justificam

1_Quando era pequeno sempre foi o único que podia brincar em qualquer lugar sem se
preocupar. Os outros garotos o invejavam. Ele caía e logo em seguida já levantava. Não se preocupava
em se machucar, e conforme foi crescendo descobriu o porquê. Parecia com aquelas histórias que ele
conhecia dos gibis ou dos filmes. Mas essa não envolvia radioatividade nem nenhum passado
traumático. Ele simplesmente não entendia por que seu corpo se regenerava.
2_Cresceu com essa curiosidade, mas nunca foi a fundo, afinal, "cavalo dado não se olham
os dentes". Apesar de ser uma espécie de "super-homem", era um rapaz humilde e trabalhador. Sua
especialidade eram os trabalhos braçais, e nada podia machucá-lo, ou melhor, podia, mas ele logo se
regenerava.
Conheceu uma linda garota (toda história que se preza tem que ter uma linda garota), e em algum nível
emocional ouviu um "click". Os dois agora eram um só. E essa garota (a linda garota) era uma jovem
cientista, fruto do casamento de um engenheiro químico com uma bióloga. Desde quando era
simplesmente uma lindinha garotinha já sonhava com seu futuro de brilhante cientista. E foi esse rumo
que tomou.
3_Agora, estando sempre juntos, o garoto impressionável e destemido (afinal, ele não se
machuca!) e a inteligente e calculista cientista, formaram um lindo casal que atraía sempre olhares por
onde passava.
4_O suposto romance dos dois estava cada vez maior e fora do controle. Mas eles não
reclamavam. O interesse do garoto na beleza, inteligência, carisma e paixão da garota eram
imensamente proporcionais ao interesse que ela sentia em suas células, seu código genético e sua
hereditariedade.
5_Ela o matou. O mistério das células que se regeneravam era sua grande motivação. Nunca
houve paixão, nunca houve romance... Apenas a ciência. Com a análise do sangue, da epiderme, da
estrutura óssea e tudo mais que pertencia ao corpo do garoto, a linda garota (que descobriu ser uma
tremenda pessoa frio e calculista) conseguiu alcançar descobertas incríveis para a ciência, ajudou no
combate de doenças, encontrou curas para males milenares e soluções práticas para diversos tipos de
acidentes. Não bastava ter manipulado o garoto enquanto ele estava vivo, mas precisava também
manipulá-lo depois de morto.
6_O mundo melhorou bastante, isso não é dúvida. Mas sem saber qual era o propósito de sua
morte, um simples garoto destemido (afinal, ele não se machuca!) descobriu que uma parte do seu
corpo nunca mais se regeneraria: seu partido coração.
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Análise de conteúdo da história de ficção científica “Os Fins Justificam”
Na ficção “Os Fins Justificam”, o aluno Nicolau (nome fictício) relata uma história
em terceira pessoa, sobre um casal formado por um garoto no estilo super-homem, onde
qualquer machucado rapidamente é curado, e uma garota, a qual é a cientista da história.
Este aluno denota a cientista como filha de um engenheiro químico e uma bióloga,
trazendo à tona uma relação familiar voltada à Ciência. Ainda que um engenheiro químico
não seja necessariamente um cientista, podemos supor que este aluno considere a influência
de pais cientistas sobre o futuro de seus filhos. Essa afirmação é possível, pois, com base no
questionário, verificamos que este aluno tem em sua estrutura cognitiva a não diferenciação
entre a Ciência e a Tecnologia. Esta não diferenciação corrobora Acevedo (1998), quando este
afirma que os esforços que se vem fazendo com o objetivo de dar uma orientação CTS aos
conteúdos do currículo de Ciências e Tecnologia, não têm contribuído para clarear as
diferenças entre ambas, bem como suas relações, embora estes sejam também objetivos do
movimento CTS.
Sendo assim, conclui-se que a concepção de Ciência demonstrada pelo aluno
aproxima-se da definição de Santos e Mortimer (2002) para Tecnologia, a qual está
relacionada ao conhecimento que nos permite controlar e modificar o mundo.
Além disso, outro dado importante está relacionado a temática escolhida pelo aluno
para sua história: a pesquisa com células e genes. Indicando, a partir de seus conhecimentos
prévios, uma concepção de Ciência com origem social – concepção induzida (POZO et.
al.,1991), pois os temas biotecnológicos amplamente divulgados, aparecem em sua história
de ficção (sendo a televisão citada pelo aluno como fonte de informações sobre Ciência). A
Ciência, então, é valorizada pelo aluno por seu potencial de gerar aplicações, justificando a
tese da Tecnociência (OLIVEIRA, 2003).
Importante destacar que, segundo Moreira (2017), o processo de aprendizagem
significativa ocorre por meio da constante reorganização informações novas e conceitos que
interagem com ideias preexistentes na estrutura cognitiva do indivíduo, constituindo-se um
processo de assimilação que, ao final do processo, já não é possível diferenciar o conceito
inicial do que foi incorporado.
A história de Nicolau envolve a pesquisa solitária da garota cientista. Tal fato descrito
também por Reis, Rodrigues e Santos (2006).
Nicolau identifica o personagem do cientista como sendo do sexo feminino. Esse fato
não é comumente encontrado na literatura, onde, na grande maioria das vezes, é citado o
cientista como sendo do sexo masculino (MEAD e MÉTRAUX, 1957; FORT e VARNEY,1989;
MATTHEWS e DAVIES, 1999; REIS, RODRIGUES e SANTOS, 2006). Essa não correlação de
gênero (todo cientista é homem) aparece no início da história, quando Nicolau apresenta os
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pais da garota: um engenheiro químico e uma bióloga. Logo, para este aluno, um cientista
pode tanto ser um homem quanto uma mulher.
Nicolau expressa, no terceiro parágrafo, o que motivava a relação entre o casal. O
interesse do garoto na inteligência, paixão e beleza da garota e o interesse desta sobre as
células e o código genético do rapaz. Isto é, os interesses de cada um guiam suas ações,
assim como o próprio título da redação explicita. Poderíamos mudar o título da redação
para: “Os fins justificam os meios” denotando uma relação maquiavélica sobre as ações que
os personagens tomam para alcançar seus objetivos.
O interesse que a garota demonstra carrega fortemente o conceito assumido nessa
investigação do que seria uma Ciência. Isto é: a produção de conhecimento.
O que motiva a garota cientista aparece no 4º parágrafo: “[...]ao interesse que ela
sentia em suas células, seu código genético e sua hereditariedade.” Esse interesse não denota
um fim específico. Infere-se que, na história, a cientista busca descobrir os fenômenos
existentes em seu namorado. Porém, não se pode afirmar que o aluno Nicolau desconsidere
a Ciência com outros objetivos. Por exemplo, em seu questionário, afirma que a Ciência está
em prol da humanidade. Em alguns casos, ele afirma, ela não é altruísta, como é o caso da
construção de bombas. Outras informações pertinentes para entendermos a concepção de
Ciência do aluno Nicolau são aquelas que aparecem no último parágrafo (“O mundo melhorou
bastante, isso não é dúvida.”) e também em seu questionário quando afirma: “Tudo terá um
toque digital”. Essas informações confirmam ainda mais que a concepção que Nicolau tem de
Ciência, em sua estrutura cognitiva, é uma concepção Tecnocientífica (OLIVEIRA, 2003).
Quando Nicolau narra sobre a morte do garoto, afirma que “nunca houve paixão,
nunca houve romance... apenas a Ciência”. Assim podemos inferir que este aluno compreende
a atividade científica como algo frio, sem envolver emoções por parte de quem faz Ciência,
tal qual como é descrito por Reis, Rodrigues e Santos (2006).
No último parágrafo da ficção, o aluno Nicolau afirma que o mundo melhorou após
as pesquisas que a cientista fez com o cadáver de seu namorado, denotando que não importa
se a dignidade humana esteja sendo ferida se o objetivo da pesquisa requer isso.
A concepção de “altruísmo” se encontra claramente ambígua neste caso. É altruísta,
pois o mundo “melhorou bastante” é fria, pois não se importa com o que (ou quem deve
morrer) para que os fins da Ciência sejam alcançados. Uma possível explicação para isso
poderia ser o que o próprio aluno afirma a respeito da farsa da clonagem utilizando célulastronco relacionada à fraude do pesquisador coreano Woo Suk Hwang. Isto é, muitos cientistas
aproveitam-se para tirar vantagem e alcançar seus objetivos.
Apresentamos a seguir um mapa conceitual (Figura 2) que demonstra as relações
estabelecidas entre os conceitos.
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Figura 2. Mapa conceitual do aluno Nicolau

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos nessa investigação, que a história de ficção científica, descrita pelo aluno
Nicolau, traz mais do que indícios de concepções sobre a prática científica. Percebemos que
a história descrita funcionou como: concepções sobre Ciência numa roupagem intitulada
ficção científica. Pensamos que as demais redações poderiam nos dar indícios de concepções
sobre Ciência e que também poderiam ser estudadas, porém este não foi o objetivo deste
trabalho.
Com relação às concepções sobre Ciência, ficou evidenciado que o aluno além de a
considerar como uma Tecnociência (fig. 1), também traz em suas concepções de Ciência,
imagens de filmes (como o seriado “Heroes” citado por ele). Isso denota como os conceitos
formam redes em sua estrutura cognitiva, os quais são transcritos em sua própria redação
evidenciando uma potencial aprendizagem significativa.
Ao compararmos o presente estudo com o realizado por Reis, Rodrigues e Santos
(2006) verificamos que aqui também é muito presente a imagem estereotipada sobre a
Natureza da Ciência, evidenciando a necessidade de discussões por parte da escola com
relação aos estereótipos frequentemente mostrados pela mídia.
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Resumo:O objetivo desse trabalho é analisar e discutir a importância do uso dos jogos enquanto recurso
pedagógico no ensino da matemática na educação infantil, considerando como ponto fundamental a
promoção da aprendizagem significativa. Partindo desse pressuposto, utilizamos como método a
pesquisa bibliográfica, levando em conta aspectos básicos da Teoria da Aprendizagem Significativa de
David Ausubel, e oficina pedagógica, a fim de explicitar os diversos benefícios provenientes do uso dos
jogos como possibilidades educacionais promotoras de habilidades elementares ao processo de ensinoaprendizagem da criança, tais como, a criatividade, a criação de hipóteses, a vivência do trabalho em
grupo, o favorecimento da autoestima e da autoconfiança, a inibição da timidez, o movimento, a alegria,
a afetividade e o interesse pelo conhecimento matemático. A partir dos resultados obtidos por meio da
pesquisa e da prática, concebemos que a TAS apresenta um bom direcionamento para o ensino lúdico
e eficaz da aprendizagem matemática, enquanto sugere ao educador uma atuação como um
investigador para identificar os conhecimentos prévios do educando, a fim de propiciar um saber claro
que pode ser relacionado concretamente ao seu cotidiano, visando assim colaborar com a ampliação do
saber lógico-matemático.
Palavras-chave:Ensino lúdico; Conhecimentos prévios; Jogos matemáticos; Oficinas pedagógicas.
Abstract: The objective of this paper is to analyze and discuss the importance of using games as a
pedagogical resource in the teaching of mathematics in early childhood education, considering as
fundamental the promotion of meaningful learning. Based on this assumption, we use the bibliographic
research as a method, taking into account basic aspects of David Ausubel's Theory of Meaningful
Learning, and pedagogical workshop, in order to explain the various benefits from the use of games as
educational possibilities that promote elementary skills to the teaching process. -child's learning, such
as creativity, hypothesis creation, group work experience, self-esteem and self-confidence, inhibition of
shyness, movement, joy, affection and interest in mathematical knowledge . From the results obtained
through research and practice, we conceive that TAS presents us with a good direction for the playful
and effective teaching of mathematical learning, while suggesting to the educator to act as a researcher
to identify the student's previous knowledge, in order to provide a clear knowledge that can be
concretely related to their daily life, thus aiming to collaborate with the expansion of logicalmathematical knowledge.
Keywords: Playful teaching; previousKnowledge; Mathematical games; Pedagogical workshops.

1–INTRODUÇÃO
No ensino da matemática, muitos educadores ainda vêm utilizando os jogos na
educação infantil, apenas como um passatempo ou um momento de brincadeiras, aplicandoos de maneira aleatória, deixando de considerar as possibilidades pedagógicas que um jogo
pode conter. Observamos que ao utilizar os jogos na escola, a criança recebe uma atribuição
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passiva, devendo apenas memorizar conteúdos e regras, o que pode gerar uma aprendizagem
mecânica e não despertar o interesse pelo conhecimento matemático.
Em função disso, é essencial que as escolas de Educação Infantil desmistifiquem o uso
dos jogos enquanto recurso pedagógico, compreendendo sua presença como um viabilizador
de uma aprendizagem matemática muito mais prazerosa, significativa e eficaz por meio de
atividades lúdicas(KISHIMOTO, 2011; TROBIA; TROBIA, 2016). A aprendizagem com
significados se dá na medida em que a criança se apropria de novos conhecimentos e os
integra aos conhecimentos já existentes na sua estrutura cognitiva (AUSUBEL, 2003).
Ao considerar a aprendizagem significativa como forma de suprir as necessidades de
conhecimento, se pressupõe que por intermédio de jogos, podemos, enquanto docentes,
favorecer a atribuição de novos significados aos conhecimentos matemáticos até então
aprendidos pelas crianças por meio de suas vivências escolares, bem como utiliza-los como
ponto de partida para novas aprendizagens. O uso de jogos no ensino da matemática é
primordial para o aprendizado da criança em fase escolar, pois, além da aprendizagem com
significado, pode também estimular a sua imaginação e criatividade, efetivando diversas
áreas do seu desenvolvimento e possibilita ao educando relacionar os conceitos matemáticos
e a sua realidade (KISHIMOTO, 2011).
Para a ocorrência da aprendizagem significativa da matemática muitos estudos na
área recomendam o uso de jogos. Mas, ao usá-los é preciso entender qual é a potencialidade
pedagógica dos jogos para tais aprendizagens e como eles podem ser apropriados pelas
crianças e promover a aprendizagem significativa do conhecimento científico. Na busca desse
entendimento, a pesquisa objetivou analisar e discutir a importância do uso dos jogos
enquanto recurso pedagógico potencialmente significativo,no contexto de uma oficina.
2–FUNDAMENTO TEÓRICO
A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS)de Ausubel tem como principal conceito
a aprendizagem com significado, que se trata de umprocesso cognitivo que surge a partir da
atribuição de significados por parte da criança quando confrontado com o significado lógico
do conteúdo aprendido na escola (MOREIRA 2011; SANTAROSA, 2016). Também, para
ensinar é preciso levar em consideração os conhecimentos que a criança já traz consigo, pois
para o novo conhecimento existir é preciso que o conhecimento anterior, denominado por
Ausubel (2003) de conhecimento prévio, esteja presente a fim de que haja novas conexões,
ampliando e reconfigurando as ideias já existentes na estrutura cognitiva da criança. Quanto
maior o número de conexões cognitivas realizadas, maior será a sua capacidade de acessar
e relacionar os novos conhecimentos.
Quando a criança tem contato com novos conhecimentos sem que haja uma conexão
com os conhecimentos já presentes em sua estrutura cognitiva, ocorrerá o que Ausubel
(2003) denomina de aprendizagem mecânica. A aprendizagem pode se tornar mecânica, caso
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não ocorra à produção e incorporação de significados, fazendo com que o conteúdo seja regido
por associações aleatórias ou isoladas. Adverso a isso, para que o conteúdo apresentado seja
significativo para a criança deve possuir uma relação com os saberes prévios.
Ausubel (2003) declara que a aprendizagem significativa se dá por meio de materiais
potencialmente significativos, uma vez que o material pode sim exercer tal função.
Entretanto, não é ele por si só que irá conceber de fato a aprendizagem significativa, apenas
pelo seu termo, mas pelo contexto de aprendizagem no qual está inserido. Assim, para
assegurar que o ensino possibilite a aprendizagem significativa, observaLemos (2011), é
preciso entender o caráter contextual e provisório da aprendizagem, isso permitirá ao docente
entender a qualidade dos procedimentos de ensino e seus contextos. Implica, também, em
entender que a qualidade do ensino depende da concepção de aprendizagem e das decisões
do docente e da criança durante o processo de ensino.
Grützmann, Alves e Ramos (2015) complementam que para a criança aprender
matemática significativamente é preciso desenvolver a capacidade de abstrair uma nova
informação para si, a partir das informações que já foram absorvidas. Também,a
aprendizagem significativa permite entender relações, por exemplo, quando a criança
consegue associar o que viveu fora da sala de aula com o que é ensinado durante as aulas,
construindo novos conhecimentos advindos das ligações que se faz entre o conhecimento
prévio e as novas informações que vão adquirindo (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2000).
Segundo Pelizzari et al.(2002) as ações docentes são o cerne da aprendizagem significativa
e a participação ativa da criança é indispensável na conquista de novos conhecimentos.
Ao defender o jogo, como material potencial de aprendizagem, apoiamos em
Kishimoto (2011)que estuda as suas diferentes formas e finalidades. O jogo possui um
sentido, dentro de um contexto que pressupõe um quadro sociocultural passado pela
linguagem podendo ser aplicado ao real(KISHIMOTO, 2011). Além disso, o jogo está imbuído
de diversos significados para a criança, que o interpreta como sinônimo de brincadeira. Mas,
em que se trabalham habilidades motoras e cognitivas, favorecendo o aprendizado de
conceitos, trabalho em equipe, as atitudes, emoções e sentimentos. Na medida em que
considera a subjetividade, capta-se de forma intensa a criança, seu mundo e sua essência
(SILVA; MUNIZ; SOARES, 2018).
Carniel et al. (2016) defendem a ideia de que a partir da utilização de jogos, as
crianças externam e ampliam seus raciocínios lógicos, linguagens e comparações, ao mesmo
tempo, em que se relacionam em grupo. Contribuindo, dessa forma, com a desmistificação
da matemática como um conhecimento abstrato, em que as crianças criam bloqueios em
relação a esse conhecimento, impedindo a sua aprendizagem. Os jogos matemáticos, na sua
ludicidade, aparecem como uma possibilidade na edificação de capacidades. Por meio deles
as crianças elaboram seus próprios conhecimentos, convivem em grupo, refletindo e
resolvendo situações na construção dos conceitos matemáticos (ALMEIDA; SANTOS;
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CARNEIRO, 2016). Tornando, assim a sua aprendizagem significativa conforme recomendado
por Ausubel (2003).
4 –METODOLOGIA
Na promoção da aprendizagem significativa usando jogos realizamos umaoficina
pedagógica denominada “Matematicando”, com duração de três horas e meia. Os
participantes da oficina foram nove crianças, de cinco anos de idade, que se encontram na
fase pré-escolar, estudantes de uma escola da Rede Municipal de Ensino de Guarulhos, São
Paulo, Brasil.
A oficina pedagógica, Segundo Paviani e Fontana (2009), é uma estratégia de ensino
utilizada quando se deseja construir conhecimentos, priorizando a prática sem deixar o apoio
teórico. A importância da oficina está na sua capacidade de permitir a reflexão e a atuação
das crianças, oferecendo a elas chances de viver situações concretas que possibilitam o sentir,
o pensar e o agir com finalidades pedagógicas.
Nessa perspectiva, desenvolvemos a oficina trabalhando conteúdos básicos da
matemática, como: formas geométricas; adição; divisão e subtração, presentes no Currículo
da Educação Infantil, com o objetivo de propiciar a aprendizagem de maneira lúdica e
significativa(BRASIL, 2017). Levamos em consideração os seus conhecimentos prévios, como
recomenda Ausubel (2003), e as competências matemáticas a serem trabalhadas na
educação infantil, exercendo uma mediação promotora da aprendizagem significativa.
Com a finalidade de nortear o trabalho pedagógico na execução da oficina, elaboramos
uma sequência de intervenção, organizadas em seis etapas (Quadro 1). Os registros da
intervenção e a participação ativa das crianças foram realizados por meio de fotos, gravações
de vídeo e áudio.

Quadro 1 – Roteiro de atividades desenvolvidas ao longo da oficina
Passos/
Tempo

Atividade

1

Roda de conversa

20min

2

45min

Aplicação do jogo
“Números Malucos”

Objetivo
Verificar os
conhecimentos prévios
(subsunçores) das
crianças sobre o que vai
ser trabalhado
Introduzir conhecimentos
novos sobre as formas
dos números através das
diferentes sensações
táteis; relacionar os
números as suas
quantidades.

Estratégia

Material Utilizado

Todos sentados em círculo
na lateral da sala, ao redor
de uma caixa cheia de
bolinhas coloridas.

Bolinhas de piscina.

Duas sequências numéricas
dispostas em lados opostos
da sala para que os times
pudessem usufruir ao
mesmo tempo do jogo.

Papel cartão, crepom
algodão, palito de
sorvete, esponja,
plástico bolha, feijão,
areia, palha, folha de
palmeira.
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Aplicação do jogo
“Batalha das
formas”

Favorecer a atribuição de
novos significados, a
partir das formas
geométricas na relação
com a suas respectivas
cores.

Aplicação do Jogo
“Quebra-cabeça da
adição”

Enriquecer o
conhecimento prévio ao
contar e montar o quebracabeça da adição
relacionando com o
resultado correspondente.
Promover a diferenciação
progressiva de novos
conhecimentos, a partir
do conceito de subtração,
usando o termo “retirar”.
Promover a reconciliação
e consolidação de novos
conhecimentos a partir do
conceito de dividir
(repartir) as cenouras
corretamente entre os
coelhos.

30min

4
30min

5

Aplicação do jogo
“Meu pezinho de
maçã”

45min

6

Aplicação do jogo
“Divisão das
cenourinhas”

40min

Dois pares de bambolês
dispostos em lados opostos
da sala contendo formas
geométricas coloridas que
deverão ser associadas com
as formas previamente
sorteadas.
Os jogos foram dispostos no
tatame no centro da sala e
cada grupo se reuniu para
encaixar as peças.

Bambolês, papel cartão
coloridos, formas
impressas, filme
plástico.

Ilustração de uma macieira
e uma mesa posicionada ao
lado para apoiar as maçãs.

Papelão, EVA, papel
crepom e cartão,
velcro, sulfite, cola,
tesoura e filme.

Uma cadeira para cada time
com divisão para os dois
coelhos e uma mesa com as
cenouras e as cestas.

Coelho de pelúcia, fita
crepe, cestas, sulfite,
filme, cola e tesoura.

Plástico e plastificadora;
tesoura.

Fonte: material de anotação das autoras (2019)

5 –RESULTADOS E DISCUSSÃO
Iniciamos a oficina “Matematicando” com a dinâmica “Eu chamei o meu doutor”, em
que as crianças participaram de forma ativa, com isso demonstraram suas habilidades
corporais expressivas, desinibição, concentração e percepção auditiva, ao seguir todos os
comandos propostos. Contudo, observamos que antes de finalizar a dinâmica, a maioria das
criançasmanifestou o desejo de não participar mais. Para Ausubel (2003), quando a criança
nega a participar de uma ação de aprendizagem é porque a ação deixou de ter potencialidade
significativa para ela e a recomendação épropor novas situações e estimular a sua
participação. A oficina permitiu dar sequências a novas situações de aprendizagem na roda
de conversa (Figura 1) que possibilitou conhecer e avaliar os conhecimentos prévios sobre os
conceitos matemáticospresentes na estrutura cognitiva das crianças capazes de interagirem
com os novos que seriam ensinados. Paraensinar na perspectiva ausubeliana, segundo
Fernandes (2011), é preciso levar em consideração os conhecimentos que a criança já possui,
pois

a

existência

do

conhecimentoantigo

permite

novas

conexões,

ampliando

e

reconfigurando as ideias já existentes nas estruturas cognitivas. Assim, quanto maior o
número de conexões mentais, maior será a sua capacidade de acessar e relacionar os novos
conteúdos.

Figura 1. Fotos da roda de conversa.
Fonte: acervo das autoras, 2019.
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A avaliação dos conhecimentos prévios das crianças (subsunçores) ocorreu de forma
prática, lúdica e participativa. Ao colocarmos no centro da roda de conversa uma caixa com
bolas coloridas, as reações de prazer e curiosidade das crianças foram imediatas, todos
queriam pegar as bolinhas. Inicialmente, solicitamos a cada criança que retirasse da caixa de
bolinhas a quantidade referente ao número zero. Uma criança pegou uma bolinha, ficou
pensativa sobre a sua escolha, porém não se alterou. Essa reação deixou evidente que ainda
não compreendia o significado da quantidadereferente ao número zero. Em seguida,
solicitamos que em duplas as crianças retirassem da caixa a quantidade de 10 bolinhas no
total. Apenas uma dupla, entusiasmada, pegou o dobro da quantidade de bolinhas solicitadas,
ou seja, cada uma pegou 10 bolinhas, totalizando 20. Observamos que ao interagirem com a
dinâmica, todos os desafios foram sendo enfrentados e a ação permitiu evidenciar os
conhecimentos prévios, notamos que a maioria das crianças apresentava noções de
quantidade, sabia relacionar números com quantidades, contar os números e tinha noção de
subtração. Mas, pouca, ou nenhuma noção de divisão.
Na ação seguinte utilizamos o jogo “Números Malucos” (Figura 2), para introdução
de novos conhecimentos e, a partir dele foi possível trabalhar, também os aspectos
relacionados ao sentido do tato.As crianças foram divididas em dois times e uma criança por
vez foi pisando nos números com intuito de sentir suas sensações e formas, demonstrando
diferentes reações com as mudanças de texturas provindas

dos materiais táteis

utilizados.Trabalhamos, dessa forma, noções de espaço, lateralidade, concentração,
coordenação espacial e descriminação sinestésica. O jogo contemplou a aprendizagem da
relação número/quantidade (Figura 2), conforme proposto no campo de experiências
“espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” para o ensino da matemática na
Educação Infantil (BRASIL, p.52, 2017). Ao colocar a quantidade de bolinhas nos círculos de
acordo com o número pisado, as crianças foram capazes de“relacionar números às suas
respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência
numérica”(BRASIL, p.52, 2017). Observamos que, a maior parte das crianças realizou o jogo
adequadamente, conseguindo contar as bolinhas durante a conferência do resultado, sem
dificuldades. Poucas tiveram dificuldades em relacionar número/quantidade, visto que,
durante a disputa dos times, excederam a quantidade a ser disposta, totalizando oito acertos
para o time A e sete acertos para o time B. Consideramos que objetivo proposto para essa
etapa foi alcançado, já que os novos conhecimentos, introduzidos, na sua interação com os
conhecimentos prévios relevantes resultaram em um produto interacional, também relevante
(AUSUBEL, 2013; MOREIRA, 2011) a partir do jogo.
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Figura 2. Fotos das crianças na execução do jogo “Números Malucos”.
Fonte: acervo das autoras, 2019.

A ação do jogo “Batalha das Formas” (Figura 3) favoreceu a atribuição de novos
significados sobre as diferentes cores e formas geométricase assim, evidencioucapacidades
de “estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades”
(BRASIL, 2017, p.51). A dinâmica do jogo promoveu a negociação de significados sobre o
conteúdo, no momento em que as crianças fizeram a relação de comparação entre os objetos
sorteados e suas respectivas formas e cores. Ao mesmo tempo em que avaliaram os erros e
acertos de outras crianças do grupo ou dos outros grupos, colocando em discussão os
significados atribuídos durante o jogo. Isso evidencia que a significação e negociação do
conteúdo incorporam, de fato, a estrutura cognitiva da criança, em um processo dinâmico de
construção de conhecimento tornando-o mais estável e diferenciado, criando condições para
novas interações significativas (MOREIRA, 2011).

Figura 3. Fotos dos grupos executando os jogos “Batalha das Formas” e “Quebra Cabeça da Adição”.
Fonte: acervo das autoras, 2019.

O “Quebra-cabeça da adição” (Figura 3) externalizou e ampliou o raciocínio-lógico, a
linguagem e a comparação, ao mesmo tempo, em que promoveu o trabalho em grupo,
enriquecendo os conhecimentos prévios sobre o conteúdo “adição”. Essa proposta, também
foi de encontro ao campo de experiência “o eu, o outro e o nós”, com a finalidade de “ampliar
as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação” (BRASIL,
2017, p.45). O jogo tornou-se potencialmente significativo para o ensino do conceito de
adicionar, fazendo com que as crianças realizassem todas as adições propostas. A ludicidade
e o trabalho em equipe contribuíram para a potencialidade do jogo como material de ensino
da matemática. A ação permitiu maior participação das crianças, que chegaram aos
resultadossem erros, evidências de que o jogo foi potencialmente significativo para eles,
conduzindo à aprendizagem (AUSUBEL, 2013).
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Figura 4. Sequência de fotos do jogo “Meu Pezinho de Maçã.”.
Fonte: acervo das autoras, 2019.

Com o jogo “Meu Pezinho de Maçã” (Figura 4),foi observado estratégias cognitivas
relevantes utilizadas pelas crianças na solução dos desafios apresentados a elas quando se
trata da subtração (retirar). Cada criança recebeu uma conta de subtração que estava
representada no pezinho de maçã. A árvore contém diversos velcros em sua copa para que a
criança possa fixar as maçãs, portanto caso ela tenha tirado a conta “5-2”, por exemplo, terá
que colocar cinco maçãs na árvore e em seguida retirar duas “para comer”,logo após contar
quantas maçãs restaram na árvore. A estratégia utilizada por algumas crianças foi contar a
quantidade de maçãs que tinham, tanto nas mãos como na árvore, facilitando assim, a
execução da conta sorteada. O uso de estratégias cognitivas relevantes para solucionar
problemas indica aprendizagem significativa, porque incide em incorporação e diferenciação
progressiva dos novos conhecimentos (AUSUBEL, 2003). Apesar desse jogo ter um nível de
complexidade maior, as crianças realizaram as contas de subtração, sem grau de dificuldade.
Percebemos que a subtração, mesmo considerada difícil na matemática, se ensinada de forma
lúdica e a partir dos conhecimentos prévios da criança, a aprendizagem se torna
significativa(GRÜTZMANN; ALVES; RAMOS, 2015).

Figura 5. Fotos do jogo “Divisão das Cenourinhas”.
Fonte: acervo das autoras, 2019.

Na ação do jogo “Divisão das Cenourinhas” (Figura 5) se trabalhou o conceito de
divisão (repartir), por meio da divisão das cenouras de forma igualitária entre os coelhos.
Aqui as crianças foram divididas em dois grupos e posicionadas em fila. Entre as filas havia
uma mesinha contendo algumas cenourinhas, e à frente duas cadeiras com dois filhotes em
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cada cadeira para serem “alimentados”. Cada grupo retirou uma conta de divisão da sacola,
por sorteio, que deveria representar por meio da divisão de cenouras entre os dois filhotes,
sem que nenhum receba mais comida que o outro. Deixamos bem claro a dinâmica do jogo,
que consistiu em ir até a mesa pegar a quantidade de cenouras a ser dividida, por exemplo,
4:2, contando e colocando na cestinha quatro cenouras para serem divididas entre dois
filhotes.Esse jogo foi o que mais promoveu conflitos cognitivos durante sua execução.
Como já dito na avaliação dos conhecimentos prévios, as crianças não tinham noção
de divisão, portanto, cometeram diversos “erros”.Por exemplo, na conta quatro divididos por
dois, uma das crianças pegou 10 cenouras de uma vez (quantidade total que havia na cesta),
não considerando a conta em si, mas sim tentando dividir a quantidade de todas as cenouras
existentes. Percebemos que essa criançanão compreendeu a regra do jogo ao se preocupar,
apenas em dividir todas as cenouras pelos coelhos, tornando o jogo uma brincadeira livre
(KISHIMOTO, 2011). Contudo, tal atitude não fez com o jogo perdesse sua potencialidade
pedagógica, porque reorientamos a criança, que a partir de então, dividiu todas as cenouras
igualmente, aprendendo de forma lúdica e com a prática da recursividade, como propõe
Ausubel (2003); Moreira (2011); Lemos (2011). A dinâmica que envolveu a aprendizagem da
divisão exigiu muitas explicações, mas as crianças aprenderam a dividir as cenouras aos
coelhinhos. Com isso, percebemos que a promoção da reconciliação e consolidação de novos
conhecimentos, ocorre por meio de um processo ativo e participativo. A avaliação do processo
aconteceu de maneira formativa e recursiva (MOREIRA, 2011), sendo as evidências de
aprendizadodemonstradas durante a participação das crianças nos jogos.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todas as situações pedagógicas desenvolvidas na oficina permitiram uma série de
reflexões sobre o ensino da matemática na educação infantil e mostrou o quanto podemos
contribuir para o aprendizado da criança ao usar recursos de ensino potencialmente
significativos, conforme recomenda Ausubel (2003). Na perspectiva do ensino e aprendizado
do conhecimento matemático torna-se evidente que o uso do lúdico no processo de ensino
possibilita um aprendizado eficaz e prazeroso. Encontramos nojogo um recurso potencial,
capaz de promover aprendizagem significativa, já que pode gerar momentos ricos em
estímulos cognitivos, sociais e motores, além de permitir que a criança seja um sujeito ativo
de sua aprendizagem. Assim, consideramos que a oficina “Matematicando” contemplou e
proporcionou às crianças todos os aspectos supracitados, beneficiando-as com um ensino
divertido, sendo possível desenvolver ações favorecedoras de aprendizagens significativas
eprazerosas. Depois dessa experiência enriquecedora e desafiante, encontramos na oficina
de jogos a possibilidade de trabalhar diversas linguagens que podem atuar como
potencializadoras na construção e negociação de significados em sala de aula da educação
infantil.
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LANGUAGE AS A TOOL OF MEANINFULL LEARNING
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Universidad Nacional de La Plata
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Calle 51 e/ 124 y 125, (1925) Ensenada, Buenos Aires, Argentina

Resumen : Este trabajo examina el papel del lenguaje en el aprendizaje significativo, con especial
referencia a los procesos de mediación para la construcción de conocimientos específicos en el aula. Los
fundamentos recogen aportes de la teoría clásica ausubeliana y de la perspectiva cognitiva sociocultural.
El análisis de la representación de significados se ilustra con mapas conceptuales elaborados por
docentes universitarios y se observan algunas tendencias en la enseñanza que obstaculizan el
aprendizaje significativo de los estudiantes. Finalmente, reúne una serie de recomendaciones para el
desarrollo de las estrategias de mediación y negociación conjunta de significados.
Palabras clave: lenguaje - aprendizaje significativo – mediación – construcción del conocimiento.
Abstract: This paper examines the role of language in meaningful learning, with special reference to
mediation processes for the construction of specific knowledge in the classroom. The foundations include
contributions from the classic Aububelian theory and the sociocultural cognitive perspective. The
analysis of the representation of meanings is illustrated with conceptual maps elaborated by university
professors and some tendencies in the teaching that obstruct the meaningful learning of the students
are observed. Finally, it brings together a series of recommendations for the development of mediation
strategies and joint negotiation of meanings.
Keywords: language - meaningful learning - mediation - knowledge construction.

1.

INTRODUCCIÓN
En el campo educativo, y en particular, en la Psicología Educacional, la Teoría del

Aprendizaje significativo ha constituido y continúa siendo un aporte genuino a las
investigaciones

constructivistas

actuales

sobre

el

aprendizaje

y

la

enseñanza

de

conocimientos específicos en el aula. Los postulados centrales de esta teoría colaboran con la
reflexión crítica sobre los desarrollos teóricos y metodológicos de la Psicología Educacional y
sus implicancias para mejorar los procesos educativos, como la formación de docentes e
investigadores.
Este artículo asume una perspectiva psicopedagógica y sociocultural, para examinar
algunos postulados centrales en torno al lenguaje y su relación con el aprendizaje significativo
y la construcción del conocimiento. Con esta finalidad, recoge aportes clásicos de la Teoría
del Aprendizaje Significativo y de temas afines tratados recientemente en el dossier titulado
“Aprendizaje y enseñanza en clave de significatividad” (Palacios y Pedragosa, 2017) y en dos
encuentros académicos1 desarrollados en la Universidad Nacional de La Plata UNLP), con

1
Panel La construcción del aprendizaje y los desafíos para la enseñanza, Colegio Nacional, Universidad Nacional de
La Plata, octubre de 2018; y I Jornada Nuevos Escenarios de la Educación y el Aprendizaje, Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación, UNLP, diciembre de 2017.
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laparticipación distinguida del Dr. Marco Moreira, impulsados desde la Cátedra de Psicología
Educacional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE), Universidad
Nacional de La Plata.
2. LENGUAJE, APRENDIZAJE Y CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
En la concepción ausubeliana, el lenguaje facilita la construcción de significados
mediante tres formas de aprendizaje (Ausubel, Novak y Hanesian, 1995). La primera, la
representación de palabras que, inicialmente, se refieren a imágenes concretas de objetos o
fenómenos. La verbalización de ideas, entre otros, conduce a igualar sus significados con los
conceptos o ideas genéricas. Esto último, exige establecer relaciones intencionales y
sustanciales con el conocimiento previo elaborado sobre sus referentes conceptuales. En este
marco, se distingue entre el aprendizaje de conceptos y el aprendizaje de los nombres de las
palabras- conceptos. Así, los estudiantes pueden adquirir conceptos particulares de modo
significativo, sin aprender los nombres que los representan y viceversa. La segunda, alude a
la formación y asimilación de conceptos, mediante la generación de hipótesis, comprobación
y generalización de atributos comunes de objetos, eventos, situaciones o propiedades.
Finalmente, el aprendizaje de proposiciones cuyos significados surgen de la relación de ideas
o palabras establecidas en la estructura cognoscitiva.
Ausubel (1995) acuerda con Piaget y Vygotsky acerca de que la conciencia sobre los
procesos cognitivos que intervienen en la construcción de significados se desarrolla
progresivamente con la enseñanza sistemática y hacia la adolescencia. La centralidad que el
autor le otorga al lenguaje en el aprendizaje enlaza algunos postulados socioculturales de
Vygotsky (1993) y colaboradores y, también, de Bruner (1997) sobre la construcción de los
conocimientos y, más específicamente, de la función de la palabra.
El lenguaje no sólo transmite, sino que crea o constituye el conocimiento como
“realidad”. Por tanto, va más allá de la utilización de un código y se dirige a la interpretación
del significado intencional de los mensajes, tanto entre personas como interpersonalmente
(Bruner, 1997). Desde esta perspectiva, las formas lingüísticas reflejan no sólo las funciones
cognitivas y de comunicación, sino también, de comprensiones, intenciones e interacciones
de los niños con los adultos (Vygotsky, 1993).
Las formas lingüísticas se configuran a través de la palabra, que es en sí misma una
operación intelectual sobre los objetos que designa, contiene un análisis de los componentes
de una parte del mundo exterior al sujeto y una síntesis de esos componentes que
caracterizan o diferencian esa parte del resto del mundo. La palabra, según Luria (1984) es
la “célula del lenguaje”, designa un objeto y su génesis reside en el trabajo y las acciones con
el objeto. En este marco, Vygotsky (1993) considera que la palabra es la unidad de análisis
adecuada para abordar la relación pensamiento y lenguaje y, en particular, las
transformaciones de los significados.
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En la relación lenguaje - pensamiento, Ausubel (1995) reconoce los aportes de Luria
sobre la internalización del habla como principal factor en el control y la organización de la
conducta. En esta línea, señala también los postulados de Inhelder, Piaget y Vygotsky sobre
el pensamiento lógico vinculado al desarrollo de la capacidad lingüística. En palabras de
Ausubel:
“En términos estrictamente teóricos, sería difícil negar que hay, por una parte, cierto
grado de relación causal entre los logros lingüísticos como la representación simbólica, el
dominio de la sintaxis, la internalización del lenguaje y la adquisición de términos y relaciones
más abstractos y, por otra parte, avances en el desempeño cognoscitivo como la
internalización de las operaciones lógicas, el surgimiento de la capacidad para entender y
manipular relaciones entre abstracciones” (1995: 83).
En general, los autores acuerdan que la construcción del significado de las palabras
evoluciona de manera continua, a través de distintos procesos cognitivos. En la visión clásica
de Ausubel (2001), tales procesos obedecen a formas de asimilación e interacción de la nueva
información con ideas pertinentes existentes en la estructura cognoscitiva. Estas formas
proceden de los aprendizajes significativos subordinado, superordinado y combinatorio.
El principio ausubeliano de inclusión derivativa y correlativa de ideas proporciona una
clave para comprender la adquisición y construcción de nuevos significados, como también,
la retención y pérdida. El autor sostiene que los nuevos conceptos son aprendidos y retenidos
significativamente en la medida en que se hallen disponibles en la estructura cognoscitiva
conceptos más inclusivos que puedan servir de anclaje. De esta manera, la organización que
hace un estudiante del conocimiento de una materia particular en su mente, consiste en una
estructura jerárquica en la que los conceptos más inclusivos ocupan una posición en el ápice
de la estructura e incluyen subconceptos y datos fácticos progresivamente menos abarcadores
y de un grado de diferenciación cada vez más alto.
Inicialmente, en la formación de conceptos, el proceso de inclusión comprende
operaciones de relación y clasificación conceptual. En los postulados vygotskianos (Vygotsky,
1978, 1993) este proceso respondería a distintas formas de categorización y generalización
avanzadas de formación de conceptos científicos.
Con relación a lo antes expuesto, el mapa conceptual (Novak y Gowin, 1998) es un
recurso didáctico valioso para representar los significados conceptuales en una estructura de
proposiciones. El ejemplo del mapa sobre el “átomo de carbono”, elaborado por un profesor
de Química Orgánica, ilustra el predominio de la linealidad en la presentación de ideas de su
asignatura. Este hecho limita la lectura de las proposiciones sobre conceptos básicos y orienta
al aprendizaje repetitivo o la memorización irreflexiva. En contrapunto, el mapa sobre
“imágenes”, elaborado por un profesor de la asignatura “Comunicaciones”, presenta una
forma más arborescente y flexible entre los conceptos representados. Esta particularidad
favorece la significación, diferenciación e integración del conocimiento.
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Mapa 1. Asignatura Química Orgánica, Carrera Ingeniería Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales,
Universidad Nacional de La Plata.

Mapa 2. Asignatura “Comunicaciones” Carrera Comunicación Visual, Facultad de Bellas Artes,
Universidad Nacional de La Plata

3. EL LENGUAJE COMO HERRAMIENTA DE MEDIACIÓN EN EL APRENDIZAJE
La perspectiva interaccionista social del aprendizaje significativo destaca el papel del
profesor como mediador (Moreira, 2017). El lenguaje es la herramienta principal de la
mediación en el proceso de negociación de significados y construcción de conocimientos y,
por consiguiente, del logro de aprendizajes significativos.
La mediación se vincula con la metáfora del andamiaje implicada en la categoría
vigotskiana de zona de desarrollo próximo -ZDP – (Vygotsky, 1978). Consiste en una serie
de ayudas que procuran mantener siempre una relación inversa con el nivel de competencia
de los estudiantes en las tareas de aprendizaje: a menor nivel de competencia más ayuda y
viceversa. Al inicio de la práctica, los desempeños de los estudiantes dependen más de las
orientaciones y el control del mediador. A medida que ellos van sistematizando y
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autorregulando las tareas, el mediador va modificando, desvaneciendo o quitando los
andamios, transfiriendo de este modo las habilidades y el control de las tareas.
El punto de partida de la mediación es la delimitación de la “zona de aprendizaje
potencial”, un constructo asociado a la ZDP (Vygotsky, op.cit) definida como la distancia entre
el nivel de desarrollo real, establecido por la capacidad para resolver independientemente un
problema y el nivel potencial, determinado a través de la resolución en colaboración con un
adulto o par más capaz en la tarea.
En la actualidad se reconoce que el proceso de andamiaje no sólo se establece entre
profesor y estudiante, sino también entre iguales, a lo que se le denomina andamiaje
colectivo. Las construcciones mediadas o en colaboración en un plano externo, luego son
internalizadas como formas de desarrollo individual. No se trata de la copia de un
conocimiento externo a un plano interior ya existente, antes bien, de un proceso de
interiorización de las operaciones constituidas inicialmente en el nivel social, interpsicológico
(Wertsch, 1988).
La forma en que se emplea el lenguaje en la mediación permite regular la
construcción de sentidos y significados sobre los conocimientos escolares. A pesar de la gran
cantidad de literatura existente sobre la función del lenguaje en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, aún continúa siendo un misterio. En palabras de Ausubel, “la tarea del profesor,
de traducir ideas a un lenguaje que sea compatible con las capacidades cognoscitivas y el
nivel de desempeño cognoscitivo del niño de primaria, es en realidad difícil” (1995: 219). El
autor destaca algunas tendencias del profesor que obstaculizan el aprendizaje significativo,
entre otras:
-

Adoptar el mismo nivel de discurso que emplea por lo común para aprender ideas
nuevas.

-

Considerar los conceptos difíciles como evidentes.

-

Pensar la estructura de la disciplina sólo en función de las relaciones lógicas entre las
ideas componentes, olvidando los procesos psicológicos.

-

Por su estructura cognoscitiva más elaborada y diferenciada, es más consciente de
las sutilezas, connotaciones, ramificaciones y limitaciones de las ideas y, con
frecuencia, no percibe que la introducción de tales complicaciones sólo sirve para
confundir a los estudiantes.

La mediación no sólo abarca la consideración de los aspectos cognoscitivos de los
estudiantes, sino también, sus disposiciones para aprender de manera significativa
(Ausubel, Novak y Hanesian, 1995), el interés hacia las tareas de aprendizaje, el abandono
gradual del comportamiento impulsivo hacia el reflexivo, el desarrollo progresivo de
habilidades cognitivas, lingüísticas y metalingüísticas que posibilitan la autorregulación de
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estos procesos (Palacios, 2018). Por tanto, integra pensamientos, sentimientos y
acciones(Novak y Gowin, 1998).
Tres dimensiones relevantes de la mediación son (Wertsch, 1988):
-

La definición situacional: refiere al modo de interacción entre el profesor y los
estudiantes en la ZDP, donde representan juntos el problema y los patrones de acción
para resolverlo. Tras un período de negociación de significados acuerdan una definición
común que delimita el problema.

-

La intersubjetividad: resulta de la negociación del profesor y los estudiantes cuando
logran compartir la definición situacional y se hacen conscientes de ello.

-

La mediación semiótica: consiste en el uso de un sistema de signos que da lugar a la
intersubjetividad.
Los desarrollos actuales de la teoría clásica ausubeliana ofrecen pistas para el

desarrollo de estrategias de mediación (Ausubel, 2001; Novak, 2003; Moreira, 2005, 2017;
Gowin, 1981; Palacios, 2015, 2018; Pedragosa, 2015), entre otras:
-

Promover las interacciones semióticas, la construcción de sentidos, la actividad
inferencial y la creación de contextos compartidos para la resolución de tareas de
aprendizaje significativo.

-

Identificar el nivel en el cual los estudiantes pueden entender el concepto: (concreto,
de identidad, clasificatorio, formal) para promover el desarrollo de procesos cognitivos
superiores.

-

Disponer de una estrategia para diferenciar ejemplos y no ejemplos facilita la
diferenciación progresiva de los conceptos.

-

Distinguir los atributos o las propiedades de los conceptos y sus relaciones facilita la
reconciliación integradora en la estructura cognoscitiva.

-

Entender un concepto en el nivel clasificatorio o formal ayuda, pero no asegura la
utilización del mismo. Los conceptos deben ser aplicados en la resolución de
problemas.

-

Lograr independencia para aprender un concepto o principio requiere la indagación
inicial por parte del docente del conocimiento previo de los estudiantes, como anclaje
cognitivo.

-

Organizar las tareas de mediación de modo que propicien en los estudiantes
experiencias gratas que pongan en juego pensamientos, sentimientos y acciones.

-

Dialogar y negociar significados con los estudiantes para fortalecer la apropiación de
significados, la participación y verbalización de ideas.

-

Crear situaciones que permitan a los estudiantes dar sentido a los conocimientos.
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-

Establecer relaciones con los saberes previos de los estudiantes y compartir la riqueza
de sus experiencias de vida cotidiana.

-

Considerar como parte del proceso de construcción de conocimientos las rupturas y
continuidades de dicho proceso.

-

Guiar y dar soporte oportuno a las actividades de aprendizaje.

-

Brindar ayuda en forma inmediata y oportuna a través de acciones conjuntas.

-

Ofrecer un modelo de aprendizaje y pensamiento autónomo.

-

Crear conciencia en los estudiantes sobre la importancia de ser artífices de sus
aprendizajes.

-

Mostrar que los conocimientos son construcciones variables y flexibles, en permanente
cambio.

-

Utilizar distintos materiales en soporte papel y multimedial, y estrategias educativas,
potencialmente significativas para el aprendizaje y la participación de los estudiantes.

-

Plantear la evaluación de manera multidimensional, para dar cuenta de un amplio
espectro de conocimientos y del dominio de distintas tareas de aprendizaje, antes que,
verificar la memorización de respuestas, de forma mecánica o repetitiva.

4. CONCLUSIÓN
El lenguaje es la principal herramienta del aprendizaje significativo y de la enseñanza
de conocimientos específicos en el aula. En el campo de la Psicología Educacional, los aportes
actuales al tema se nutren de la teoría clásica ausubeliana y sus desarrollos psicopedagógicos
derivados, como también, de la mirada cognitiva y sociocultural de la construcción del
conocimiento.
La representación de sentidos y significados opera básicamente a niveles de palabras
– conceptos y proposiciones, contextualizadas en objetos, situaciones, fenómenos o
problemas. Tales operaciones son sensibles a la incidencia de factores cognitivos, culturales,
sociales, afectivos, curriculares, etcétera. Por tanto, adentrarse en el meollo en el aprendizaje
significativo redunda en la consideración de estos factores y, en especial, en cómo se emplea
el lenguaje para comprender la experiencia y construir colectivamente conocimiento en el
aula. En este último aspecto reside la función epistémica del lenguaje como herramienta del
aprendizaje y del pensamiento.
A menudo, en los cursos de los distintos niveles educativos, los significados de los
conceptos científicos, principios, ideas, entre otros, se enseñan de manera descontextualizada
de los saberes y las experiencias previas de los estudiantes. Como también, se supone
erróneamente que los estudiantes de niveles avanzados, por disponer de un pensamiento
formal, pueden realizar fácilmente construcciones y/o generalizaciones abstractas complejas
y transferirlas a una variedad de objetos, problemas y contextos. Estas cuestiones, entre
otras, habilitan formas de aprendizaje repetitivo o memorístico.
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El lenguaje que emplean los profesores y estudiantes en sus interacciones áulicas
cobra relevancia como instrumento por excelencia con el que cuentan unos y otros para la
construcción compartida del conocimiento y de los significados y sentidos que atribuyen a los
contenidos, las tareas y actividades escolares. En esta perspectiva, cobra relevancia la
mediación para contrastar, negociar y eventualmente modificar las representaciones y
significados de los estudiantes.
El desarrollo de la mediación por parte de los profesores, para andamiar a los
estudiantes en la apropiación del saber y la comprensión de la realidad, implica
necesariamente convertir las aulas en espacios comunicativos abiertos y flexibles, donde ellos
se impliquen mutuamente y pongan en juego sus pensamientos, sentimientos y acciones de
manera conjunta, antes aislada.
La indagación de las formas de interacción y mediación lingüística en el aprendizaje
que tiene lugar en las aulas, puede enriquecer los desarrollos teóricos y metodológicos
existentes sobre el tema. Estas formas interesan porque a través de ellas se puede observar
desde dentro las experiencias y circunstancias socioculturales de las comunidades de aulas y,
en consecuencia, los procesos cognitivos y afectivos que despliegan los estudiantes en sus
aprendizajes significativos.
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CORAL-RP-159 SATISFACCIÓN DE LOGRO ACADÉMICO EN EL LABORATORIO
DIDÁCTICO DE BIOQUÍMICA DE LA UPEL-IPC1: UN ACERCAMIENTO AUSUBELIANO
SATISFACTION OF ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THE BIOCHEMICAL DIDACTIC
LABORATORY OF UPEL-IPC: AN AUSUBELIAN APPROACH
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela
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Resumen: Este trabajo es una investigación de campo descriptiva cuyo objetivo es comparar la
satisfacción de logro académico de dos grupos de estudiantes involucrados en un proyecto final de
investigación en el laboratorio de Bioquímica de la UPEL-IPC. El constructo satisfacción de logro
académico se conceptualizó desde la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel con cuatro
dimensiones: cognitiva, afectiva/emocional, práctica y valorativa; se considera una aproximación
teórica. Un total de 14 docentes en formación de las áreas de Biología y de Química, 7 por cada grupo,
participaron en la investigación. El diagrama V fue una fuente de datos, proporcionada por el marco
afectivo/emocional; se aplicó una entrevista como fuente complementaria de datos. Un diagrama V se
elaboró como informe de laboratorio del proyecto final de investigación, bajo un enfoque constructivista.
Los datos permitieron categorizaciones, análisis de frecuencias y prueba de Fisher; los resultados
revelaron diferencias y similitudes de los grupos comparados. Los aportes de este trabajo fortalecerán
investigaciones futuras en la línea de investigación del aprendizaje significativo de la teoría ausubeliana.
Palabras claves: satisfacción de logro académico, aprendizaje significativo, teoría ausubeliana,
laboratorio didáctico.
Abstract: This work is a descriptive field research whose objective is to compare the satisfaction of
academic achievement of two groups of students involved in a final research project in the laboratory
of Biochemistry of the UPEL-IPC. The construct satisfaction of academic achievement was conceptualized
from Ausubel's meaningful learning theory with four dimensions: cognitive, affective/emotional,
practical and evaluative; it is considered a theoretical approach. A total of 14 teachers in training of the
areas of Biology and Chemistry, 7 for each group, participated in the research. V diagram was a data
source, provided by the affective / emotional framework; an interview was applied as a complementary
source of data. A V diagram was prepared as a laboratory report of the final research project, under a
constructivist approach. The data allowed categorizations, frequency analysis and Fisher's test; results
revealed differences and similarities compared groups. The contributions of this work will strengthen
future research in the line of investigation of meaningful learning of the Ausubelian theory
Keywords: Satisfaction of academic achievement, meaningful learning, Ausubelian theory, didactic
laboratory.

INTRODUCCIÓN
El trabajo práctico de los estudiantes que cursan el laboratorio didáctico de
Bioquímica en el Instituto Pedagógico de Caracas (IPC) se ha venido acompañando desde
enfoques constructivistas en las dos últimas décadas. En el caso del enfoque epistemológicoconstructivista se ha venido utilizando el diagrama V de Gowin como herramienta heurística,
que consta básicamente de un marco teórico/conceptual y un marco metodológico/
procedimental que se integran para buscar respuesta a una pregunta central en relación con
un evento de investigación. En la experiencia aplicativa en este laboratorio se ha enriquecido
tanto el marco teórico y el marco metodológico, y se ha incorporado la vertiente o marco
afectivo/emocional del diagrama V. De este modo, esta herramienta permite abordar el

1

Este trabajo constituye parte de la tesis doctoral de la autora, denominada Un enfoque constructivista para facilitar
el aprendizaje en el laboratorio desde una perspectiva ausubeliana (Flores, 2014), ajustada para fines de publicación.
Para efectos de esta publicación se tomó en cuenta solamente el constructo satisfacción de logro académico; sin
embargo, este constructo constituye una de las siete variables consideradas en dicha tesis.
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aprendizaje del estudiantes desde lo pensante, lo sintiente y lo actuante de forma integral en
el laboratorio (Flores, Caballero y Moreira, 2009; Flores, 2014).
La incorporación del marco afectivo en el diagrama V, de acuerdo con las sugerencias
de Rodríguez y Rodríguez (1998), fue una idea sustentada teóricamente que permite un
espacio para esta integración tripartita cognoscente, sintiente y actuante del aprendiz.
Particularmente, Ausubel, Novak y Hanesian (1983, p. 347) reconocen el dominio
afectivo/motivacional como un factor que tiene influencia sobre el aprendizaje. Sin embargo,
para efectos de la presente investigación no se pretende incorporar el factor emocional como
variable determinante del aprendizaje, sino como factor resultante de la realización de la
tarea de aprendizaje, para lo cual se le denominará satisfacción de logro académico en virtud
de que tal satisfacción respondería a un estado emocional generado por el cumplimiento de
la meta propuesta, es decir, postaprendizaje.
Esto tiene pertinencia con los planteamientos de Novak (Moreira, 2012, p. 160),
quien señala que cuando el estudiante está consciente de que su aprendizaje ha sido
significativo tiene una sensación buena al respecto, de modo que esto redunda en una mejor
disposición para aprender; lo contrario ocurre cuando el aprendizaje ha sido mecánico, por lo
que pensamiento, sentimiento y acción están interrelacionados. En este sentido, el
aprendizaje significativo genera sentimientos de satisfacción, mientras que el aprendizaje
mecánico genera sentimientos de insatisfacción; por lo tanto, el nivel de satisfacción puede
estar en correspondencia con el nivel de consciencia sobre el aprendizaje logrado. Gowin
denomina el “sentir de la significación” o “significación sentida” a ese sentimiento asociado a
lo aprendido; esto lo deja ver al señalar, por ejemplo, que “un estudiante de pedagogía que
no siente la desesperanza del aprendizaje vacío de contenido, o el deleite del aprendizaje
significativo, no comprende la importancia de la educación” (Gowin, 1985, p. 137).
El constructo satisfacción de logro académico ha sido precisado en esta investigación
desde los fundamentos de la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel a fin de
considerarlo en el aprendizaje en el laboratorio de ciencias, por lo que no se han encontrado
trabajos que lo reporten en los términos aquí planteados. Una aproximación, sin embargo, ha
sido reportada en Arruda, Villani y Passos (2003), quienes hacen referencia al aprendizaje
satisfactorio, planteado en función de conceptos como deseo, gozo e inconsciente, entre otros
relacionados, tomando en cuenta los aportes del psicoanálisis para complementar el
constructo aprendizaje significativo de la teoría ausubeliana, aunque difiere de la satisfacción
de logro académico aquí planteada, ya que este constructo se aborda desde lo consciente del
estudiante, mientras que estos autores se refieren a una satisfacción inconsciente. Otros se
han referido a logro personal, así como a logro académico y satisfacción estudiantil, no siendo
equivalentes a lo considerado en esta investigación como satisfacción de logro académico.
En sentido práctico, los estudiantes que cursan Bioquímica en la UPEL-IPC son
docentes en formación de las áreas de Biología y de Química, los cuales desarrollan cuatro o
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cinco trabajos prácticos de laboratorio y un proyecto final de investigación libre por período
académico. En este contexto surgieron algunas interrogantes: ¿cómo se puede objetivar la
satisfacción de logro académico?, ¿qué diferencias se encontrarán entre los estudiantes de
Biología y los de Química en cuanto a la satisfacción de logro académico en el laboratorio?,
¿qué expresiones se relacionan con este constructo?
Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general
analizar comparativamente el nivel de satisfacción de logro académico de los docentes en
formación de Biología y de Química en relación con la actividad investigativa desarrollada
sobre enzimas como proyecto final del curso de Bioquímica del período académico 2009-II,
considerando una construcción definicional de este constructo con base en la teoría
ausubeliana. Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: (a) comparar la
habilidad de expresión verbal de los estudiantes de Biología y de los estudiantes de Química
en la sección del marco afectivo/emocional del diagrama V para efectos de la precisión del
constructo satisfacción de logro académico; (b) determinar qué dimensiones del constructo
satisfacción de logro académico son expresadas con mayor frecuencia y variabilidad
conceptual; y (c) determinar el nivel de satisfacción de logro académico de los estudiantes de
Biología y de Química después del desarrollo del proyecto de investigación libre realizado
sobre enzimas.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Cabe describir primeramente la posición teórica sobre las variables motivacionales
desde la perspectiva ausubeliana para posteriormente ubicar dentro de este contexto teórico
la satisfacción de logro académico, como constructo que la investigadora ha derivado de la
misma. De acuerdo con Ausubel et al. (1983), las variables motivacionales “no intervienen
intrínsecamente en el proceso de interacción cognoscitiva” (p. 354), pero tienen un efecto
facilitador del aprendizaje, ya que “inciden catalítica e inespecíficamente en el proceso de
interacción cognoscitiva, produciendo el surgimiento de significados al aumentar el valor del
esfuerzo, de la atención y de la disposición inmediata” (ibid.). Ausubel (2002, p. 313) plantea
que la motivación para el logro es un constructo que involucra tres componentes o
dimensiones: (a) impulso cognitivo, que se refiere a la necesidad de satisfacer metas
cognitivas, deseos de aprender, y que al lograrse se constituye en satisfacción en el individuo
como recompensa; (b) impulso del refuerzo del ego, que se refiere a la motivación que
conduce a satisfacer la autoestima en términos de lo que el individuo considera que es su
nivel de competencia, su capacidad de rendimiento, su logro académico; y (c) impulso
afiliador, que se refiere a la motivación que conduce al individuo a lograr y mantener la
aceptación, la aprobación del grupo o personas de los cuales se siente emocionalmente
dependiente y para ello trata de alcanzar su logro académico.
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De estos tres componentes, se puede decir que el impulso cognitivo tiene particular
relevancia por su valor en el aprendizaje significativo en el contexto escolar. En este sentido,
la teoría ausubeliana se refiere a la satisfacción de la pulsión como una variable motivacional,
entendiéndose que la pulsión o impulso cognoscitivo es un factor potencial que despierta la
curiosidad y deseo de comprender, de conocer y de aprender del participante para el logro de
metas cognitivas alcanzables dentro de su nivel de capacidad (Ausubel et al., 1983, pp. 348,
349). Al respecto, Ausubel (2002) señala:
Sin duda este impulso subyace a la necesidad del logro académico en la medida
en que este logro representa para el estudiante la consecución del
conocimiento que desea adquirir. Está totalmente ligado a la tarea en el sentido
de que el motivo para participar en la tarea en cuestión (es decir, adquirir un
segmento particular del conocimiento) es intrínseco a la tarea misma; es,
simplemente, la necesidad de saber. En consecuencia, la recompensa (la
consecución propiamente dicha de este conocimiento) también reside por
completo en la tarea porque es capaz de satisfacer totalmente el motivo
subyacente. (p. 312)

Coherente con este planteamiento, Bettencourt (1993, p. 48) señala que la
motivación que es importante para fines del conocimiento es aquella satisfacción que se
relaciona con las ideas que la persona puede ver que encajan o se ajustan en la solución de
un problema; en este sentido, se puede entender que la persona ha logrado una satisfacción
relacionada con el logro obtenido al resolver una determinada situación problemática.
En este orden de ideas y para fines de esta investigación, el interés se centrará en lo
que la investigadora ha denominado satisfacción de logro académico, constructo que se
entenderá como el estado emocional en torno a una actividad de aprendizaje realizada con
metas, motivos o expectativas, siendo ubicable como una totalidad multidimensional dentro
de un rango que permite apreciar el grado o nivel de expresión de dicho estado psicológico.
Por lo tanto, responde a un estado emocional real desarrollado al alcanzarse la meta
planteada, por lo que implica aspectos cognitivos y prácticos, así como valorativos y emotivos
sobre la tarea lograda en un contexto de aprendizaje determinado. La satisfacción de logro
se contrapone al sentimiento de fracaso, de modo que implica un estado afectivo/emocional
con diferentes grados de expresión en función de la percepción del individuo de su propio
logro en cuanto a la meta propuesta. Esta definición conceptual del constructo satisfacción de
logro académico en esta investigación se puede considerar como una primera aproximación
conceptual interpretable dentro del marco de la teoría ausubeliana.
Las dimensiones que constituirían la satisfacción de logro académico se describen a
continuación, considerando principios teóricos ausubelianos lógicamente pertinentes desde la
perspectiva de la investigadora: a) dimensión cognoscitiva, que implica aspectos relacionados
con el logro de la tarea de aprendizaje como respuesta al impulso cognoscitivo; (b) dimensión
afectiva/emotiva, que responde a aspectos del sentimiento del aprendiz en torno a la tarea
de aprendizaje realizada, por lo que se asocia con los principios gratificadores del aprendizaje
significativo como fin en sí mismo; (c) dimensión práctica, que responde a aspectos
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relacionados con la experiencia del aprendiz en la realización de la tarea; y (d) dimensión
valorativa, que implica los aspectos apreciativos del aprendiz en relación con la meta lograda
y que es dependiente de su estado de satisfacción de logro, por lo que es una valoración que
se deriva del significado psicológico, real, fenomenológico e idiosincrásico que el aprendiz ha
construido de la actividad de aprendizaje.
Estas dimensiones se pueden utilizar para la elaboración de un instrumento que
permita determinar el nivel de satisfacción de logro académico de los estudiantes al finalizar
una tarea de aprendizaje, buscando así respuestas analizables en todas las dimensiones; sin
embargo, cuando se evalúan declaraciones verbales escritas de los estudiantes elaboradas
libremente, para expresar su sentir afectivo/emocional, como es el caso en esta investigación,
es muy probable que el análisis de contenido de tales expresiones revele que no todas las
dimensiones estén reflejadas en el texto. En este caso, se puede decir que el investigador
debe tomar la decisión de considerar la evaluación de este constructo a través de los
indicadores que así lo permitan, tomando como premisa la intencionalidad de su significado
orientado hacia la meta lograda.
METODOLOGÍA
Este trabajo se enmarca en una investigación de campo, de tipo no experimental y
con un nivel descriptivo comparativo. Participó un total de 14 estudiantes en dos grupos de
laboratorio: 7 de Biología (GB) y 7 de Química (GQ), que desarrollaron en pares un proyecto
de investigación sobre enzimas de su propio interés. Los pares de estudiantes se identificaron
según el grupo (GB o GQ), el número del equipo (1, 2, 3 ó 4) y el estudiante específico (a y
b), quedando en cada grupo un estudiante solo a libre voluntad (identificado con el número
4).
Se usaron dos fuentes de datos: (a) el marco afectivo/ emocional del diagrama V
entregado como informe del proyecto final desarrollado y (b) la entrevista semiestruturada
con base en el contenido del marco afectivo/emocional.
Se realizó un análisis de contenido al marco afectivo/emocional del diagrama V para
identificar las dimensiones consideradas sobre este constructo en las declaraciones verbales
escritas de los estudiantes; para ello se buscaron contenidos conceptuales que se identificaran
con las respectivas dimensiones, los cuales se codificaron con la primera letra de la dimensión
respectiva (C: cognoscitiva, A: afectiva/emotiva, P: práctica o V: valorativa) y se les identificó
con un término conceptual que servía de indicador emergente (ver Anexo). Se aplicaron
frecuencias absolutas y relativas para calcular el estadístico denominado prueba exacta de
Fischer a fin de realizar una comparación de los grupos.
El nivel de satisfacción de logro académico se determinó aplicando los siguientes
criterios: (a) nivel alto, todos los indicadores presentes se expresan en forma positiva sin
comentarios negativos; (b) nivel moderado, los indicadores presentes se expresan en forma
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positiva pero hay, además, una expresión negativa; y (c) nivel bajo, los indicadores presentes
se expresan en forma positiva pero hay varias expresiones negativas.
La entrevista fue utilizada como un medio para contrastar el contenido de lo
expresado en el marco afectivo/emocional del diagrama V elaborado por el estudiante como
informe del proyecto de investigación desarrollado. Se usaron los mismos criterios para
calificar el nivel de satisfacción de logro académico del marco afectivo/emocional del diagrama
V.
RESULTADOS Y SU ANÁLISIS
A continuación se trata de responder al objetivo 1 de la presente investigación,
referido a comparar la habilidad de expresión verbal de los estudiantes de Biología y de los
estudiantes de Química en la sección del marco afectivo/emocional del diagrama V en función
del constructo satisfacción de logro académico.
Al respecto, en el Cuadro 1 se presentan los términos conceptuales que permitieron
caracterizar las expresiones correspondientes a las diferentes dimensiones de la satisfacción
de logro académico, de acuerdo con lo encontrado en la sección del marco afectivo/emocional
del diagrama V (ver Anexo).
Como se puede apreciar, hay tres aspectos relevantes que tomar en cuenta: (a) el
grupo de Biología manifestó su satisfacción de logro a través de 18 tipos de expresiones
conceptuales, un número mayor en comparación con el de Química que utilizó 10; (b) la
frecuencia total de las expresiones de satisfacción de logro académico fue algo mayor en el
grupo de Biología que en el de Química (GB = 26 > GQ = 22); y (c) los dos grupos usaron
expresiones conceptuales referidas a logro, utilidad, rapidez y complacencia, equivalente a
un 14,3% de coincidencia.
Cuadro 1. Frecuencia de términos conceptuales sobre la satisfacción de logro académico
encontrado en el marco afectivo/emocional del diagrama V
Grupo de Biología
Categorías de respuestas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Logro (C)
Utilidad (V)
Rapidez (P)
Complacencia (A)
Aprendizaje (C)
Conocimiento (C)
Confianza (P)
Facilidad de comprensión (C)
Sencillez (P)
Seguridad (P)
Comodidad (P)
Motivación (A)
Interés personal (V)
Felicidad (A)
Agrado (A)

Grupo de Química
Frecuencia
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2

Categorías de respuestas
1. Logro (C)
2. Utilidad (V)
3. Rapidez (P)
4. Complacencia (A)
5. Emoción (A)
6. Toma de decisiones (P)
7. Satisfacción (A)
8. Esfuerzo (P)
9. Interesante (A)
10. Gratificación (A)

Frecuencia
7
1
1
1
2
1
3
4
1
1
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17. Nueva visión (V)
18. Formación académica (C)
FRECUENCIA TOTAL
Nota. Entre paréntesis se indica la ubicación por
Práctica = P; Valorativa = V.

1
1
1
26
FRECUENCIA TOTAL
22
dimensión: Cognoscitiva = C; Afectivo/emotivo = A;

A continuación se busca responder el objetivo 2 de investigación, referido a
determinar qué dimensiones del constructo satisfacción de logro académico son expresadas
con mayor frecuencia y variabilidad conceptual.
En este sentido, los términos conceptuales que emergieron como indicadores, y que
permitieron identificar las respectivas dimensiones del constructo satisfacción de logro
académico en la sección del marco afectivo del diagrama V, se muestran por dimensiones en
el Cuadro 2. Se puede apreciar que la dimensión afectiva presenta un mayor número de
indicadores conceptuales seguido de la dimensión práctica, luego de la cognoscitiva y
finalmente de la valorativa. Esto indica que los estudiantes disponen de más conceptos para
expresarse emocionalmente que para hacerlo valorativamente.
Cuadro 2. Indicadores emergentes del constructo satisfacción de logro académico.
Dimensión
Cognoscitiva
Afectiva/
emocional
Práctica
Valorativa

Indicadores conceptuales emergentes
Logro, aprendizaje, conocimiento, facilidad de comprensión,
enriquecimiento del conocimiento y formación académica.

Número de
términos
6

Complacencia, motivación, felicidad, agrado, emoción,
satisfacción, interesante y gratificante.

8

Rapidez, confianza, sencillez, seguridad, comodidad, toma de
decisiones y esfuerzo.

7

Utilidad, interés personal y nueva visión.

3

En el Cuadro 3 se muestra que, en general, las frecuencias de las dimensiones
encontradas en el marco afectivo/emocional del diagrama V responden al siguiente orden:
cognoscitiva > afectivo/emotiva > práctica > valorativa, por lo que la dimensión de
mayor expresión es la cognoscitiva, mientras que la de menor expresión es la valorativa. Se
puede observar que el Grupo de Biología tiende a expresarse principalmente dentro de la
dimensión cognoscitiva, mientras que el Grupo de Química lo tiende a hacer en la dimensión
afectiva/emotiva. La aplicación de la prueba exacta de Fisher revela que la diferencia entre
los dos grupos no es significativa (p > 0,05) en cuanto a la distribución de la frecuencia
observada en las dimensiones del constructo.
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del marco afectivo/emocional del diagrama V elaborado por los estudiantes.
Frecuencia por grupo
Frecuencia total
Valor
Grupo de Biología
Grupo de Química
calculado
Relativ
Absoluta
de p
a
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
Cognoscitiva
10
38,4
7
31,8
17
35,4
Afectivo/Emotiva
6
23,1
8
36,4
14
29,2
Práctica
6
23,1
6
27,3
12
25,0
0,5323
Valorativa
4
15,4
1
4,5
5
10,4
Frecuencia total
26
100
22
100
48
100
Valor de p calculado con la herramienta online: http://vassarstats.net/fisher2x4.html para tabla 2x4.
Dimensiones

Ahora bien, al analizar las frecuencias por dimensiones para cada estudiante, en el
Cuadro 4, se puede observar que solo un estudiante (GB2a) se expresa usando todas las
dimensiones del constructo.
Cuadro 4. Distribución de frecuencias de expresiones de los estudiantes
en las dimensiones del constructo satisfacción de logro académico.
Dimensiones
Participantes
Biología

Química

GB1a
GB1b
GB2a
GB2b
GB3a
GB3b
GB4
GQ1a
GQ1b
GQ2a
GQ2b
GQ3a
GQ3b
GQ4
Total

Cognoscitiva (C)
3
0
2
1
1
2
1
--1
0
1
1
3
1
17

Afectivo/
Emotiva (A)
0
0
1
2
1
1
1
--2
1
1
1
1
2
14

Práctica (P)
1
2
2
0
0
0
1
--1
1
1
1
2
0
12

Valorativa
(V)
0
1
1
1
0
1
0
--0
1
0
0
0
0
5

Total
4
3
6
4
2
4
3
--4
3
3
3
6
3
48

A continuación se trata de responder al objetivo 3 de esta investigación, referida a
determinar el nivel de satisfacción de logro académico de los estudiantes de Biología y de
Química después del desarrollo del proyecto de investigación libre realizado sobre enzimas.
Aunque la presencia y frecuencia de las dimensiones del constructo se pueden
precisar, el contenido de las mismas son las que revelan la carga, bien sea positiva o negativa,
que permite discriminar si la satisfacción de logro académico es alta, media o baja. En este
sentido y con base en los criterios aplicados se encontró que las manifestaciones de los
estudiantes se corresponden a un nivel alto (Cuadro 5), tomando en cuenta las respectivas
fuentes de datos y los criterios aplicados.
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con base en lo encontrado en el marco afectivo/emocional del diagrama V y la entrevista.
Nivel de satisfacción de logro
Nivel de satisfacción de
Diagrama V: Marco
logro académico
Entrevista
afectivo/emocional
Biología
GB1a
Alto
Alto
Alto
GB1b
Alto
Alto
Alto
GB2a
Alto
Alto
Alto
GB2b
Alto
Alto
Alto
GB3a
Alto
Alto
Alto
GB3b
Alto
Alto
Alto
GB4
Alto
Alto
Alto
Química
GQ1a
--Alto
Alto
GQ1b
Alto
Alto
Alto
GQ2a
Alto
Alto
Alto
GQ2b
Alto
Alto
Alto
GQ3a
Alto
Alto
Alto
GQ3b
Alto
Alto
Alto
GQ4
Alto
Alto
Alto
Nota. GQ1a no reporta expresiones escritas en el marco afectivo/emocional del diagrama V.
Grupo

Estudiante

DISCUSIÓN
La satisfacción de logro académico se asume en este trabajo como un constructo
ausubeliano tetradimensionado en lo cognoscitivo, afectivo/emocional, práctico y valorativo,
evidenciable con una orientación positiva o negativa en cuanto a su contenido y con una
intensidad que puede distribuirse en un nivel alto, medio o bajo, en general; por lo tanto,
responde a un constructo objetivable en alguna medida.
En relación con el objetivo específico 1, referido a “comparar la habilidad de expresión
verbal de los estudiantes de Biología y de los estudiantes de Química en la sección del marco
afectivo/emocional del diagrama V para efectos de la precisión del constructo satisfacción de
logro académico”, los resultados obtenidos en esta investigación permiten apreciar que, de
acuerdo con el Cuadro 1, el Grupo de Biología tiende a responder con una mayor habilidad
de expresión verbal sobre la experiencia en el laboratorio en el marco afectivo/emocional
del informe diagrama V, posiblemente como parte de su formación docente en la misma
institución. Esta habilidad de expresión verbal se aprecia en términos de dos indicadores a
nivel

grupal:

la

variedad

conceptual

(GB=18>GQ=10)

y

la

frecuencia

conceptual

(GB=26>GQ=22) utilizada en las expresiones verbales. Esto indica que el grupo de Biología
se logró expresar usando una mayor cantidad de términos conceptuales y con mayor
frecuencia de su uso. Es importante destacar que esta mayor o menor habilidad de expresión
verbal de los estudiantes no se encuentra relacionada con un nivel específico de satisfacción
de logro académico, ya que la relación de este constructo es con la tarea realizada
Asimismo, la baja coincidencia de contenidos conceptuales entre los grupos (14,3%)
revela que no se expresan siempre con los mismos significados; sin embargo, es importante
destacar que los indicadores conceptuales referidos a logro (dimensión cognoscitiva), utilidad
(dimensión

valorativa),

rapidez

(dimensión

práctica)

y

complacencia

(dimensión
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afectiva/emocional) fueron encontrados en ambos grupos al expresar su satisfacción de logro
académico, lo que parece indicar que se pudieran usar como indicadores claves de estas
dimensiones en situaciones similares de aprendizaje.
En cuanto al objetivo específico 2, referido a “determinar qué dimensiones del
constructo satisfacción de logro académico son expresadas con mayor frecuencia y
variabilidad conceptual”, se `pudo observar, por una parte, que la mayor expresividad
conceptual encontrada en la dimensión afectiva/emocional que en el resto de las
dimensiones del constructo, según el Cuadro 2, revela que posiblemente esto sea producto
de una focalización en el ser sintiente, más que el pensante y actuante, debido a la experiencia
de compartir sentimientos cotidianamente, disponiendo así de un mayor número de
significados conceptuales familiarizados. Por otra parte, la mayor frecuencia relativa en la
expresión de la dimensión cognoscitiva (35,4%), según el Cuadro 3, revela el peso que le
asignan los estudiantes al aprendizaje logrado durante el desarrollo del proyecto final de
investigación, lo que va acompañado de la experiencia emocional (29,2%), la práctica (25%)
y la valorativa (10,4%), según su orden frecuencial decreciente. Además, el hecho de que no
haya diferencias significativas (prueba exacta de Fisher: p > 0,05) entre estos dos grupos,
en cuanto a la distribución de frecuencias de las dimensiones de este constructo, permite
interpretar que sus dimensiones fueron evidenciables de forma similar desde ambos grupos
de estudiantes.
La falta de expresión del constructo en sus cuatro dimensiones por la mayoría de los
estudiantes (13/14), según el Cuadro 4, indica que la libre expresión está sujeta a lo que el
estudiante considere conveniente, pertinente e importante de decir en un momento
determinado, quedando de parte del investigador implementar una estrategia que permita
acceder al contenido de las respectivas dimensiones constituyentes, posiblemente a través
de un instrumento diseñado para tal fin o con entrevistas semiestructuradas con base en las
cuatro dimensiones del constructo. A continuación se presenta la expresión verbal del único
estudiante (GB2a) en la que se encontraron las cuatro dimensiones del constructo; asimismo,
se muestra el caso de un estudiante que se expresa usando solo tres de sus dimensiones
(GQ2a):
Estudiante GB2a: Me sentí más cómoda realizando el trabajo de
laboratorio [P: comodidad], ya que con los conocimientos previos pude
lograr lo planteado en el problema de investigación y resolver las
interrogantes [C: logro]. Fue más rápida la realización del trabajo de
laboratorio porque se tenía una base de anteriores trabajos [P: rapidez].
Me gustó el proyecto [A: agrado] y el aprender un poco de lo que es
elaborar un diagrama V [C: aprendizaje], que es importante para mi
desenvolvimiento en futuras investigaciones [V: utilidad]
Estudiante GQ3b. Esta investigación fue muy gratificante [A:
gratificación], ya que se puede evidenciar la actividad enzimática de la
invertasa sobre sacarosa y Splenda [C: logro], donde al principio fue un
poco estresante la realización de esta investigación, ya que se tenía al
inicio otra propuesta, la cual tuvo que ser cambiada [P: esfuerzo]. Luego
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de la aceptación de esta última todo tuvo gran fluidez para la culminación
del mismo [C: logro]; además, que la misma fue realizada de manera
rápida [P: rapidez] cumpliendo así con los objetivos planteados [C: logro].
Ahora bien, en cuanto al objetivo específico 3, referido a “determinar el nivel de
satisfacción de logro académico de los estudiantes de Biología y de Química después del
desarrollo del proyecto de investigación libre realizado sobre enzimas”, el alto nivel de
satisfacción de logro académico encontrado en todos los estudiantes, tanto del grupo de
Biología como el de Química, al culminar sus proyectos de investigación, se puede interpretar
como un producto de la integración, en sentido novakiano, de su ser pensante, actuante y
sintiente en la tarea de aprendizaje (Novak, 2002, 2011), desarrollada en el contexto de un
laboratorio con enfoque constructivista, el cual les brinda la oportunidad de plantearse sus
propios desafíos y metas con un proyecto de investigación, bajo la supervisión docente. En
este sentido, el compromiso de comprender lo que hace lo conduce a esclarecer los
significados conceptuales de manera significativa, dándole esa satisfacción de apropiación
cognoscitiva, de empoderamiento del conocimiento y, por ende de saber lo que hace,
distanciándose de un aprendizaje mecánico, carente de significados. Esto es lo que Ausubel
(2002) denomina motivación para el logro, que responde al deseo de aprender, a la
autoestima y a su necesidad de reconocimiento por el otro; la recompensa de este motivo se
cumple con el aprendizaje mismo.
Este impulso cognoscitivo conduce al empoderamiento del conocimiento construido,
de la apropiación de nuevos significados, de la integración de nuevas ideas a las ya existentes,
como consecuencia de una interacción entre los pensamientos, los sentimientos y las
acciones, como lo plantea Novak (2010), quien señala, además, que esto genera un
sentimiento de apropiación del conocimiento como consecuencia de un aprendizaje
significativo que le permite independencia al individuo. Este sentimiento fue manifestado por
los estudiantes en las entrevistas personales, de modo que se puede decir que en el
laboratorio es importante darle espacio a la integración del pensamiento, el sentimiento y la
acción del estudiante para así conducirlo hacia su independencia a través del empoderamiento
del conocimiento, lo que se termina manifestando con un alto nivel de satisfacción de logro
académico.
El alto nivel de logro académico encontrado en los estudiantes se encuentra en
correspondencia con la actitud de aprendizaje, ya que todos estos estudiantes también
mostraron una actitud de aprendizaje significativo de intensidad fuerte a moderada en otros
estudios (Flores, 2014; Flores y Moreira, 2016). Esto es indicativo de que los estudiantes
estaban involucrados conscientemente en aprender de manera significativa, no mecánica,
buscando relaciones conceptuales sustancialmente para una comprensión adecuada de su
tarea de aprendizaje, por lo que tenían no solo una motivación sino también una disposición
para el logro académico en el laboratorio.
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CONSIDERACIONES GENERALES Y SUGERENCIAS
La presente investigación sienta una base para profundizar en este constructo
ausubeliano que se ha denominado satisfacción de logro académico en este trabajo y que ha
sido poco atendido desde el punto de vista teórico e investigativo, pero que recobra gran
importancia bajo una visión más integral del individuo como ser pensante, sintiente y
actuante, particularmente en el laboratorio didáctico de ciencias.
Esta investigación permitió conocer que, en comparación con el Grupo de Química,
el Grupo de Biología presenta una mayor habilidad de expresión verbal en el marco afectivo/
emocional del diagrama V, tanto en contenido como en frecuencia, en relación con el
constructo satisfacción de logro académico, presentando baja coincidencia terminológica, sin
diferencia significativa en cuanto a la distribución de frecuencia de las dimensiones de este
constructo, pero presentando también un nivel alto de satisfacción de logro académico.
Para continuar futuras investigaciones se sugiere: (a) refinar teóricamente el
constructo satisfacción de logro académico; (b) elaborar un instrumento que permita
determinar la satisfacción de logro académico con mayor precisión; (c) estructurar la sección
del marco afectivo/emocional del diagrama V en función de las dimensiones del constructo
satisfacción de

logro académico; (d) comparar este constructo bajo enfoques didácticos

diferentes; y (e) correlacionar la satisfacción de logro académico con e aprendizaje del
estudiante.
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ANEXO
Expresiones verbales del marco afectivo/emocional del diagrama V del GB y GQ
GB1a. La realización de esta práctica me hizo sentir más confiada a la hora de elaborarla [P:
confianza], ya que la metodología aplicada fue de fácil entendimiento [C: facilidad de comprensión],
y los datos obtenidos de fácil comprensión [C: facilidad de comprensión] para darle respuesta al
problema planteado [C: logro].
GB1b. Para esta experiencia de laboratorio se me hizo más sencillo pensar y definir lo que se quería
investigar [P: sencillez], ya que las anteriores me costó un poco plantear el problema.
Personalmente pienso y estoy segura [P: seguridad] que esta experiencia será fructífera [V:
utilidad].
GB2a. Me sentí más cómoda realizando el trabajo de laboratorio [P: comodidad], ya que con los
conocimientos previos pude lograr lo planteado en el problema de investigación y resolver las
interrogantes [C: logro]. Fue más rápida la realización del trabajo de laboratorio porque se tenía
una base de anteriores trabajos [P: rapidez]. Me gustó el proyecto [A: agrado] y el aprender un
poco de lo que es elaborar un diagrama V [C: aprendizaje], que es importante para mi
desenvolvimiento en futuras investigaciones [V: utilidad].
GB2b. El llevar a cabo este trabajo de laboratorio me sentí motivado [A: motivación], ya que me
interesaba conocer un poco más sobre una planta que en algún momento la hemos utilizado de
manera directa o indirecta [V: interés personal]. De igual forma me sentí bastante feliz [A: felicidad]
a la hora de llevar a cabo este proyecto especial [C: logro].
GB3a. Es muy grato para mí investigar [A: agrado], y llegar a un enriquecimiento de mi
conocimiento cuando queda evidenciado que las creencias de las personas no son siempre ciertas
[C: enriquecimiento cognoscitivo]; éstas en su mayoría están influenciadas por una serie de
factores que no poseen un sustento.
GB3b. Es reconfortante [A: complacencia] hallar la respuesta a una interrogante [C: logro], y más
aún cuando ésta se ha convertido en una creencia y pasa a formar parte del día a día de las
personas. En esta actividad pude darme cuenta que el ibuprofeno no afecta la digestión de los
alimentos [C: conocimiento], por lo que ahora tengo otra visión sobre este tema [V: nueva visión].
GB4. Para el presente trabajo de laboratorio me sentí un poco más cómodo a la hora de realizar el
instrumento del diagrama V [P: comodidad], así como también me sentí más motivado a desarrollar
actividades de laboratorio [A: motivación] que incentiven la construcción de conocimiento científico
en pro de mi formación académica en el área de bioquímica [C: formación académica].
GQ1a. NO SE REPORTÓ EN EL INFORME.
GQ1b. Me sentí emocionado [A: emoción] debido a que en el trabajo realizado pude tomar las
decisiones necesarias para encaminarlo a resolver la problemática planteada [P: toma de
decisiones]; y satisfecho [A: satisfacción], puesto que éste se desarrolló sin ningún inconveniente
[C: logro].
GQ2a. Me siento muy satisfecha con el trabajo que he hecho con mi compañera a pesar que no he
dormido [A: satisfacción]; creo que nos sirvió de algo [V: utilidad] tanto sacrificio, sino a llorar para
mi pueblo y hasta el semestre que viene [P: esfuerzo].
GQ2b. Por una parte, me siento complacida al ver el producto final [A: complacencia], ya que para
llegar aquí me costó mucho [C: logro]; y, por otra, con mucho sueño y cansancio [P: esfuerzo].
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interesante]. ¡Al fin terminé! [C: logro].
GQ3b. Esta investigación fue muy gratificante [A: gratificación], ya que se puede evidenciar la
actividad enzimática de la invertasa sobre sacarosa y Splenda [C: logro], donde al principio fue un
poco estresante la realización de esta investigación, ya que se tenía al inicio otra propuesta, la cual
tuvo que ser cambiada [P: esfuerzo]. Luego de la aceptación de esta última todo tuvo gran fluidez
para la culminación del mismo [C: logro]; además, que la misma fue realizada de manera rápida
[P: rapidez] cumpliendo así con los objetivos planteados [C: logro].
GQ4. Me siento satisfecha de los conocimientos adquiridos durante el curso de bioquímica [A:
satisfacción] y a la vez emocionada [A: emoción] porque pude idear y ejecutar mi propio proyecto
de enzimas [C: logro].
Nota. Dimensiones: Cognoscitiva = C; Valorativa = V; Afectiva = A; Práctica = P
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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 avaliar a
contribuição de uma UEPS (Unidades de Ensino Potencialmente Significativas) para o ensino de
equações do 1º grau com uma variável. Fundamentada na teoria de Aprendizagem Significativa e na
teoria de Aprendizagem Significativa Crítica, foi elaborada uma avaliação somativa seguida de
autoavaliação por parte dos estudantes. 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 UEPS apresentada neste trabalho alcançou seu
objetivo.
Palavras-chave:UEPS,Aprendizagem Significativa Crítica, equações do 1º grau com uma variável,
modelo triádico de Gowin.

Abstract: This research is part of an ongoing study carried out in the mathematics classes of the 8th

grade of Elementary School of the College of Application of UFRR. Its objective is to evaluate the
contribution of a PMTU (Potentially Meaningful Teaching Unit) for the teaching of equations of the first
degree with a variable. Based on Meaningful Learning theory and Critical Meaningful Learning theory, a
summative evaluation was elaborated, followed by self-assessment by the students. Being the results
presented and discussed from the triad model of Gowin, with the sharing of meanings between teacher,
students and educational material. Evidence was sought that the PMTU presented in this paper achieved
its objective.
Keywords: PMTU, Critical Meaningful Learning, 1st degree equations with one variable, Gowin’s triadic
model

1 – INTRODUÇÃO
Ensinar matemática, seja na Educação Básica ou no Ensino Superior, com vista a
uma aprendizagem significativa crítica implica romper com as abordagens tradicionais de
ensino e optar por aplicar os princípios descritos por Moreira (2010). Um dos caminhos
apontados para promover esse tipo de aprendizagem é a elaboração de Unidades de Ensino
Potencialmente Significativas (UEPS).
Essa pesquisa faz parte de um estudo doutoral em andamento, no qual busca-se
responder ao seguinte questionamento: Como a utilização da estratégia de situaçõesproblema no ensino de matemática, contribuirá para promover Aprendizagem Significativa
Crítica para os estudantes do 8º anos do Colégio de Aplicação (CAp) da Universidade Federal
de Roraima (UFRR)? Para responder a esta pergunta se propõe como objetivo geral da
pesquisa analisar a construção de conceitos matemáticos em três sequências didáticas.
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O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados preliminares de uma das
sequências do estudo, tendo como objetivo específico: avaliar a contribuição de uma UEPS,
para o ensino de equações do 1º grau com uma variável, organizada a partir da teoria de
aprendizagem significativa de Ausubel e dos princípios da teoria de aprendizagem significativa
crítica de Moreira. Para tanto serão apresentados os resultados de uma avaliação somativa,
seguida de autoavaliação realizada por quarenta e sete estudantes de duas turmas do 8º
anos do CAp/UFRR.
A avaliação somativa foi elaborada buscando relacionar a Teoria da Aprendizagem
Significativa (TAS) e Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) com alguns aspectos
da Teoria interacionista social de Vygotsky (1987) e a Atividade de Situações Problema (ASP)
de (MENDOZA; DELGADO, 2013) que fundamentaram trabalhos anteriores de Chirone,
Assunção e Mendoza (2014 e 2016). Sendo realizada em seguida uma análise qualitativa dos
resultados a partir do modelo triádico de Gowin (1981).

2 – MARCO TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel (1918-2008), tem como
principal característica 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 preexistentes na estrutura cognitiva de quem aprende”, (MOREIRA E
MASINI, 2016). É o próprio Ausubel quem afirma: “O fator isolado mais importante que
influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Averígue isso e ensine-o de
acordo”, (AUSUBEL, 2000).
A predisposição do estudante para aprender é outro fator importante para que ocorra
aprendizagem significativa. A medida que o estudante vai aprendendo significativamente, vai
relacionando de maneira não-arbitrária e não-literal o novo conhecimento com o
conhecimento prévio (MOREIRA, 2010; MOREIRA E MASINI, 2016). Para Vergnaud (1990)
são as situações-problema que dão sentido a novos conhecimentos e devem ser criadas para
despertar a intencionalidade do aluno para a aprendizagem significativa.
Polya (2006) ao elaborar princípios para a Resolução de Problemas definiu quatro
etapas: compreender o problema, elaborar um plano, executar o plano e examinar a solução.
Mendoza e Tintorer, utilizando os princípios de Polya, desenvolveram uma estratégia de
resolução de problemas intitulada: Atividade de Situações Problema (ASP), sendo a Resolução
de Problemas transformada em uma atividade de estudo e o professor o mediador das ações
e operações realizadas pelos alunos. (apud. CHIRONE, ASSUNÇÃO E MENDOZA, 2014).
Masini e Moreira (2017) definem sequências de ensino como atividades planejadas,
para promover a aprendizagem de determinado conteúdo, que geralmente não estão
baseadas em uma teoria de aprendizagem. Entretanto, as Unidades de Ensino Potencialmente
Significativas (UEPS) são sequências de ensino fundamentada na teoria de aprendizagem
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significativa, cujo significado está sempre nas pessoas e não nos materiais, por este motivo
são ditas potencialmente significativa (MASINI E MOREIRA, 2017).
Moreira (2016) apresenta alguns princípios para construção e desenvolvimento de
uma UEPS, entre eles: as situações-problema devem ser propostas em níveis crescentes de
complexidade (Vergnaud, 1990) e frente a uma nova situação, o primeiro passo para resolvêla é construir, na memória de trabalho, um modelo mental funcional (Johnson-Laird, 1983).
Segundo Vygotsky (1987) A interação social e o instrumento linguístico são decisivos
para o desenvolvimento da aprendizagem que ocorre em dois níveis um real, correspondendo
ao conhecimento que o estudante é capaz de aprender sozinho e outro potencial onde o
estudante deve chegar. A aprendizagem ocorre então neste espaço entre o real e o potencial
(apud. CHIRONE, ASSUNÇÃO E MENDOZA, 2016).
Os eventos educativos, segundo Schwab (1973) 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. Sendo a avaliação considerada um lugar da educação, implica
avaliar não apenas a aprendizagem, mas o ensino, o curriculum e o contexto (MOREIRA,
2006; MOREIRA E MASINI, 2016).
À aprendizagem significativa Moreira (2010) acrescentou a relevância do aspecto
crítico, permitindo 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).
Neste trabalho evidencia-se quatro dos onze princípios apresentados por Moreira
(2010) que são: interação social e questionamento, não centralidade do livro didático,
conhecimento como linguagem e aprendizagem pelo erro.

3 – UMA PROPOSTA DE UEPS PARA ENSINAR EQUAÇÕES DO 1º GRAU
Iniciamos com a elaboração de uma UEPS para o ensino de equações do 1º grau com
uma variável, fundamentada na Teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel e na Teoria
de Aprendizagem Significativa Crítica (MOREIRA, 2010). Partimos de duas situaçõesproblema iniciais para diagnosticar os conhecimentos prévios dos estudantes, seguindo com
a utilização da diferenciação progressiva, que começa com exemplos mais gerais, dando uma
visão do todo, que define equações, acrescentando exemplos específicos de equação-produto
para novas situações-problema em nível mais alto de complexidade envolvendo equações
fracionárias. Terminamos promovendo a reconciliação integradora com novas atividades
colaborativas e a socialização das respostas no grande grupo, envolvendo a negociação de
significados e a mediação docente.
A avaliação da aprendizagem e coleta de dados ocorreu em duas fases, na primeira
os estudantes realizaram uma avaliação somativa escrita sobre equações do 1º grau com
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uma variável. Na segunda, uma autoavaliação da avaliação escrita, na qual os estudantes
escreveram em uma folha de papel comentários sobre as mesmas.
Os resultados da avaliação somativa dos 47 estudantes foram organizados e
analisados qualitativamente de acordo com os parâmetros apresentados nos quadros 1 e 2.
Utilizou-se também para as análises o modelo triádico de Gowin (1981) e os textos produzidos
pelos estudantes na autoavaliação sendo algumas frases transcritas neste trabalho
conservando sua grafia original.

Quadro 1. Parâmetros para análise qualitativa das questões 1, 2 e 3 da avaliação.
CATEGORIAS
Compartilha significados
aceitos cientificamente
Compartilha significados
aceitos após
retroalimentação
Captasignificados
parcialmente aceitos
Captasignificados não
aceitos
Não captasignificados

INDICADORES
Quando o estudanteresolve a questão
corretamente
Quando o estudanteresolve a questão
corretamente após receber alguma orientação do
professor
Quando o estudante resolve a questão, mas
apresenta alguma imprecisão ou não conclui a
questão
Quando o estudante resolve a questão comerros
conceituais
Quando o estudante nãoresolve a questão

Q-1A
29

Q-1B Q-2 Q-3
29
08 12

17

11

12

24

-

-

09

02

01

02

15

05

-

04

03

04

Para analisar a questão 4 foram construídos critérios específicos apresentados no
quadro 2 por se tratar de uma questão que necessita de outros indicadores para análise.
Quadro 2. Parâmetros para análise qualitativa da questão 4 da avaliação.
CATEGORIAS
Não captasignificados
Captaoutrossignificados
parcialmente aceitos
Captasignificados parcialmente
aceitos
Compartilha significados aceitos
cientificamente
Compartilha significados aceitos
cientificamente com inovação

INDICADORES
A situação-problema não corresponde ao modelo 2x + 7 = 83
Oestudante apresenta elementos como: dobro, soma e
igualdade, mas não contextualiza corretamente
Quando o estudantecontextualiza corretamente, mas
apresenta alguma imprecisão ou não conclui a questão
Quando o estudante contextualiza corretamente reproduzindo
algummodelo mental
Quando o estudante contextualiza corretamente com
elementos de criatividade

Q-4
08
11
03
08
15

4 – AVALIAÇÃO DO ENSINO DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU
A avaliação escrita, composta por quatro questões, foi elaborada com objetivo de
avaliar a aprendizagem dos estudantes envolvendo o conteúdo de equações do 1º com uma
variável.
Questão 1-Determine a solução real de cada uma das equações, em seguida verifique
se sua resposta está correta.
a) 3(y – 1) – 2(y – 3) = 10

b)

+=

Essa questão está relacionada com a resolução de equações tendo o estudante que
determinar o valor das variáveis, resolvendo no item (a) uma equação com parêntese e uma
equação fracionária no item (b), verificando os resultados em seguida.
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Questão 2-Subtraindo 3 do dobro de um número e multiplicando o resultado pela
metade daquele número, obtemos zero. Qual é esse número? Escreva uma equação que
expresse essa situação em seguida resolva. Justifique sua resposta.
Nesta questão se pretende que o estudante represente a situação-problema através
de uma equação produto resolvendo-a em seguida.
Questão 3-A professora Maria organiza excursões com alunos do CAp. Para levar 200
alunos na primeira excursão a professora Maria distribuiu os alunos em uma certa quantidade
de grupos. Na segunda excursão, 300 alunos foram distribuídos em mais 4 grupos. Sabendo
que a quantidade de alunos em cada grupo é a mesma nas duas excursões. Quantos grupos
foram organizados na segunda excursão? Escreva uma equação que expresse essa situação
em seguida resolva. Justifique sua resposta.
Nesta questão é apresentada uma situação-problema, tendo os estudantes que
representar a situação-problema através de uma equação fracionária resolvendo-a em
seguida.
Questão 4-Invente um problema que seja resolvido pela equação 2x + 7 = 83
Esta questão apresenta uma equação do 1º grau simples para que o estudante
elabore uma situação-problema que possa ser representada através de uma equação dada.

5 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Observa-se no quadro 1 que 29 dos 47 estudantes resolveram corretamente os dois
itens na questão nº 1 (Q-1), não contextualizada. Em termos percentuais podemos dizer que
61,78% dos estudantes resolvem corretamente a equação do 1º grau com parêntese e/ou
fracionária. Vale ressaltar que outros 17 estudantes concluíram o item (a) após receber a
retroalimentação, ou seja, alguma orientação da professora aplicando o princípio da
aprendizagem pelo erro no qual o estudante tem a oportunidade de buscar, descobrir e
corrigir o que errou. Destaca-se também em (Q-1) que apenas um estudante não resolveu
este item por falta de atenção, como relata o próprio estudante na autoavaliação:
“Por falta de atenção (1-a), confundi método de cálculo, e por isso,
acabei errando a questão”.
Em (Q-2), 20 estudantes apresentam evidências de que compartilham significados
aceitos, sendo que 12 deles precisaram de alguma orientação da professora, principalmente
em relação ao modelo matemático utilizado (como por exemplo, a falta de parêntese para
atender as condições apresentadas na situação-problema); esses estudantes demonstram ter
baixo grau de dificuldade na compreensão da questão. Com maior grau de dificuldade, 09
estudantes não conseguem concluir (Q-2) e outros 15 estudantes captam significados não
aceitos. Ressalta-se que na autoavaliação realizada pelos 47 estudantes, participantes desta
etapa da pesquisa, 23 expressaram ter dificuldade para resolver essa questão, sendo
apresentadas três delas a seguir:
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“(…) A dois eu tentei resolver, tentei monta a continha mas eu não
consegui (...)”.
“Eu gostei da prova tava legal, só achei difícil a questão 2 por que não
sabia como fazer mas em geral eu gostei”.
“(…) Na prova eu tive dificuldade na questão 2, porque não lembrava
sobre oque se tratava”.
Os resultados da questão 3 (Q-3) mostram uma diferença significativa em relação a
(Q-2). Ambas as questões apresentam situações-problema para que os estudantes construam
um modelo matemático resolvendo-o em seguida. Observa-se no quadro 1 que o número de
estudantes que compartilharam significados aceitos passaram de 08 em (Q-2) para 12
estudantes

em

(Q-3).

Resultados

ainda

mais

significativos

foram

obtidos

com

a

retroalimentação, dobrando o número de estudantes que receberam alguma orientação da
professora para resolver (Q-3). Em relação à captação de significados não aceitos,
encontramos em (Q-3) uma diferença significativa, neste caso positiva tendo em vista que
apenas 05 estudantes cometeram erros conceituais nos cálculos nas operações enquanto que
em (Q-2) o número de estudantes que não concluiu a questão foi três vezes maior.
Essa relação positiva com (Q-3) foi evidenciada pelos estudantes na autoavaliação,
como pode-se observar nas seguintes frases:
“Eu gostei muito da prova, principalmente a questão 3 que foi muito
bem elaborada”.
“Na 3, foi bem fácil, já que a professora trabalha com questões
semelhantes à que caiu na prova (...)”.
Apresenta-se no quadro 2 cinco categorias utilizadas como parâmetros para análise
das situações-problema produzidas pelos estudantes em resposta a questão 4 (Q-4).
Entende-se como evidência de não captação de significados quando a situação apresentada
pelo estudante não corresponde ao modelo (2x + 7 = 83), como por exemplo: (João tinha
um determinado número de carrinhos, ele comprou mais 7 e ficou com 83 carrinhos. Quantos
carrinhos João tinha?) Na categoria ¨capta outros significados parcialmente aceitos¨ estão 11
estudantes que apresentam situações envolvendo elementos como: dobro, soma e igualdade,
mas suas situações-problema não estão contextualizas corretamente, sendo apresentado o
exemplo a seguir: (Joana comprou o dobro de balões que Pedro, Maria comprou 7 barras de
chocolates, as compras de Joana e Maria juntas deu 83 reais. Quanto custa os balões que
Joana comprou?).
Foram encontradas 03 respostas a (Q-4) que evidenciam a captação de significados
parcialmente aceitos, entretanto, apresentam alguma imprecisão ou não concluem a questão,
(Pedro tem uma quantidade de balas depois ele comprou a mesma quantidade que ele tem e
depois ele ganhou mais sete de seu amigo no final ele tinha 83 balas. Qual expressão
representada isso?) Destaca-se ainda que 23 estudantes compartilham significados aceitos
cujas situações-problema correspondem ao modelo dado. Destes, 08 estudantes reproduzem
algum modelo mental do tipo: (O dobro de um número com 7, obtendo oitenta e três.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

522

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

Determine o valor de x.). Outros 15 estudantes apresentam situações que além de
corresponder

ao

modelo

dado

indicam

compartilhamento

de

significados

aceitos

cientificamente com inovação, como a seguir, (João tinha duas caixas com um número igual
de bolinhas. Passaram-se alguns dias e João tinha reunido uma quantia de dinheiro e foi
comprar mais 7 bolinhas. No final desse dia ele tinha 83 bolinhas, quantas bolinhas tinham
em cada caixa no início?).
Segundo Gowin (apud. Moreira, 2006), o processo de ensino aprendizagem visa
compartilhar significados; sendo o aluno, o professor e os materiais educativos os
protagonistas da ação educadora. Moreira destaca ainda que baseado no modelo triádico de
Gowin tem-se também relações diádicas.
Apresenta-se a seguir alguns textos produzidos pelos estudantes na autoavaliação
nos quais evidencia-se essas relações diádicas:
Aluno-materiais educativos
A relação do aluno com os materiais educativos é entendida neste trabalho como a
utilização, pelos estudantes, de outras ferramentas para facilitar a aprendizagem desde novo
conteúdo, como é o caso de estudos complementares realizados pelos estudantes com
videoaulas ou em casa, relatados por:
“(...) Eu não estudei só na escola, mas estudei muito em casa,
perdendo o tempo que tinha para as outras disciplinas, mas o tempo
valeu o proveito do conteúdo”.
“(…) Fiz muitos exercícios, vi algumas vídeo-aulas (sic) que me
auxiliaram, me ajudaram MUITO. (...)”.
Aluno-professor
Evidencia-se aqui as relações entre aluno-professor quando o estudante relata sua
opinião sobre as aulas e/ou a importância da aprendizagem de novos conteúdos
“(…) Eu aprendi ao longo do bimestre como resolver equações
fracionárias e equação produto. (...)”.
“ (…) sobre a prova é que tava fácil e complicada, foi muito boa prova.
O que aprendi em sala teve na prova, isso faz sabermos nossas
capacidades e o que aprendemos. Aprendia fazer equações
fracionárias, a dificuldade na prova é que eu não lembrava de nada
sobre equações produto”.
Aluno-avaliação
Acrescenta-se para efeito desta análise a relação aluno-avaliação como as
observações dos estudantes na autoavaliação sobre a avaliação: pontos positivos, negativos,
dificuldades e superações como pode ser evidenciado nas seguintes frases:
“Minha opinião sobre a prova: Eu gostei da prova, achei fácil, bem
elaborada, feita para ¨confundir¨os alunos (...)”.
“Eu achei a prova um tanto difícil, eu sabia fazer alguns procedimentos
mas não consegui fazer alguns cálculos. Achei mais criativa do que
algumas provas anteriores e gostei da questão quatro”.
“Que eu achei da prova? Eu achei tudo fácio (sic) menos a nº 2, porque
eu não conseguia me lembrar como se fazia, mas no final me lembrei”.
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Professor-Aluno
A atuação do professor deve ser de mediação para promoção da aprendizagem, mas
também, de verificar se os significados que o estudante captou são os mesmos
compartilhados pela comunidade científica. Neste caso, são significados matemáticos sobre
equações do 1º grau e sua utilização na resolução de situações-problema, verificados nas
avaliações escritas, nas observações e registros sobre a participação dos estudantes na
realização das atividades individuais e em pequenos grupos.

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos uma UEPS exitosa quando a avaliação de desempenho dos estudantes
fornece evidências de Aprendizagem significativa. Pelo exposto na análise da avaliação
somativa apresentada neste trabalho, pode-se dizer que a UEPS, em equações do 1º grau
com uma variável, desenvolvida com os estudantes do 8º ano alcançou seu objetivo pois os
estudantes demonstram captação de significado, capacidade de explicar, resolver e criar
situações-problema.
Após a realização desta avaliação somativa foram realizadas, no horário oposto, aulas
extras através de retroalimentação, reforçando os estudos sobre equações para os estudantes
que não captaram os significados aceitos cientificamente, permitindo que todos os estudantes
dessem continuidade às atividades desenvolvidas em sala de aula em pequenos grupos.
Acredita-se na importância das UEPS para promover a aprendizagem significa crítica.
Considerando que ela, a aprendizagem, é progressiva, demanda tempo e estudos
aprofundados, portanto foi elaborada uma nova UEPS para o ensino de sistema de equações
cujos resultados serão apresentados posteriormente, buscando sempre evidências de que é
possível promover Aprendizagem Significativa Crítica no ensino de conteúdos matemáticos.
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NAÍMA SOLTAU FERRÃO
Universidade Federal de Santa Maria/Programa de Pós-Graduaçãoem Educação Matemática e Ensino de Ciências/
Bolsista PNPD/CAPES/ nsferrao@gmail.com
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Resumo: Apresenta-se um panorama de pesquisas realizadas no contexto educacional em que os
pesquisadores utilizaram efetivamente a ferramenta gravador do Cmap(Cmap Recorder), incorporada
ao programa de autoria de mapas conceituais CmapTools que permite a gravação em tempo real da
sequência dos passos realizados durante a construção de um mapa conceitual. O levantamento foi
realizado nos anais da Conferência Internacional sobre Mapeamento Conceitual, em bases de dados
como SciELOe Google Acadêmico. Foram identificados oito trabalhos no período compreendido ente
2005 a 2018relacionados à área da Tecnologia Educacional, ao Ensino de Ciências, à Educação
Matemática e à Saúde.Os resultados apresentados nestes trabalhos apontam o Gravador do Cmap como
recurso apropriado para a avaliação de mapas conceituais, verificação da aprendizagem significativa e
para a investigação dos processos cognitivos desencadeados por cada aprendiz na construção de um
mapa conceitual. Sinaliza ainda um campo aberto à exploração desta ferramenta e para investigações
que se beneficiem da disponibilidade de gravar as decisões, o processo de tentativa e erro, assim como
de poder acompanhar dinamicamente todas as modificações na estrutura de mapas conceituais
realizadas pelo aprendiz no momento em que este o elabora.
Palavras-chave: Mapas conceituais; CmapTools; Gravador do Cmap; Aprendizagem significativa
Abstract: An overview of research carried out in the educational context is presented, in which
researchers effectively used the Cmap Recorder (Cmap Recorder) tool, incorporated into the CmapTools
concept map authoring program that allows real-time recording of the sequence of steps taken during
building a concept map. The survey was conducted in the proceedings of the International Conference
on Conceptual Mapping, in databases such as SciELO and Google Scholar. Eight papers were identified
from 2005 to 2018 related to the area of Educational Technology, Science Teaching, Mathematical
Education and Health. The results presented in these works point to the Cmap Recorder as an
appropriate resource for the evaluation of conceptual maps, verification of meaningful learning and
investigation of cognitive processes triggered by each learner in the construction of a conceptual map.
It also signals a field open to the exploration of this tool and for investigations that benefit from the
availability of recording decisions, the trial and error process, as well as being able to dynamically follow
all changes in the concept map structure made by the learner at the moment when this one elaborates
it.
Keywords: Conceptual Maps; CmapTools; Cmap Recorder; Meaningful learning

1–INTRODUÇÃO
O constante avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) traz consigo
desafios e novas perspectivas à prática docente como o desenvolvimento de estratégias
didáticas que utilizam a tecnologia em propostas de ensino com vistas a propiciar a
aprendizagem significativa dos estudantes.
Aprendizagem significativa neste trabalho, segue os estudos do pesquisador norte
americano David Paul Ausubel (2002) e é definida como o resultado da interação intencional,
não arbitrária (não aleatória) e substantiva (não literal) entre um novo conteúdo e aqueles
aprendidos anteriormente.
No que diz respeito à utilização de softwares como recurso didático para a
aprendizagem em Matemática, concorda-se com Marin e Penteado (2011) que a presença das
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TIC no cenário educacional possibilita o planejamento de atividades de ensino antes
impensáveis somente com o uso de quadro e giz. Especificamente para o ensino de
Matemática, principal área de interesse de pesquisa das autoras, são muitos os softwares que
permitem explorar conceitos de uma forma mais dinâmica, detalhada e interativacomo os de
geometriaRégua e Compasso1, o Geogebra2 2D e 3D, entre outrossoftwares(MAGALHÃES,
2009; MARIN; PENTEADO, 2011; COELHO, 2018; MARTINS, 2019).
Magalhães (2009), por exemplo, aplicou uma sequência de atividades para explorar
desde a representação de pontos no plano cartesiano até o estudo dos coeficientes da função
afim com o auxílio de duas ferramentas computacionais livres: o CmapTools3 para a confecção
dos mapas conceituais e o software de geometria dinâmica Geogebra para realizar
simulações. O objetivo de Magalhães era analisar como os mapas conceituais mobilizavam
estratégias metacognitivas em ingressantes num curso de Ciência da Computação quando
estes estudam funções matemáticas.Na análisedos passos da construção dos mapas
conceituais feitos pelos estudantes, Magalhães evidenciou que os mapas favorecem a
reflexão, avaliação, julgamento e reestruturação dos processos cognitivos. Além disso, para
o autor o ambiente informático e a elaboração de mapas conceituais digitais possibilitaram
aos estudantes uma dinâmica investigativa mais intensa que dificilmente seria possível
apenas com o uso de lápis e papel.
Ao considerarmos a proposição de Moreira (2012, p. 14) de que um mapa conceitual
é um instrumento dinâmico que reflete “a compreensão de quem o faz no momento em que
o faz”, torna-se imprescindível buscar ferramentas que permitam acompanhar as estratégias
adotadas pelo estudante no instante em que este o elabora. Nesta direção, Magalhães pontua
que o fato de oCmapTools possuir uma ferramenta que grava todos os passos realizados pelo
estudante durante a construção de um mapa conceitual foi decisivo para a condução de sua
investigação e para a escolha da estratégia de análise adotada.
Destarte, motivados pelos resultados apontados por Magalhães (2009)apresenta-se
aqui um panorama de pesquisasque efetivamente utilizaram o “Gravador do Cmap”no
contexto educacional.
Nosso intuito, ao elencar as funcionalidades, características e diferentes formas de
utilizaçãodo softwareCmapTool,mais especificamente de uma de suas ferramentas, o
“Gravador do Cmap”, é apresentar uma possibilidade a professores e pesquisadores de terem
acesso ao processo de aprendizagem de cada aprendiz e, incentivar o desenvolvimento de
estratégias inovadoras de ensino que utilizam a tecnologia em propostas de ensino capazes
de propiciar uma efetiva melhoria na qualidade de ensino, em especial em disciplinascomo a

1

http://car.rene-grothmann.de/
https://www.geogebra.org/
3
https://cmap.ihmc.us/
2
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Matemática onde as relações entre conteúdos aprendidos são requisitos ou facilitam a
aprendizagem de novos conteúdos.
Para tanto, na primeira parte deste artigo discursamos sobre a origem, características
e os principais conceitos da teoria que fundamentam a criação dos mapas conceituais e, que
indiretamente nortearam o projeto do software CmapTools. Em seguida, apresentamos a
ferramenta Gravador do Cmap, um panorama das pesquisas que o utilizaram e tecemos
algumas considerações.
2–A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E A TÉCNICA DO MAPEAMENTO
CONCEITUAL
A aprendizagem significativa, conceito central da teoria ausubeliana, decorre do
relacionamento daquilo que se sabe com um novo conhecimento, tornando este, em algo
mais elaborado, estável, pronto para o estabelecimento de novas relações e rico em
significação.
Para Ausubel (2002), a organização dos conceitos na estrutura cognitiva de um
aprendiz se manifesta de forma hierárquica, ou seja, dos conceitos mais gerais para os mais
específicos. Deste modo, a interação entre os conhecimentos prévios específicos e relevantes
para a aprendizagem de determinado conhecimento – denominados no âmbito da Teoria da
Aprendizagem Significativa, subsunçores – com uma nova informaçãoimplica na ampliação
ou reformulação da estrutura cognitiva preexistente.No entanto, se a nova informação é
apenas memorizada de forma arbitrária, sem que haja qualquer tipo de interação desta com
os conhecimentos preexistentes, diz-se neste caso, que a aprendizagem ocorreu de forma
mecânica ou automática.
Ausubel, Novak e Hanesian (1980) ressaltam que a aprendizagem significativa vista
comoprocesso pressupõea existência de ideias relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz
que sirvam de âncora novas aprendizagens; que o material de aprendizagem seja lógico e
passível de se relacionar com estes subsunçores(potencialmente significativo), e que o
aprendiza manifeste motivação e intenção em aprender.
Embora Ausubel enfatize que aquilo que o estudante sabe influencia diretamente em
sua aprendizagem, Novak e Gowin (1996) advertem que ele não definiu instrumentos que
possibilitem avaliar a aprendizagem ou perceber como o estudante organiza e correlaciona os
conceitos aprendidos de forma a determinar o melhor ponto de partida para a futura
instrução.Assim, em um projeto de pesquisa que procurou acompanhar as mudanças na
compreensão de crianças sobre conceitos básicos de ciências, Joseph Novak e colaboradores
criaram atécnica do mapeamento conceitual fundamentados na Teoria da Aprendizagem
Significativa de Ausubel.
Novak e Canãs (2010) definem mapas conceituaiscomo“ferramentas gráficas para a
organização

e

representação

do

conhecimento”.

Em

suma,

os

mapas

permitem
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representargraficamente as relações entre conceitos por meio de proposições (conceito +
palavra de ligação + conceito). Sua elaboração, segundo Dutra (2006, p.104) exige:
(...) esforço cognitivo/capacidade operacional do sujeito de natureza bastante
específica. O ato em si que leva à construção das proposições está circunscrito
às abstrações do sujeito no sentido de reconstituir, antecipar e/ou explicar as
relações entre os conceitos. Consequentemente, a análise das construções dos
sujeitos expressas no mapa conceitual incide diretamente sobre os resultados
das coordenações do pensamento do sujeito.

Embora não existam regras fixas, os mapas na perspectiva novakiana possuem
similaridades com a organização do conhecimento concebida por Ausubel, ou seja, são
hierárquicos. Os conceitos mais gerais aparecem no topo do mapa e os demais surgem em
ordem decrescente de abrangência (NOVAK; GOWIN, 1996).
A organização de um mapa conceitual deve privilegiar a leitura de suas proposições
em qualquer direção, ou seja, deve ser bidimensional (MOREIRA, 2006). Desta forma,
épossível representar maisprecisamente as relações proposicionais entre os conceitos,
ressaltar semelhanças, diferenças entre conceitos e a percepção de diferenciação progressiva
e de reconciliação integrativa.
A diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa são processos simultâneos
nodecorrer da aprendizagem significativa.O princípio de diferenciação progressiva se
caracteriza por um “processo contínuo, no qual novos conceitos adquirem maior significado à
medida que são alcançadas novas relações” (NOVAK; GOWIN, 1996, p.115) e, o princípio da
reconciliação integrativa, consiste no ato de recombinar, reagrupar ou reorganizar as
semelhanças e diferenças entre conceitos ou proposições.
Na estrutura dos mapas conceituais a diferenciação progressiva se manifesta na
presença de níveis de hierarquia cada vez maiores e na bifurcação ou ramificações de
conceitos centrais (MINTZES; WANDERSEE: NOVAK, 2000). A reconciliação progressiva,por
sua vez, verifica-se na existência de ligações cruzadas ou transversais entre ramos distintos
da hierarquia conceitual.
As ligações transversais que revelem relações válidas entre dois segmentos
distintos dahierarquia conceitual significam possivelmente reconciliações
integradoras importantes epodem ser, por isso, melhores indicadores de
aprendizagem significativa do que os níveishierárquicos (NOVAK; GOWIN,
1996, p. 123).

Em 1987, sob a supervisão do professor e pesquisador Albert Cañas e parceria do
professor Novak, foi desenvolvido no Instituto para a Cognição Humana e de Máquina
(Institute for HumanandMachineCognition – IHMC) da Universidade da Florida osoftware
CmapToolspensado para associar as “qualidades dos mapas conceituais ao poder da
tecnologia, especialmente da internet”(NOVAK; CAÑAS, 2010, p.17).
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3–O SOFTWARE CMAPTOOLS
O CmapTools é um software livre, multiplataforma, disponível em 19 idiomas, de
interface com o usuário bastante simples e intuitiva. Para Dutra (2006) as ferramentas
oferecidas pelo software CmapTools o tornam único quando comparado a outros softwares de
edição e autoria de mapas conceituais. Entre suas funcionalidades, disponibiliza ferramentas
para construir, navegar, compartilhar, comparar e armazenar mapas conceituais digitais em
servidores (Cmap Servers) distribuídos pela internet, possibilitando a múltiplos utilizadores
e, em locais diferentes, colaborar de forma síncrona num único mapa conceitual (MINGUÉZ;
CHACÓN; ALONSO, 2013). O CmapTools permite ainda a inserção de outras fontes de
informação tais como textos, imagens e gráficos e suporte, inclusive, de direcionamento para
outros mapas.
Utilizando um mapa conceitual Marriott e Torres (2007) apresentam uma síntese da
gama de recursos oferecidos pelo software CmapTools (Figura 1).

Figura 1.Recursos disponíveis noCmapTools (MARRIOTT; TORRES, 2007).

Das características e funcionalidades assinaladas e apresentadas na Figura 1, neste
artigo, nos deteremos àquelas relacionadas à ferramenta Gravador do Cmap que permite a
gravação dos estágios de construção de um mapa conceitual.
3.1 – A FERRAMENTA GRAVADOR DO CMAPTOOLS
A ferramenta Gravador do Cmap é um recurso agregado ao CmapTools a partir da
sua quarta versão em 2005. Por meio desta ferramenta é possível armazenar, reproduzir e
acompanhar dinamicamente cada etapa da construção ou modificação realizada em um mapa
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conceitual favorecendo a análise de todo o processo e, não apenas do resultado final (NOVAK;
CAÑAS, 2006; DUTRA; FAGUNDES; CAÑAS, 2007).
Segundo o tutorial on-line do CmapTools (IHMC, 2014) o armazenamento do
processo de construção e edição pode ser gravado no mesmo arquivo do mapa conceitual ou
em um arquivo distinto, separado.
O gravador do Cmap é acionado a partir da barra de Ferramentas conforme
assinalado na Figura 2. Os botões do lado esquerdo permitem ao usuário iniciar, pausar,
reproduzir ou retroceder os passos efetuados.

Figura 2.Ferramenta Gravador do CmapTools.

Os registros da gravação são então exportados no formato de texto ou importados
para pacotes de folha de cálculo ou de análise estatística para o processamento de dados
conforme expresso no exemplo de arquivo de logna Figura 3:
datetime [dow mon dd hh:mm:ss:milszzzyyyy], user id, step number, event id, action type, entity type, entity id, entity desc
Wed Apr 16 23:08:18:88 BRT 2019, ana, 0, 800, Start, Recording, 1NT4F6R7-14NV70G-55, 'Sem título 1'
Wed Apr 16 23:08:21:69 BRT 2019, ana, 1, 1NT4FT02-1ZWKYT-5T, Add, Concept, ge:1NT4F0D-28GVSBM-5V,'???' x:159
y:114 w:44 h:26
WedApr 16 23:08:27:62 BRT 2019, ana, 2, 101, ModifyText, Concept, ge:1NT4FT0D-28GVSBM-5V,'Matemática' x:144
y:114 w:74 h:26
Figura 3.Ferramenta Gravador do CmapTools.

Os registros gravados incluem oito categorias diferentes de dados: tempo, usuário,
número da etapa, identificador de evento, tipo de ação, tipo de entidade, identificador da
entidade e descritor da entidade. O tipo de ação refere-se à operação real realizada (adicionar,
excluir, mover, modificar o texto) enquanto o tipo de entidade refere-se ao objeto (conceitos,
frases de ligação, conectores) sobre o qual a operação foi realizada.
No exemplo apresentado, temos que o segundo passo (nº da etapa) de Ana (usuário)
durante a construção do seu mapa conceitual em 16 de abril de 2019 (tempo) foi a
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modificação do texto (tipo de ação) do conceito (tipo de entidade) '??' para 'Matemática'
(descritor de entidade). Com esse registro também é possível reconstruir os passos realizados
por Ana em uma análise posterior.
Para Miller, Cañas e Novak (2008) o tipo de ação e o tipo de entidade são
particularmente relevantes na tentativa de compreender o que ocorre no momento da
construção do mapa conceitual. Neste sentido, toda a reorganização, inclusão ou modificação
dos conceitos evocados inicialmente pelos estudantes podem revelar aspectos importantes
sobre o pensamento do estudante durante o processo de elaboração do mapa que não são
contemplados quando a análise do mapa se detém à sua última versão.
O gravador do Cmap pode ser habilitado para um ou diversos usuários durante um
processo de colaboração assíncrona e o nome de cada colaborador é exibido no mapa ao lado
do conceito por ele adicionado ou modificado. Ao ativar esse recurso em trabalhos
colaborativos online, o professor fica ciente da contribuição de cada participante, o exato
momento da colaboração e o tempo total dedicado à construção de um mapa conceitual
(NOVAK; CAÑAS, 2010, MARRIOTT; TORRES, 2007).
Para demostrar algumas possibilidades de utilização do Gravador do Cmap no
contexto educacional, apresentamos um panorama dos trabalhos que utilizaram efetivamente
a ferramenta no desenvolvimento de suas pesquisas.
4–O GRAVADOR DO CMAP NO CONTEXTO DA PESQUISA EDUCACIONAL
O panorama apresentado abrange o período que vai desde a incorporação da
ferramenta Gravador ao CmapTools, em 2005, até o ano de 2018.
Inicialmente,

buscamos

trabalhos

publicados

nos

anais

da

InternationalConceptMapping Conference (CMC) – uma das principais conferências sobre
mapeamento conceitual – desde a sua primeira edição em 2004 à oitava em 2018.
Posteriormente, estendemos esta busca a periódicos científicos, websites de bibliotecas de
universidades brasileiras e bases de dados como SciELOe Google Acadêmico.
Para a busca dos trabalhos, definimos quatro palavras-chave vinculadas com o
operador lógico E (AND) para garantir a recuperação de referências com os termos. São elas:
Gravador do Cmap; Cmap Recorder, Grabadora de Pasos e CmapTools. Por meio destes
procedimentos e, após um exame inicial considerando a procedência institucional, os títulos
e resumos, encontramos sete trabalhos, respectivamente, os de Immonen-Orpana; Ahlberg
(2008), Miller; Cañas; Novak (2008), Miller; Cañas (2008), Magalhães (2009), Carvalho;
Barone; Zaro (2011), Salamanca-Avila; Borght; Frenay (2012) e o estudo de Darroz; Rosa;
Rosa; Perez (2013). Em contato feito via rede social, o Prof. Canãs ainda nos indicou a tese
de Miller (2008) sobre o assunto que completam nosso quadro dos trabalhos.
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Após a leitura, os trabalhossupracitados foram organizados em um quadro-síntese
(Quadro 1) segundo o ano de publicação, título, autor, tipo de publicação e área de
abrangência da pesquisa e a finalidade do gravador no estudo.
Quadro 1. Trabalhos que utilizaram o Gravador do Cmap
Ano

2008

2008

2008

2008

2009

2011

2012

2013

Título
An exploration of
computer-mediated skill
acquisition in
conceptmapping by inservice Panamanian public
elementary
Schoolteachers
Use of the Cmaptools
Recorder to explore
acquisition of skill in
concept mapping
Effect of the nature of the
focus question on
presence of dynamic
propositions in a concept
map
Learning, pedagogical
thinking and collaborative
knowledge building by
CmapTools
Mapas conceituais digitais
como estratégia para o
desenvolvimento da
metacognição no estudo
de funções
Análise dinâmica de
mapas conceituais – uma
abordagem utilizando o
Wink®
Analisisdelcontenido y
laestructura de
lasrepresentaciones a
partir de mapas
conceptuales
Mapas Conceituais como
Recurso Didático na
formação continuada de
professores dos primeiros
anos do Ensino
Fundamental: um estudo
sobre conceitos básicos de
astronomia.

Autor

Tipo

Área

Finalidade

Miller

Tese

TecnologiaEdu
cacional

Avaliação das
habilidades de
mapeamento conceitual

Miller;Cañas;Nov
ak

Artigo em
Anais

TecnologiaEdu
cacional

Avaliação das
habilidades de
mapeamento conceitual

Miller;Cañas

Artigoem
Anais

Tecnologiaedu
cacional

Avaliação das
habilidades de
mapeamento conceitual

ImmonenOrpana; Åhlberg

Artigoem
Anais

Saúde

Acompanhamento da
Aprendizagem

Magalhães

Tese

Educação
Matemática

Análise dos processos
cognitivos

Carvalho;Barone
;Zaro

Artigo em
Anais

Tecnologia
educacional

Análise de Mapas
Conceituais

SalamancaAvila;Borght;Fre
nay

Artigoem
Anais

Ensino de
Ciências

Análise de
representações sociais

Darroz;Rosa;Ros
a;Pérez

Artigo em
Periódico

Ensino de
Ciências

Análise de Mapas
Conceituais

Conforme apresentado no Quadro 1, contabilizamos no período de 2004 a 2018 oito
trabalhos em que os pesquisadores utilizaram a ferramenta Gravador do Cmap no contexto
de suas investigações. Destas, grande parte das pesquisas foi desenvolvida no ano de 2008
e na área da Tecnologia Educacional.
Vale destacar que todos os autores dos estudos mencionadosno Quaro 1, pontuam a
ausência de trabalhos que façam análise de mapas conceituais baseados nos passos de sua
construção ou que utilizem a ferramenta Gravador do Cmap como instrumento em suas
investigações.Deste modo verifica-se que trabalhos que utilizem o Gravador do Cmap para
estudar o que ocorre durante o processo de elaboração de um mapa, ainda são raros e
incipientes. Curiosamente, após o ano de 2013, não localizamos nenhum trabalho que utilize
ou mencione o Gravador do Cmap. São inquietações deixadas provisoriamente de lado por
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não fazerem parte do escopo principal deste trabalho; mas pertinentes para nortear futuros
trabalhos.
Quanto à finalidade do uso, ou seja, qual o motivo que levou um pesquisador optar
pela utilização do Gravador do Cmap como instrumento de investigação, encontramos o
Gravador do Cmap como instrumento de avaliação da aprendizagem, para análise de mapas
conceituais, dos processos cognitivos envolvidos no momento de construção dos mapas e de
representações sociais e como recurso para acompanhar a aprendizagem dos estudantes.
No entanto, apesar dessas iniciativas em mostrar a potencialidade de tal ferramenta,
constatamos que apenas os trabalhos de Miller (2008), Miller, Cañas (2008), Miller, Cañas e
Novak (2008) e o de Magalhães (2009) utilizaram o Gravador do Cmap efetivamente para
aquilo que foi projetado.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma das tarefas dos professores é a busca constante por métodos ou ferramentas
que favoreçam o processo de ensino e de aprendizagem e que sejam capazes de auxiliar os
estudantes a estabelecer vínculos entre os conceitos estudados no decurso de sua vida escolar
com vistas à aprendizagem significativa.
Neste contexto, a utilização da técnica do mapeamento conceitual pode auxiliar no
entendimento da organização e relações entre conceitos no âmbito de uma aula, uma
disciplina ou um curso inteiro.
A

levantamento

de

pesquisas

realizado

aponta

o

Gravador

do

Cmap

do

CmapToolscomo ferramenta apropriada para a avaliação de mapas conceituais e para a
investigação dos processos cognitivos desencadeados por cada aprendiz durante o processo
de construção de um mapa conceitual, seja em uma sala de aula ou realizado por estudantes
de um curso a distância reduzindo, assim, limitações espaciais e temporais.No entanto,
sinaliza um campoaberto à exploração desta ferramenta em investigações que se beneficiem
da disponibilidade de gravar as decisões, o processo de tentativa e erro, assim como de poder
acompanhar dinamicamente todas as modificações na estrutura de mapas conceituais
realizadas pelo aprendiz no momento em que este o elabora.
Esperamos que este artigo contribua para a divulgação do software CmapTools, da
técnica do mapeamento conceitual e da Teoria da Aprendizagem Significativa e para a
consolidação desta perspectiva teórica no campo da Educação Matemática.
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Resumo:A pesquisa tem como objetivo analisar o significado atribuído a Unidades de Ensino
Potencialmente Significativas (UEPS) nos trabalhos que apresentam práticas docentes e pesquisas em
ensino disponíveis nos anais dos EIAS, ENAS e ERAS. A metodologia de busca e análise ancorou-se na
revisão sistemática. Chegamos a 23 trabalhos, sendo 11 comunicações orais e 12 comunicações na
forma de painéis. De posse dos 23 artigos, elaboramos uma tabela de análise e registro de indicadores
do significado atribuído a UEPS. Os indicadores elencados para discussão foram: presença de
contribuições inovadoras, de análise crítica, do atendimento aos passos sequenciais e dos aspectos
transversais da UEPS. A análise evidenciou ampliação de trabalhos com UEPS nos últimos eventos,
sendo a área de maior prevalência de Ensino de Física, e a maioria dos trabalhos contempla os aspectos
sequenciais e transversais, ajustados a suas etapas no seu desenvolvimento, demonstrando
entendimento sobre a UEPS. Contudo, quanto às formas de uso a maioria não apresenta contribuições
inovadoras e analise crítica sobre a UEPS apresentada, evidenciando o pressuposto de que a UEPS está
sendo apropriada como um sumário de práticas ou receituário didático.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Ensino; Pesquisa em Ensino; Prática Docente; Revisão
Sistemática.
Abstract: The research aims to analyze the meaning attributed to Potentially Meaningful Teaching Units
(PMTU) in works that present teaching practices and teaching research available in the annals of EIAS,
ENAS and ERAS. The search and analysis methodology were anchored in the systematic review. We
reached 23 articles, 11 oral communications and 12 panel presentations. In possession of the 23 articles,
we elaborated a table of analysis and register of indicators of the meaning attributed to PMTU. The
indicators listed for discussion were: presence of innovative contributions, critical analysis, compliance
with sequential steps and cross-cutting aspects of the PMTU. in the last events, being the area with the
highest prevalence of Physics Teaching, and most of the studies include the sequential and transversal
aspects, adjusted to their stages of development. However, in terms of use, the majority do not present
innovative contributions and critical analyzes of the PMTU presented, highlighting the hypothesis that
the PMTU is being adequate as a summary of practices or summary of practices.
Keywords: Meaningful Learning; Teaching; Research in Teaching; Teaching Practice; Sistematic
Reviews.

1 – INTRODUÇÃO
Iniciamos essa discussão na perspectiva da Didática, enquanto princípio científico
orientador das atividades educativas e suas respectivas possibilidades de torná-las mais
eficientes no processo de ensino e aprendizagem. De acordo com Libâneo (2013), a tarefa
principal do professor ou pesquisador é garantir a unidade didática entre ensino e
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aprendizagem, por meio do processo de ensino, que consiste tanto nas atividades do
professor quanto nas atividades dos alunos. Isso implica pensar o processo didático a partir
de seus elementos essenciais – conteúdo, ensino e aprendizagem que acontece a fim de
alcançar objetivos sociais, políticos e pedagógicos – que venham de uma situação didática
concreta, aquela condutora do ensino.
Há certamente diversas maneiras de pensar uma situação didática concreta.
Poderíamos dizer diferentes estilos de ensino. Cordeiro (2012) argumenta que “o sucesso
deste ou daquele estilo depende, muitas vezes, não apenas do saber técnico e pedagógico
acumulado pelo professor” (p. 24). Mas, também da capacidade docente de analisar
criticamente a situação didática pensada e refletir sobre a sua potencialidade em contribuir
com os processos de atribuição de significados e tentar atuar sobre eles, a partir deles e com
eles (CARVALHO, 2004). Moreira (2011c) ao propor Unidades de Ensino Potencialmente
Significativas (UEPS), tanto na perspectiva da didática, como também na perspectiva da
pesquisa aplicada em ensino na sala de aula, evoca esses elementos.
Do ponto de vista da pesquisa aplicada em ensino, compreendemos que os eventos
educativos buscam sempre responder questões sobre fenômenos que versam sobre o ato de
ensinar, sobre o que está sendo ensinado e sobre os efeitos contextuais nos quais estão
inseridos o ensino, o currículo e a aprendizagem, em que todos são, simultaneamente,
avaliados (NOVAK, 2000; MOREIRA, 2011b). Essa dinâmica exige, por parte do professor ou
pesquisador, reflexão constante e análise crítica aguçada sobre os efeitos das situações
didáticas utilizadas para obtenção de dados sobre os fenômenos investigados, com vistas à
asserção de conhecimentos e de valor, capazes de gerar inovações ao que já foi proposto,
trazendo avanços significativos ao conhecimento científico.
Contudo, temos observado que, tanto na perspectiva didática (ação docente) como
na pesquisa (intervenção investigativa), as UEPS estão sendo apropriadas de forma linear e
acrítica, ou seja, como um receituário de práticas. Com isso, pressupomos que, a partir do
uso linear e da carência crítica, corre-se o risco de adotar uma descrição idealizada, que tende
a considerar isoladamente cada aspecto sequencial da unidade proposta, ou até mesmo em
sua totalidade. Sabemos que a descrição idealizada condiz com o desenho técnico da didática
e do processo de ensino e aprendizagem que, como apontam Meneses Villagrá (2003),
Cordeiro (2012) e Libâneo (2013), não dão conta do aspecto primordial gerenciador de
sentidos provenientes da sala de aula, capaz de permitir a realização da ação docente e da
pesquisa no contexto escolar.
Isso posto, nossa questão de investigação é “Qual o significado atribuído às UEPS por
docentes e pesquisadores que participaram dos Encontros de Aprendizagem Significativa?”.
Assim, o objetivo é viabilizar a discussão do tema a partir do entendimento que guia propostas
e atividades interventivas socializadas nessas ocasiões.
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Com a finalidade de colocar o contexto descrito em discussão durante este Encontro,
apresentamos os dados de um levantamento investigativo do tipo revisão sistemática
(COSTA, ZOLTOWSKI, 2014; GALVÃO, PANSANI, HARRAD, 2015), que tem por objetivo
analisar as formas de utilização das UEPS em artigos apresentados nos anais de Encontros
Internacionais, Nacionais e Regionais de Aprendizagem Significativa, disponibilizados no
portal da Aprendizagem Significativa no Brasil1.
Ao assumirmos essa discussão não significa que serão desconsideradas as
contribuições que as UEPS têm dado ao ensino e aprendizagem significativa dos conceitos
científicos, bem como a pesquisa, ao longo dos sete anos de sua publicação. Ao contrário,
desejamos contribuir com a reflexão, defendendo o seu uso plenamente crítico no sentido de
favorecer a ampliação da sua potencialidade a partir da produção de asserções de
conhecimentos inovadores capazes de aproximar ainda mais a pesquisa e a prática docente.
2 – FUNDAMENTO TEÓRICO
A crítica foi um recurso utilizado por Ausubel (1965) para refutar o modelo
neobehaviorista de ensino aprendizagem, vigente na época, e defender a posição cognitivista
como o melhor caminho para compreender os fenômenos inerentes à aprendizagem. Assim,
mobiliza argumentos explicativos e críticos para elucidar as ideias presentes na Teoria da
Assimilação Cognitiva, uma teoria para a aprendizagem significativa, proposta por ele. Essas
críticas se mostraram fundamentais para promoção da compreensão da teoria apresentada
(SILVEIRA, 2012).
Contrário ao modelo neobehaviorista e defensor do cognitivismo, Ausubel se
fundamentou, especialmente, na ideia de que aquisição e retenção de conhecimentos verbais
eram decorrentes de processos ativos, integradores e interativos, entre o material de
instrução e as ideias relacionadas na estrutura cognitiva do estudante com novas ideias, nas
quais se podem fazer conexões de maneira bem particular.
[...] O significado, não é uma resposta implícita, mas uma experiência
consciente claramente articulada e precisamente consciente que emerge
quando sinais potencialmente significativos, símbolos, conceitos, ou
proposições estão relacionados e incorporados dentro de uma dada estrutura
cognitiva individual, em uma base não arbitrária e subtrativa. A aquisição de
novos significados é, assim, considerada coextensiva com a aprendizagem
significativa, um processo [...] qualitativamente diferente da rota de
aprendizagem nos termos não arbitrários e subtrativos relacionado ao que é
para ser conhecido como ideais existentes na estrutura cognitiva [...]
(AUSUBEL, 1965, p. 8).

Para o autor, o sistema cognitivo humano é considerado como um mecanismo de
processamento de dados e armazenamento, de tal modo que novas ideias e informações
podem ser aprendidas e mantidas de forma significativa apenas na medida em que

1

<www.apsignificativa.com.br>. Acesso em 30/03/2019.
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devidamente relevantes, sendo, geralmente, incluídas aos conceitos ou às propostas já
disponíveis, para desempenhar uma função de classificação ou de fornecer amparo ideacional.
Sinaliza a existência de uma clara distinção entre o mecanismo significativo e receptível.
[...] no receptível (expositivo) aprende-se o conteúdo apresentado ao invés de
descobri-lo, assim, não podemos assumir que é um fenômeno puramente
passivo. É ainda necessário que o estudante se relacione com o novo material
para apreender de forma semelhante, ideais estabelecidos na sua própria
estrutura cognitiva; aos conceitos e propostas recentes. Traduzindo-o em um
quadro pessoal de referência em consonância com a sua experiência de
vocabulário e idiossincrática, e muitas vezes a formular o que é para ele uma
ideia completamente nova implica uma reorganização de muito conhecimento
existente [...] (AUSUBEL, 1961; 1963; 1964 apud. AUSUBEL, 1965, p. 9).

Ademais, o controle sobre a aprendizagem significativa pode ser exercido de forma
mais eficaz através da identificação e manipulação de estruturas cognitivas significativas
variáveis. Isso pode ser realizado de duas maneiras: (a) substantivamente, mostrando
preocupação com a estrutura da disciplina, poder explicativo e generalização relacionada ao
seu conteúdo; e (b) programaticamente, empregando princípios adequados de ordenamento
de assuntos sequenciados, a construção de sua lógica, organização interna e a organização
prática (AUSUBEL, 1965, p. 10).
A demonstração de alguns dos argumentos explicativos de Ausubel em 1965, no
sentido de propagar a Teoria da Assimilação Cognitiva, expõe sua complexidade. Em função
disso, em 1968, Ausubel e seus colaboradores, ampliam as explicações em obras
subsequentes, na esperança de desmistificar a complexidade com a qual a teoria se
apresentava perante os investigadores, docentes e elaboradores de currículos, sob hipótese
que a incompreensão se tornava um agente desestimulador de adesão à teoria.
Então, passam a explicar com mais clareza a ocorrência da aquisição e retenção do
conhecimento de caráter significativo, ampliando a discussão em torno da Teoria de
Aprendizagem Significativa e reforçando as críticas aos modelos neobehavioristas (AUSUBEL,
NOVAK, HANESIAN, 1980; AUSUBEL, 2003). Uma explicação teórica cognitivista do processo
ensino aprendizagem é proposta chamando atenção à ideia central de que aprendizagem é
influenciada pelo que o aprendiz já sabe e, que este é o fator isolado que mais influencia a
aprendizagem (MOREIRA, 2011a). Deixam claro que promover a aprendizagem exige
entender a complexidade que a envolve, pois aprender significa organizar e integrar
significados na estrutura cognitiva originando conhecimentos, lembrando a existência de uma
estrutura na qual essa organização e integração se processam.
Logo, novos conhecimentos podem ser adquiridos e retidos na medida em que os
conceitos estiverem claros e disponíveis na estrutura cognitiva de quem aprende. Com isto,
as novas informações interagem com uma estrutura de conhecimento específica denominada
conceito subsunçor, capaz de servir de ancoragem para a nova informação de modo que esta
adquira significado (AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980; AUSUBEL, 2003; MOREIRA,
2011a).
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um processo psicológico cognitivo (conhecer) que considera a interação entre
umas ideias ‘logicamente’ (culturalmente) significativas, umas ideias de fundo
(de ancoragem) pertinentes à estrutura cognitiva (ou na estrutura de
conhecimento) da pessoa concreta que aprende e a atitude mental desta
pessoa em relação com a aprendizagem significativa ou a aquisição e a
retenção de conhecimentos [...] (AUSUBEL, 2003, p. 12).

A ocorrência da aprendizagem significativa nas diferentes fases de desenvolvimento,
é evidenciada quando a aquisição de significados é real para o aprendiz (efeito psicológico) e
emerge quando o significado potencial (efeito lógico) do material de aprendizagem se
converte em conteúdo cognitivo diferenciado e idiossincrático, por haver sido relacionado de
forma substantiva, interatuando com ideias relevantes presentes na estrutura cognitiva de
quem aprende.
Ausubel (2003) argumenta que na ocorrência da aprendizagem significativa, os
conceitos são desenvolvidos, elaborados e diferenciados em decorrência de sucessivas
interações. Para manter esta dinâmica, a instrução praticada deve se pautar em dois
princípios: (a) diferenciação progressiva, princípio pelo qual o assunto deve ser programado
de

forma

que

as

ideias

mais

gerais

e

inclusivas

sejam

apresentadas

antes

e,

progressivamente diferenciadas, introduzindo os detalhes específicos necessários; e (b)
reconciliação integrativa, aquele pelo qual a programação do material instrucional deve ser
feita para explorar relações entre ideias, apontar semelhança e diferença significativa,
reconciliando discrepâncias reais ou aparentes. A partir disso, Moreira (2011a) reitera que a
aprendizagem resultante de reconciliação integradora resultará, também, em diferenciação
progressiva adicional de conceitos e proposições.
Ao propor tais princípios, Ausubel assegura que é mais fácil para o aprendiz captar
aspectos diferenciados de um todo mais inclusivo previamente apreendido, do que ordenar o
todo a partir de suas partes diferenciadas previamente aprendidas, na hipótese que
[...] a organização que o indivíduo faz do conteúdo de uma determinada
disciplina no próprio intelecto consiste em uma estrutura hierárquica, onde as
ideias mais inclusivas ocupam uma posição no vértice da estrutura e
subsumem, progressivamente, as proposições, conceitos e dados factuais
menos inclusivos e mais diferenciados [...] (AUSUBEL, 2003, p. 166).

Isso significa dizer que o primeiro e mais importante fator cognitivo no processo
instrucional é a estrutura cognitiva do aprendiz no momento da aprendizagem. Devido a isso,
deve ser influenciada das seguintes maneiras: substantivamente, pela apresentação ao
aprendiz de conceitos e princípios unificadores e inclusivos, com maior poder explicativo e
propriedades integradoras, sendo programaticamente inclusivos; pelo emprego de métodos
adequados de apresentação de conteúdos e utilização de princípios de programação
apropriados na organização sequencial da matéria de ensino (AUSUBEL, 2003).
A disponibilidade de ideias âncoras relevantes para seu uso na aprendizagem
significativa e na retenção pode, obviamente, ser maximizada se tirar partido das
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dependências sequenciais naturais existentes na disciplina. E, de fato, a compreensão de um
dado tópico frequentemente pressupõe o entendimento prévio de algum tópico relacionado
implicando em consolidação (AUSUBEL, 2003). A consolidação, segundo Ausubel, pode
“assegurar uma prontidão contínua de matérias e um êxito na aprendizagem sequencialmente
organizada” (2003, p. 172).
Nesta perspectiva, a prática pedagógica e a investigação não devem negar as
representações conceituais consideradas proeminentes na estrutura cognitiva do aluno, que
serviram de ancoragem aos novos conceitos e ideias. Isto exige determinar as necessárias
ligações entre o que é ensinado e o que o aluno já conhece (AUSUBEL, 2003; MOREIRA,
2011c). Obviamente, a aprendizagem significativa é progressiva, visto que, a compreensão
de um arcabouço conceitual é inacabada e para o domínio de certo campo conceitual leva-se
tempo elusivo para acontecer (RODRÍGUEZ PALMERO, 2008; LEMOS, 2007, 2011; MOREIRA,
2011c).
A compreensão da Teoria e sua aplicabilidade pode levar a escolha de recursos
facilitadores da aprendizagem, capazes de contribuir para a aquisição de uma estrutura
cognitiva adequadamente organizada. Pode, também, minimizar a assimilação obliteradora e
tornar mais ativo o processo de aquisição de significados, que fica mais elaborado. Assim, as
evidências de aprendizagem só podem ser obtidas e avaliadas em situações problemáticas
(AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2011c).
Enfim, as elucidações de Ausubel (1965; 2003) são aportes fundamentais para
discussão da investigação, bem como, as constantes críticas de Moreira (2010b; 2012) quanto
ao entendimento da Teoria da Aprendizagem Significativa e sua apropriação no ensino e nas
pesquisas em ensino.
Em função dessa bibliografia, de congressos internacionais sobre
aprendizagem significativa […] e de muitos artigos sobre a teoria, ou usando
a teoria como referente teórico, houve uma apropriação superficial e
polissêmica do conceito de aprendizagem significativa. Toda a aprendizagem
passou a ser significativa, todas as metodologias de ensino passaram a
objetivar a uma aprendizagem significativa. Uma trivialização do conceito.
(MOREIRA, 2010b, p. 24-25)

Assim, declara a existência da adaptação simplista do termo tendo em vista que
estratégias de ensino, de qualquer modalidade didática, objetivam a aprendizagem
significativa. Ainda, o que se tem visto na prática, nas palavras de Moreira (2010b; 2012),
ou no cotidiano da sala de aula, são estratégias de ensino promotoras de um ensino mecânico,
ausentes de fundamentação, de críticas e de situações problema contextualizadas. Um ensino
centrado unicamente no que Ausubel denomina de aprendizagem mecânica ou memorística.
Apesar da oposição à aprendizagem mecânica, ela não é dicotômica à aprendizagem
significativa, por estarem em um mesmo contínuo e, entre elas existe a possibilidade de se
trabalhar de modo que o ensino seja potencialmente significativo, fazendo com que o aluno
alcance progressivamente a aprendizagem significativa (MOREIRA, 2011a).
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Notadamente, as críticas aos modelos e às formas de ensinar se fazem presentes em
grande parte dos trabalhos do autor e geraram, a partir disso, a Teoria da Aprendizagem
Significativa Crítica (TASC), em que anuncia “(...) resgato o significado de aprendizagem
significativa, porém argumento que isso não basta; é preciso que seja significativa e crítica”
(MOREIRA, 2005, p. 3).
Assim, no sentido de promover canais de discussão sobre o ensino, Moreira (2005)
propõe que a aprendizagem significativa seja crítica e, dessa forma, capaz de possibilitar o
enfrentamento da realidade da sala de aula, imprescindível ao professor e ao aluno. Este
enfrentamento deve-se apoiar na “perspectiva que permite ao sujeito fazer parte de sua
cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela” (MOREIRA, 2005, p. 18). Nessa concepção, a
aprendizagem significativa crítica deve ser entendida e, também como um contexto de
reflexão desafiador, ao mesmo tempo, estruturador de diversas possibilidades capaz de
superar problemas de ensino e aprendizagem acríticos.
O ensino, nesse caso, deve ser centrado nos princípios de interação social e no
questionamento, como meio de promoção da aprendizagem significativa crítica. Na sequência,
outros

princípios,

igualmente

importantes,

enunciam

possibilidades

de

almejar

a

aprendizagem. São eles: uso de uma diversidade de materiais educativos; a aprendizagem
pelo erro; o aluno como perceptor representador; consciência semântica; incerteza do
conhecimento; desaprendizagem; conhecimento como linguagem; diversidade de estratégias
e o abandono da narrativa (MOREIRA, 2005). Pautar o ensino em tais princípios, segundo o
autor, exige superar o modelo tradicionalista, que ainda vigora nas nossas escolas, com seu
viés histórico, e oferecer novos condicionantes que levem a aprendizagem significativa.
Na perspectiva da TASC surgem as UEPS, concebidas por Moreira (2011c) como uma
sequência didática capaz de contribuir com o transitar do aluno da aprendizagem mecânica
para a significativa, ou seja, promover a aprendizagem significativa. Mas não apenas. Está
presente a intenção de estimular a pesquisa aplicada ao ensino, em que se obtêm dados de
aprendizagem evidenciados pelo ensino aplicado diretamente à sala de aula.
Entendemos que as UEPS são fruto das inquietações e críticas quanto às formas de
ensinar e promover a aprendizagem significativa, assim como, da crítica ao distanciamento
entre o que se pesquisa e a prática docente exercida nas escolas, em contraposição ao modelo
tradicional considerado “[...] consagrado, aceito, sem questionamento [...]” (MOREIRA,
2010a, p. 2). Estes anseios, assim como os de Ausubel, viabilizaram a construção de
conhecimento e produção de novas propostas de ensino, contribuindo, também, para o
avanço do conhecimento científico.
Ao formular os princípios de ensino, é essencial levar-se em consideração as
complexidades provenientes da situação de classe de aula. Estas incluem a
presença de muitos alunos de motivação, prontidão e aptidões desiguais; as
dificuldades de comunicação entre professor-aluno; as características
particulares da disciplina que está sendo ensinada; e as características de idade
dos alunos. (AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980, p. 7)
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O resgate das ideias originais sobre a TAS evidencia que seu viés sempre foi crítico,
no sentido de levar em conta fatores da realidade escolar no processo de ensino. Dito isto,
nos situamos teoricamente e enfatizamos o caráter investigativo desta revisão sistemática,
que busca compreender as interpretações e adaptações sobre a aprendizagem significativa
presentes nas UEPS.
3 – METODOLOGIA
3.1. CONSTITUIÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA
Com base nos anais dos eventos internacionais, nacionais e regionais, disponíveis no
portal da aprendizagem significativa, a partir do ano de publicação da obra de lançamento
das UEPS por Moreira (2011c), buscamos responder nesta revisão sistemática “Quais
aspectos da UEPS são levados em consideração nas propostas ou intervenções publicadas nos
anais dos eventos específicos da área?”. Esperamos que esta questão facilite o entendimento
quanto aos significados atribuídos à UEPS, foco da pesquisa, uma vez que permite identificar
contribuições e contradições apresentadas pelos autores dos trabalhos selecionados.
Foram localizados 40 trabalhos que citam a expressão UEPS em qualquer ponto do
texto e sua distribuição é apresentada na Tabela 1, na qual é relacionado o nome do evento,
seu ano de realização e o número de trabalhos pré-selecionados. Não estavam disponíveis os
anais dos EIAS. A partir desses dados, iniciamos a aplicação do protocolo de pesquisa, de
acordo com a recomendação PRISMA para revisão sistemática (COSTA, ZOLTOWSKI, 2014;
GALVÃO, PANSANI, HARRAD, 2015).
Tabela 1 – Distribuição dos trabalhos encontrados por evento
Evento
Ano
Número de trabalhos

ERAS
2015
1
Fonte: as

ENAS
ENAS
2012
2014
1
5
autoras (2019)

ENAS
2016
11

ENAS
2018
22

O protocolo adotado iniciou com a localização do termo UEPS e suas variantes – sigla
e por extenso contemplando gênero e número – no título, resumo e palavras-chave. A
segunda etapa foi localizar nas referências a citação ao texto original de Moreira (2011c) e
opções correlativas. O resultado da 1ª e 2ª etapas é listado na Tabela 2, que indica a presença
(S) ou ausência (N) dos elementos levantados, conforme o código do trabalho, aqui composto
pelo ano do evento seguido do código utilizado nos anais correspondente.
Tabela 2 –Características do texto quanto ao termo UEPS
Nº
1
2
3

Código
2015 painel 027
2012 coral 042
2014 coral 048

Título
N
S
N

Resumo
S
S
N

Palavras-chave
N
S
S

Referência
N
S
S
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
99
40

Código
2014 coral 054
2014 coral 080
2014 painel 027
2014 painel 064
2016 coral 008
2016 coral 011
2016 coral 016
2016 coral 020
2016 coral 045
2016 coral 083
2016 painel 001
2016 painel 002
2016 painel 027
2016 painel 034
2016 painel 046
2018 coral 017
2018 coral 020
2018 coral 025
2018 coral 037
2018 coral 049
2018 coral 053
2018 coral 055
2018 coral 068
2018 painel 006
2018 painel 009
2018 painel 013
2018 painel 017
2018 painel 025
2018 painel 027
2018 painel 029
2018 painel 044
2018 painel 046
2018 painel 048
2018 painel 056
2018 painel 057
2018 painel 058
2018 painel 065

Título
Resumo
Palavras-chave
S
N
N
N
S
S
S
S
N
S
S
S
N
S
S
N
N
N
N
N
N
S
S
S
N
N
N
S
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
S
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N
S
N
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
N
S
N
S
S
S
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
N
S
S
N
N
N
S
S
N
S
S
S
S
S
S
N
N
N
S
S
S
S
S
S
Fonte: as autoras (2019)

Referência
S
S
N
N
S
N
N
S
S
S
S
S
S
N
S
S
N
S
S
S
S
N
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Na etapa seguinte, os trabalhos que apresentassem marcação em, pelo menos, uma
dentre as colunas 2 a 4 e, também, na última coluna, foram selecionados, totalizando 24
trabalhos. As etapas 1 a 3 compõe o critério de inclusão nesta pesquisa. Na etapa 4, se dá a
aplicação do critério de exclusão do protocolo. Foi realizada a leitura flutuante dos textos e
exclusão daqueles repetidos ou que não tratassem de elaboração ou aplicação de UEPS.
Assim, dos 40 trabalhos de partida, restaram para análise, apenas 23 trabalhos. Estes
compõem o corpus da pesquisa, apresentado na Tabela 3, na qual foi inserido o título do texto
correspondente ao código utilizado.
Tabela 3 – Trabalhos que compõe o corpus da pesquisa
Nº
1

Código
2014 coral 048

Título
A tecnologia como aliada da aprendizagem significativa em atividades
de modelagem matemática
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2

Código
2014 coral 054

3

2014 coral 080

4

2016 coral 008

5

2016 coral 020

6

2016 coral 083

7

2016 painel 002

8

2016 painel 0272

9
10

2016 painel 046
2018 coral 025

11

2018 coral 037

12

2018 coral 049

13

2018 coral 053

14

2018 coral 068

15

2018 painel 009

16

2018 painel 025

17

2018 painel 027

18
19

2018 painel 029
2018 painel 046

20

2018 painel 048

21

2018 painel 056

22

2018 painel 058

23

2018 painel 065

Título
Aprendizagem significativa sobre reações químicas em engenharia
usando uma sequência didática baseada em uma UEPS
A utilização de um material instrucional potencialmente significativo
para o ensino do conceito de temperatura: um estudo com alunos do
ensino médio
Aplicação de um material instrucional para a introdução ao movimento
dos corpos com base na aprendizagem significativa
A construção de uma UEPS sobre radiações: uma investigação
exploratória nas principais bases de dados nacionais
Utilização de uma unidade de ensino potencialmente significativa para
ministrar o conteúdo sobre modelos atômicos
Construção e aplicação de uma unidade de ensino potencialmente
significativa sobre evolução estelar
Utilização de uma unidade de ensino potencialmente significativa para
ministrar o conteúdo sobre modelos atômicos
Mandalas: proposta de uma UEPS na formação em saúde
O estudo do espectro eletromagnético: o ensino através de uma
sequência didática – UEPS
Unidade de ensino potencialmente significativa para o ensino de
sistemas locomotores na educação básica
Unidades de ensino potencialmente significativas como estratégia para
aquisição de conceitos científicos
Implementação de uma UEPS para o ensino de conjuntos num curso
de engenharia florestal
Avaliação da aprendizagem dos conceitos de equilíbrio químico em
uma UEPS utilizando multimetodologias
A construção de uma unidade de ensino potencialmente significativa
sobre força de atrito para o ensino médio
Utilização de UEPS na aprendizagem significativa da física na educação
do campo
Unidades de ensino potencialmente significativa (UEPS) aplicada ao
ensino de engenharia
Atividade experimental de física e a aprendizagem significativa
Uma UEPS para o ensino de eletromagnetismo a partir de um sistema
de som automotivo transformador de energia elétrica em sonora:
identificando evidências de aprendizagem significativa
A utilização de unidades potencialmente significativas no ensino de
física no projeto Mundiar EEFM Palmira Gabriel
Unidades de ensino potencialmente significativas (UEPS) para
aprendizagem de tópicos da eletrodinâmica
Unidade de ensino potencialmente significativa (UEPS) e o uso de
modelos didáticos no ensino e aprendizagem de biologia celular
Uma proposta de unidade de ensino potencialmente significativa para
o ensino do eletromagnetismo no ensino médio
Fonte: as autoras (2019)

Tomando os dados da Tabela 4, percebemos que a contribuição de trabalhos advém
apenas dos Encontros Nacionais (ENAS) e, com base nos códigos, temos a seguinte
distribuição: em 2014 são 3 apresentações orais; em 2016 tem-se 3 apresentações orais e 3
painéis; e 2018 engloba com 5 apresentações orais e 9 painéis. Ou seja, a utilização das UEPS
como referência para trabalhar a TAS em contexto escolar apresenta-se crescente.

2
O título correspondente aos códigos “2016 coral 083” e “2016 painel 027” são iguais, porém, os conteúdos são
diferentes. Assim, a exclusão de textos repetidos não se aplica ao caso.
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Com o corpus estabelecido após aplicação do protocolo, elaboramos uma tabela
específica para extração de dados, preenchida para cada texto selecionado, em que dispomos
os dados provenientes de leitura analítica. A tabela foi norteada pelos seguintes aspectos:
objetivo, base teórica e metodológica, público-alvo, contexto, fatores investigados,
resultados, aspectos relevantes ou conclusivos, contribuições e presença de análise crítica
sobre a UEPS apresentada. Incorporamos também apontamentos quanto ao atendimento aos
aspectos sequenciais e aspectos transversais no uso da UEPS descrita nos artigos, acreditando
que são estes, principalmente, os indicativos de criticidade que buscamos discutir neste
artigo.
3.2. TRATAMENTO DADO AOS RESULTADOS DA PESQUISA
Ao iniciar a etapa de avaliação dos artigos, optamos pela metassíntese, “que envolve
a análise da teoria, dos métodos e dos resultados” (COSTA, ZOLTOWSKI, 2014, p. 65), uma
vez que todos os textos foram considerados pertinentes à pesquisa, pois refletem a qualidade
da produção da área.
Para a etapa de síntese e interpretação de dados, a partir da análise das informações
(teor) trazidas pelos 23 textos, amparados em Laville e Dionne (1999), Bardin (2004) e
Franco (2008), foram organizados categorias relacionadas ao tratamento dado à proposta de
elaboração e aplicação das UEPS nos artigos. Dispomos esses dados em gráficos e tabelas
para facilitar a compreensão.
4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os 23 artigos analisados, com a abordagem no tema investigado, visam à
aprendizagem significativa dos conhecimentos ensinados, com concentração maior na Física
(60,9 %) e em seguida, Biologia (17,4 %), Química (13,0 %), Matemática (8,7 %). Isso
evidencia que o modelo de sequência didática (UEPS), proposto por Moreira (2011c), ainda
não foi incorporado de fato às ações docentes em outras áreas de conhecimento que
participam destes eventos. Lembramos que a ampliação de ações docentes de diferentes
áreas no uso da UEPS pode contribuir para o aprimoramento, na medida em que as ações
docentes vão sendo enriquecidas em suas experiências a partir desse modelo de ensino.
Quanto ao atendimento à proposta de uso da UEPS, para o favorecimento da
aprendizagem significativa, as análises mostram que, quanto aos aspectos sequenciais
(MOREIRA, 2011c), a maioria segue os passos determinados para cada etapa de
desenvolvimento da sequência didática, que foi aqui situada em 3 categorias de análise de
acordo com atende; não atende; atende parcialmente (Tabela 4), com especial destaque para
a criação ou proposição de situações de aprendizagem, porém com um número maior em
atendimento parcial aos aspectos avaliativos ao longo do processo, tanto formativo como
somativo.
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Tabela 4 – Categorias de análise para o atendimento aos aspectos sequenciais
ETAPAS

ATENDE

NÃO
ATENDE

ATENDE
PARCIALMENTE

4

2

2
5

1
2

6

0

4

5

8

4

3

10

1. Define os tópicos do conteúdo e aspectos
16
declarativos e procedimentais
2. Cria ou propõe situações de aprendizagem
19
3. Propõe situações problema
15
4. Apresenta o conhecimento levando em conta
16
a diferenciação progressiva
5. Retorna aos aspectos estruturantes da
13
matéria de ensino
6. Trabalha o processo de diferenciação
10
progressiva e reconciliação integrativa
7. Ocorre avaliação ao longo do processo, tanto
9
formativa quanto e somativa.
Fonte: as autoras (2019)

Quanto ao atendimento aos aspectos transversais, indicam também que a maioria
buscou desenvolver as suas sequências didáticas ajustadas a estas questões, que foram
dispostas nas mesmas categorias de análise (Tabela 5).
Tabela 5 – Categorias de análise para o atendimento aos aspectos transversais
ETAPAS

ATENDE

1. Privilegia questionamentos, diálogos e críticas.
11
2. Durante as atividades é solicitado propostas de
14
situações problemas
3. Privilegia atividades individuais e colaborativas
11
Fonte: as autoras (2019)

NÃO
ATENDE
4

ATENDE
PARCIALMENTE
7

4

4

4

7

Dos 23 artigos selecionados, apenas 1 deles não foi considerado nas análises (Tabelas
4 e 5), por não apresentar a UEPS desenvolvida ao longo do texto. O artigo, apenas descreve
na sua metodologia que a unidade foi subdivida em atividades iniciais, situações-problema
iniciais, aprofundamento do conhecimento, exposição dialogada, nova situação problema,
avaliação somativa, avaliação de aprendizagem na UEPS e avaliação da UEPS, bem como a
descrição do material didático utilizado. Por exemplo, projeções de vídeos, fotos, atividades
experimentais, o livro didático adotado pela escola e o material próprio do estado de São
Paulo, não deixando evidente a aplicabilidade da proposta didática. Desta forma,
impossibilitou a categorização das etapas sequenciais e transversais, conforme foram
indicadas no trabalho.
Aspectos relacionados especificamente ao uso da UEPS, que vão ao encontro das
nossas inquietações, tratam da apresentação de contribuições inovadoras ao modelo didático
proposto por Moreira (2011c). As contribuições inovadoras, no nosso ponto de vista, são
provenientes de atividades plenamente contextualizadas e investigativas, capazes de
subsidiar a resolução de problemas novos, conforme assegura Ausubel (2003). Assim, as
exigências contextuais e ações investigativas vão demandando novas estratégias e aportes
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teóricos mais consistentes, a fim de favorecer a resolução de novos problemas. A
aprendizagem significativa genuína deve ser generalizável e transferível, ou seja, deve
propiciar ao aprendiz a aplicação do conhecimento em novas situações, diferentes daquela
originalmente apresentada no material instrucional (AUSUBEL, 1965; 2003).
[…] é obviamente impossível preparar os estudantes para enfrentarem cada
situação que vão enfrentar nos contextos da 'vida real'. (…) o objetivo da
transferência considera-se alcançado, se as experiências de aprendizagem
anteriores facilitarem a aprendizagem de tarefas nas aulas subsequentes –
mesmo que os conhecimentos assim adquiridos não sejam aplicáveis, nem
aplicados, a problemas fora da sala de aula. (AUSUBEL, 2003, p. 176. grifo
do autor).
Tabela 6 – Categorias de análise quanto às formas de uso
FORMAS DE USO

ATENDE

NÃO ATENDE

ATENDE
PARCIALMENTE

22

0

20

0

1. Apresenta contribuições inovadoras na forma
1
de desenvolver as UEPS
2. Apresenta análise crítica da UEPS desenvolvida
3
Fonte: as autoras (2019)

Tendo em vista os dados da tabela 6, a quase totalidade dos trabalhos não apresenta
contribuições inovadoras, seguindo literalmente o modelo proposto por Moreira (2011c).
Apenas um dos trabalhos apresentou um modelo de intervenção que pode ser considerado
uma inovação da UEPS, quando se apropria da elaboração de uma Mandala3, nos moldes da
UEPS, como estratégia norteadora do ensino, da aprendizagem e da avaliação do processo,
em trabalhos com conteúdos da Saúde.
Outra informação importante, considerada na análise, diz respeito à apropriação da
UEPS de forma crítica, apresentando não só seus aspectos positivos, como também os
negativos, ou seja, suas vantagens e desvantagem para o processo de ensino e aprendizagem
significativa. Ou até mesmo colocando em discussão a sua potencialidade, na perspectiva
declarada por Ausubel (1965) e Ausubel, Novak e Hanesian (1980) quanto à existência do
significado lógico das tarefas de aprendizagem e sua capacidade em se transformar em
significado psicológico. Moreira (1999) ao explanar sobre a TAS, relembra a presença da
crítica ao reconhecimento da aprendizagem como significativa, ou aprendizagem significativa
simulada:
De acordo com Ausubel, a compreensão genuína de um conceito ou proposição
implica a posse de significados claros, precisos, diferenciados e transferíveis.
(…) Propõe, então, que ao procurar evidência de compreensão significativa, a
melhor maneira de evitar a 'simulação da aprendizagem significativa' é
formular questões e problemas de uma maneira nova e não familiar, que

3
“Na psicologia analítica, segundo a teoria junguiana, mandala é um círculo mágico que representa simbolicamente
a luta pela unidade total do eu.” (p. 25-26). SOUSA, M. D. de. Mandalas ou o círculo mágico: uma abordagem em
contexto educativo. Lisboa, 2012. 173p. Dissertação (Mestrado em Educação Artística) – Faculdade de Belas Artes,
Universidade de Lisboa.
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Pensando a crítica como um aspecto importantíssimo do ensino e da pesquisa em
ensino, Moreira (2005) propôs a TASC, que serviu de aporte teórico às UEPS (MOREIRA,
2011c). De fato, a postura crítica é o cerne do processo de ensino que se desdobra em suas
etapas didáticas (GERALDO, 2009; LIBÂNEO, 2013). No entanto, no material publicado,
apenas três artigos apresentam análise crítica quanto as UEPS utilizadas.
A ausência da crítica se fez presente nos trabalhos de pesquisa no ensino e nos
relatos de ensino, sugerindo a apropriação das UEPS apenas como um receituário a ser
aplicado como ocorre em outros modelos de ensino vigentes, que “[...] continuam
promovendo muito mais a aprendizagem mecânica, puramente memorística, do que
significativa” (MOREIRA, 2010b, p. 1). Na prática da pesquisa no ensino e no ensino
propriamente dito, as estratégias devem ser cuidadosamente analisadas criticamente, no
sentido de avaliar a sua potencialidade para o público-alvo a que se destina e suas finalidades
de aprendizagem significativa. (AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980; AUSUBEL, 2003)
A postura crítica deve ser inerente à função do pesquisador e do docente quando se
deseja promover um ensino crítico ou investigar o ensino criticamente, como recomendada
na TASC (MOREIRA, 2005), e nas UEPS (MOREIRA, 2011c). Para Moreira (2010a), a crítica
deve ser “no sentido de não aceitar passivamente quaisquer novos conhecimentos, sejam
eles declarativos, procedimentais ou atitudinais” (p. 9). A justificativa é que, “se o
conhecimento humano é construído, não há porque aceitá-lo sem criticidade” (ibidem).
Segundo o autor, “isso não significa negá-lo, não significa que tudo vale. Ao contrário, o
conhecimento construído pelo homem pode ser genial, frutífero, trazer benefícios sociais, mas
não é definitivo, não pode ser aceito acriticamente” (ibidem). É nesse sentido que pensamos
as formas de fazer críticas aos procedimentos propostos pelas UEPS, no sentido de contribuir
com abordagens inovadoras, com sequências contextualizadas e investigativas, capazes de
realmente promover a aprendizagem significativa.
Os textos de metassíntese apresentam as análises interpretativas realizadas sobre a
aplicabilidade das UEPS e são portadores dos sentidos em relação aos trabalhos considerados
e às intenções das pesquisas (BERICAT, 1998; LAVILLE e DIONNE, 1999; FRANCO, 2008).
Neste aspecto, trechos das metassínteses realizadas para auxiliar a análise dos artigos nesta
revisão sistemática, em conformidade com a recomendação PRISMA (GALVÃO, PANSANI,
HARRAD, 2015), são apresentados no Apêndice 1. Estes fragmentos evidenciam os
pressupostos de que as UEPS estão sendo apropriadas como um sumário de práticas ou
receituário didático, termo utilizado por Libâneo (2013), Cordeiro (2012) e outros, podendo
ser adequado para mencionar as formas de uso da UEPS na prática docente e na pesquisa
em ensino, com pouquíssimas exceções.
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Outra questão a ser discutida, em consequência da análise, são os processos
avaliativos a serem realizados durante as intervenções de aprendizagem. Poucas propostas
de UEPS (9) foram capazes de atender, na sua totalidade, o oitavo aspecto sequencial das
recomendações de Moreira (2011c), que estabelece como exitosa a unidade cuja avaliação
do desempenho dos alunos seja cuidadosa, deixando evidente a aprendizagem significativa.
Enquanto o restante, apenas atendeu parcialmente (10) ou não atendeu (3) este passo.
Aprender significativamente implica em “captação de significados, compreensão,
capacidade de explicar, de aplicar o conhecimento para resolver situações problemas”
(MOREIRA, 2011c, p. 5). Como a aprendizagem significativa é progressiva, os resultados do
ensino devem centrar nas evidências de aprendizagem e não em fatos pontuais, obtidos por
“avaliações behavioristas e comportamentalistas” (MOREIRA, 2010a, p. 4).
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que analisar quais aspectos das UEPS são levados em consideração
nas propostas de ensino ou nas intervenções investigativas sobre o ensino, teoricamente
fundamentada, por docentes e pesquisadores foi relevante no entendimento sobre sua
concretização no ensino e na pesquisa em ensino.
A revisão sistemática com base nos anais dos eventos nacionais e regionais
específicos da aprendizagem significativa evidencia que a quantidade de pesquisas nesta
temática está sendo ampliada e que a área de Ensino de Física é a que mais se utiliza das
UEPS, o que se justifica pelo fato de ter sido idealizado por um estudioso dessa área. Isso
indica a necessidade de ampliar o seu campo de atuação a outras áreas e a outros contextos,
que venham a possibilitar o desenvolvimento e aperfeiçoamento das unidades.
Quanto às formas de apropriação das UEPS, as análises demonstradas pelos
fragmentos dos metatextos, apresentados no Apêndice 1, evidenciam os pressupostos de que
as UEPS estão sendo apropriadas como um sumário de práticas ou receituário didático. Dessa
maneira, expõe o viés linear e acrítico, que se caracteriza por ausência de questionamentos
sobre a potencialidade da UEPS para o ensino e aprendizagem almejados. É, também,
evidente na maior parte dos trabalhos a ausência de contribuições inovadoras que venham a
ampliar ou diversificar o uso das UEPS no contexto do ensino e da pesquisa no ensino.
As asserções de conhecimento geradas por esta revisão sistemática indicam a
necessidade de ampliar a discussão sobre o significado atribuído pelos docentes e
investigadores às UEPS, buscando informações provenientes de diversas fontes, como, por
exemplo, eventos específicos de ensino de cada área das Ciências Naturais, no sentido de
promover análises e reflexões mais consistentes sobre o uso da UEPS no cotidiano da prática
docente e da pesquisa no ensino.
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APÊNDICE 1 – Fragmentos dos metatextos
Exemplo 1 – Em turmas de aceleração escolar municipal do PA, tomando como base
videoaulas do Novo Telecurso, promoveu-se 2 dias de aulas sobre força e momento de uma
força, não diferenciando aspectos declarativos, procedimentais, gerais ou específicos. A
proposta confunde aprendizagem significativa e “com significado” e, além de não seguir a
proposta teórica da TAS, baseia-se apenas nas falas dos estudantes e em uma avaliação ao
final da UEPS. Percebe-se a tentativa de propor questionamentos e a preocupação com o
cotidiano dos estudantes, porém não há análise crítica que indica a percepção dos autores
sobre as falhas da proposta ou a possibilidade de melhoria nos encaminhamentos. Este
posicionamento prejudica o trabalho, indicando o autoconvencimento sobre o sucesso da
abordagem “os objetivos foram atingidos com evidências de aprendizagem já mencionadas”,
quando as evidências de aprendizagem se resumem a reprodução da definição de força
(Artigo 049).
Exemplo 2 – O material apresentado faz parte de um trabalho de mestrado e, por isso, muitos
elementos são supostamente apresentados na dissertação. Neste painel, propõe-se discutir
os mapas conceituais da turma de 3o ano do EM de Instituto Federal do RJ. Os tópicos de
eletrodinâmica são apresentados ao leitor apenas no 4o passo da proposta, prejudicando a
identificação de aspectos da diferenciação progressiva e reconciliação integradora. Ainda
assim, pela descrição das atividades, outros aspectos teóricos foram bem encaminhados,
promovendo inclusive aspectos transversais da UEPS. Ao final, os autores destacam
contribuições importantes que levam a repensar as etapas, indicando preocupação com a
aprendizagem (Artigo 056)
Exemplo 3 – A proposta busca abordar organelas celulares com estudantes do 3o ano técnico
administrativo de escola municipal do PR. São privilegiadas atividades individuais e
colaborativas, porém, em termos avaliativos, são realizados pré e pós-testes comparativos,
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visando “verificação da aprendizagem”. A proposta não atende os aspectos teóricos e
transversais da UEPS, voltando-se mais o envolvimento dos estudantes na construção de
modelos de baixo custo e na reprodução de conteúdo, como em “pesquisaram os
componentes nucleares em livros didáticos e produziram um texto com suas palavras”. Por
consequência, não se destacam contribuições ou faz-se análise crítica sobre a UEPS (Artigo
058).
Exemplo 4 –Para estudantes de 3o ano de EM de escola municipal do PR, é apresentado o
conteúdo de eletromagnetismo em uma “sequência didática no formato de uma UEPS”. Não
fica claro qual o conteúdo específico, a não ser pela menção a “motor elétrico – foco do nosso
estudo”, nem são esclarecidas as atividades realizadas. No entanto, nas considerações finais,
os autores estabelecem o objetivo e afirmam que “a experiência com as UEPS foi relevante e
produtiva”, sem apresentar sequer uma evidência de aprendizagem significativa. Assim, não
é possível discutir aspectos relevantes sobre o uso das UEPS, sobre seus aspectos transversais
ou estabelecer se houve análise crítica em relação ao proposto (Artigo 065).
Exemplo 5 – Em relação às contribuições inovadoras o trabalho com a UEPS segue
literalmente o modelo proposto por Moreira (2011). Ao final aponta que “a elaboração de um
material potencialmente significativo, o ensino com bastante diálogo e troca de significados,
entre alunos e professor e entre os alunos, o abandono do enfoque comportamentalista nas
atividades desenvolvidas em sala de aula favorece a aprendizagem significativa”. Não
apresenta contribuições inovadoras ao ensino. Apenas confirma que o modelo de sequência
de ensino “UEPS” é eficaz para o processo de ensino e aprendizagem significativa do conteúdo
Conjuntos. Não apresenta crítica à proposta ou aos passos seguidos com a partir da UEPS
(Artigo 053).
Exemplo 6 – A UEPS apresentada segue literamente o modelo proposto por Moreira (2011),
com dificuldades em articular os princípios de diferenciação progressiva e reconciliação
integrativa, bem como, dificuldades em contemplar, plenamente, os aspectos transversais do
ensino. Apesar de ter como aporte teórico a TASC não evidencia como os princípios da teoria
foram contemplados. Além disso, não foi realizada uma avaliação crítica sobre a unidade de
ensino proposta. Partiram do princípio que a UEPS, atende todos os requisitos para a
promoção da aprendizagem. (Artigo 002)
Exemplo 7 – A intervenção apresentada é pautada literalmente na 3ª etapa da UEPS conforme
descrito por Moreira (2011). A discussão em torno dos resultados está atrelada, apenas ao
uso da UEPS. Mas, deixa subjacente que o modelo desenvolvido com os alunos necessita ser
retomado com novas propostas de atividades, ou até mesmo pensa-se em uma UEPS
dedicada exclusivamente ao assunto trabalhado (Artigo 027).
Exemplo 8 – Modelo de intervenção coerente com as propostas na área da saúde. Inovadora,
quando apresenta uma unidade ensino e de avaliação diferenciados. Os autores afirmam que
a Mandala por si só não contempla os princípios de uma UEPS, sendo necessárias diferentes
etapas, progressivas, que irão garantir o meio de se alcançar a concepção do grupo sobre os
temas trabalhados e como eles se interligam. (Artigo 046)
Exemplo 9 – Segue literalmente os passos sequenciais propostos. Não apresentou evidências
de aprendizagem significativa capaz de comprovar, de maneira qualitativa, a eficácia da
proposta apresentada.
A sequência de ensino segue os padrões didáticos já
estabelecidos. Faz uma análise crítica, apenas ao ensino até então praticado no contexto
escolar e propõem a UEPS como um meio de mudar essa realidade, mas, não discute
criticamente a eficácia da proposta, quanto aos seus impasses didáticos pedagógicos, ou até
mesmo na sequência de sua estruturação. (Artigo 025)
Exemplo 10 – Segue literalmente os passos sequenciais propostos, discute as tarefas
propostas a partir da base teórica e demonstra o desenvolvimento da UEPS; o diferencial fica
por conta do uso das TIC como recurso didático. Apenas a partir da sua implementação com
o grupo de alunos foi considerada convalidada como potencial para o ensino e aprendizagem
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do sistema locomotor. O feito é determinado como capaz de resolver e atender todas as
questões de ensino e aprendizagem do conteúdo em questão. (Artigo 037)
Exemplo 11 – A UEPS utiliza modalidades tradicionais de ensino no desenvolvimento do
conteúdo. Faz-se o uso do termo multimetodologias e induz a pensar em variabilidade de
métodos inovadores, que na verdade não são contemplados. Os desafios enfrentados na
condução da UEPS, não são analisados criticamente e muito menos avaliados ou questionados
quanto a sua potencialidade. Com exceção da influência negativa nos resultados, devido
ausência de situações problemas. (Artigo 068)

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

554

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

CORAL-RP-171 O USO DO MAPA CONCEITUAL COMO INSTRUMENTO CAPAZ DE
AVALIAR A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA EM GEOCIÊNCIAS
THE USE OF CONCEPTUAL MAP AS A CAPABLE INSTRUMENT FOR ASSESSING CRITICAL
MEANINGFUL LEARNING IN GEOCIENCES
RITA DE CÁSSIA ANJOS BITTENCOURT BARRETO
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) / Departamento de Ciências Biológicas(DCB)/ Laboratório de
Geociências/ ritabitten.uesb@yahoo.com.br

Resumo: Este trabalho compõe parte da pesquisa ‘Geociências e formação cidadã´ desenvolvida no
Programa de Pós-graduação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia no Programa de Pósgraduação em Educação Científica e Formação de Professores. Este trabalho teve como objetivo a
análise de Mapas Conceituais(MCs)construídos em dois momentos da pesquisa: inicial e final, com 22
estudantes do Terceiro ano do Ensino Médio de uma escola pública, individualmente e em gupos, acerca
da aprendizagem em Geociências.Esta análise teve caráter qualiquantitativo após desenvolvimento de
uma intervenção didática baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (MOREIRA, 2005).
Os resultados obtidos através da análise dos MCs individuais e coletivos, no início e no final da pesquisa,
confirmaram a observância de conceitos geocientíficos mais elaborados, mais complexos e integrados,
o que evidenciou a aprendizagem significativa crítica em Geociências.
Palavras-chaves: Mapas Conceituais; Aprendizagem Significativa Crítica; Geociências; Intervenção
Didática.
Abstract: This paperis a part of there search 'Geoscience sand citizen training' developed in the Post
graduate Program of the State University of South west of Bahia in the Postgraduate Program in
Scientific Education and Teacher Training. This study aimed to analyze Conceptual Maps (MCs) designed
in two stages of there search: initialand final, with 22 senior high school students in a public school,
individually and in groups. This analysis had quali-quantitative characteristics after the development of
a didactic intervention based on Critical Meaningful Learning Theory (MOREIRA, 2005). The results
obtained from the construction of the individual and group Conceptual Maps, at the beginning and at
the end of there search, confirmed the observation of more elaborate, complex and integrated
geoscientific concepts, which contributed to the meaningful critical learning in Geosciences.
Keywords: Conceptual Maps; Meaninful Critical Learning; Geosciences; DidacticIntervention.

1–INTRODUÇÃO
O ensino das Ciências da Terra ou Geociências refere-se ao estudo da complexidade
do Planeta Terra, dos componentes que formam as suas esferas e das relações existentes
entre elas: a litosfera, correspondendo ao estudo das rochas; a hidrosfera, correspondendo
ao estudo dos recursos hídricos disponíveis no Planeta; a atmosfera, correspondendo ao
estudo do ar; e a biosfera, correspondendo ao estudo da vida. Nesta pesquisa, foram
enfatizados conhecimentos da Geologia e da Paleontologia, que são subdivisões das
Geociências e que são destinados às Ciências Naturais e Biológicas na Educação Básica.
Ao pensarmos o ensino de Geociências pelo viés da Teoria da Aprendizagem
Significativa Crítica (MOREIRA, 2005) buscamos contribuir com a formação crítica dos
estudantes, subversiva e antropológica que seja capaz de integrar os sujeitos na sociedade,
permitindo a estes, ao estarem dentro da sociedade, percebê-la com o distanciamento crítico
necessário, olhando-a de dentro para fora e de fora para dentro. Dessa forma, esta
investigação desenvolveu-se através de um percurso didático, planejado como uma
intervenção, que teve como tema Geociências e Cidadania, organizada a partir de uma
sequência didática que baseou-se nos Princípios Facilitadores da Aprendizagem Significativa
Crítica de Moreira (2005). No desenvolvimento inicial e final do percurso didático, foram
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construídos mapas conceituais que subsidiaram a investigação acerca da aprendizagem em
Geociências.
2–QUADRO TEÓRICO
2.1 – O ENSINO DE GEOCIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA E A FORMAÇÃO
CRÍTICA
Ensinar ciências na atualidade deve ser mais que um aprendizado meramente
científico, deve ter como prioridade a construção do cidadão crítico e ciente de que suas
decisões podem ter um efeito transformador na sociedade. Bizzo (2002apud KRASILCHICK,
2004) parte do princípio de que ensinar ciências no mundo atual deve constituir uma das
prioridades para todas as escolas, que investem na edificação de uma população consciente
e crítica diante das escolhas a serem tomadas.
Amaral (2002 apud GUIMARÃES 2004) destaca que é próprio das Geociências, como
Ciências Naturais que estudam a Terra, a integração dos conhecimentos de diversas áreas do
conhecimento como os de Química, Física, Biologia, Matemática e até mesmo os das Ciências
Humanas. Compiani (1991 apud GUIMARÃES, 2004) corrobora que o estudo interdisciplinar
efetivado pelos conhecimentos geocientíficos em atividades práticas de laboratório e de
campo contribui para que o estudante possa registrar, caracterizar, relacionar evidências,
criar modelos e compará-los com outros já existentes.
Uma possibilidade de inserção dos conhecimentosgeocientíficos no currículo das
escolas, com vistas a aproximar estes conhecimentos da vida prática, compreendendo seu
significado social, concentra-se na busca de alternativas que direcionem o processo de ensino
e aprendizagem para este fim. Neste sentido, encontramos na Teoria da Aprendizagem
Significativa (AUSUBEL, 2003) e na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (MOREIRA,
2005) elementos consistentes que contribuem para o processo de construção dos
conhecimentos na escola, a fim de torná-los úteis para os estudantes, à medida que através
destes, possam interagir com a sociedade.
2.2. A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA ( TAS) E A TEORIA DA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA (TASC)
De acordo com Moreira e Masini (1981) a aprendizagem significativa se constitui como
um processo de armazenamento de informações que se condensam em classes mais
genéricas de conhecimentos que vão sendo incorporadas no cérebro do indivíduo e que
poderão ser utilizadas futuramente. Assim, desenvolve-se uma organização e integração dos
conceitos totais de um indivíduo, o que irá representar sua estrutura cognitiva. Quando os
conceitos estão bastante claros e disponíveis na estrutura cognitiva, tornam-se possíveis
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ancoradouros para novas ideias e informações, além de ocorrer modificações significativas
desses conceitos quando algo novo é introduzido.
Estes conceitos foram denominados por Ausubel de subsunçores. Um subsunçor é um
conceito já existente na estrutura cognitiva do aprendiz que servirá de ancoradouro a uma
nova informação, oportunizando ao indivíduo atribuir-lhe significados. Para Ausubel (2003),
portanto, a aprendizagem significativa, caracteriza-se por uma interação entre os conceitos
relevantes da estrutura cognitiva e as novas informações que ganham significado e integramse à estrutura cognitiva.
O ponto fulcral da aprendizagem significativa consiste em relacionar o novo material
com as ideias já existentes na estrutura cognitiva do aluno e para que esta seja efetivada,
constituem-se pré-requisitos básicos que os materiais sejam potencialmente significativos,
ou seja, que permitam estabelecer uma relação substantiva com os conhecimentos já
existentes e que os alunos apresentem a predisposição para aprender.
A possibilidade da promoção da aprendizagem significativa em sala de aula pode ser
potencializadapelo estabelecimento de um percurso didático e pedagógico, que possibilite a
observância destes princípios Ausubelianos, iniciando pelo planejamento de uma ação, que
tenha como ponto de partida, o que os estudantes já sabem, para que a partir daí, possam
ser definidos, os conteúdos, ou seja, os materiais potencialmente significativos. Estes
materiais com função explicativa, inclusiva e generalizada, identificam a relação hierárquica
dos conceitos para sequenciar os conteúdos por ordem decrescente de abrangência e a
predisposição dos estudantes em aprender, que é um aspecto fulcral da TAS.
O paradoxo observado nas escolas atuais, segundo Postman e Weinfartner (1969apud
MOREIRA, 2005) é que estas ocupam-se em ensinar conceitos fora de foco, ao invés de
preparar o aluno para viver numa sociedade caracterizada pela mudança. Esse ensino de
conceitos descontextualizados e acríticos contribui para formar personalidades passivas e ao
mesmo tempo, conservadoras que certamente rechaçam a mudança para acomodaram-se
diante das certezas.
Diante dessa observação, Moreira (2005) defende a necessidade de uma educação que
objetivea formação de um novo tipo de pessoa, com personalidade inquisitiva, criativa e
inovadora que possa enfrentar a incerteza e propõe caminhos mais concretos na efetivação
dessa necessidade formativa, através da sua Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica
(MOREIRA, 2005). Ao apropriar-se da TAS em seus estudos, defendeu a importância de uma
aprendizagem significativa, porém crítica, subversiva e antropológica, que seja capaz de
integrar os sujeitos à sociedade, de forma crítica, permitindo aos sujeitos, ao estarem dentro
da sociedade, percebê-la com o distanciamento crítico necessário, olhando-a de dentro para
fora e de fora para dentro.
Para garantir que esta integração dos sujeitos à sociedade seja alcançada, Moreira
(2005) propõe que o ensino deva ser orientado a partir dos Princípios Facilitadores de uma
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Aprendizagem Significativa que são orientações para que as atividades educativas se tornem
mais eficientes e nesta pesquisa,foram utilizados como fundamentação na elaboração da
Intervenção Didática, a fim de verificar ao final do processo se houve Aprendizagem
Significativa Crítica (ASC) em Geociências.
2.3. O USO DOS MAPAS CONCEITUAIS (MCS) COMO ESTRATÉGIA PARA
AVALIAR A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM GEOCIÊNCIAS
O “mapa conceitual” é um recurso criado por Novak (1984) como uma projeção prática
da TAS (AUSUBEL, 2003) que o apresenta como “estratégia”, “método” e “recurso
esquemático”.
Nesta pesquisa, utilizou-se o Mapa Conceitual (MC) como recurso de avaliação
diagnóstica apresentada mediante um “recurso esquemático para representar um conjunto
de significados conceituais incluídos em uma estrutura de proposições”(NOVAK; GOWIN,
1999, p. 19) aplicados em dois momentos da pesquisa, no início e no final da intervenção
pedagógica.
Através dos MCs buscou-se conhecer sobre o que os estudantes sabiam acerca das
Geociências e seus conceitos geológicos, biológicos, físicos, químicos e socioambientais e
sobre o que eles aprenderam de forma crítica após desenvolvimento da intervenção,
considerando uma estruturação hierárquica de conceitos.
Para Novak e Gowin (1984) os MCs servem para clarificar para professores e alunos,
as ideias chaves que devem ser priorizadas quando se deseja executar uma tarefa de
aprendizagem específica e nessa pesquisa, os MCs aplicados no início da intervenção tiveram
esse caráter de direcionar as atividades posteriores que seriam desenvolvidas, a partir das
ideias prévias que apareceram nos MCs.
A escolha dos MCs como estratégia para avaliar a aprendizagem signficativa crítica em
Geociências, pode ser justificada pela sua potencialidade como projeção prática da teoria
ausubeliana, a qual pode ser evidenciada por Ontorial et al (2005), quando afirma que o MC
está de acordo com um modelo de educação:
a)Centrado no aluno e não no professor; b)Que atenda ao desenvolvimento
das habilidades e não se conforme somente com a repetição mecância da
informação por parte do aluno e c) que pretenda o desenvolvimento
harmônico de todas as dimensões da pessoa, não somente as intelectuais.
(ONTORIA et al., 2005, p.41)

De acordo com a definição de Novak (1984), o MC tem três elementos fundamentais:
o conceito, a proposição e as palavras-de-ligação e três características próprias que os
diferenciam de outras estratégias: a hierarquização, a seleção, e o impacto visual. Sua
aplicação prevê quatro aspectos essenciais: aconexão com as ideias previas dos alunos, a
inclusão, a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

558

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

3–METODOLOGIA
Esta pesquisa teve natureza qualitativaporque o interesse principal concentrou-se na
interpretação dos significados atribuídos pelos sujeitos às suas ações em uma realidade
socialmente construída, através de observação participativa (Moreira, 2011). Contudo, foi
feita a análise qualiquantitativa dos MCs usando as categorias de análise propostas por Novak
e Gowin (1984) observando o percentual de conceitos geocientíficos básicos que os
estudantes já apresentavam em sua estrutura cognitiva e os novos conceitos geocientíficos
que emergiram após o percurso didático, bem como,

a regularidade nos elementos

fundamentais e nas características dos MCs.
A pesquisa foi delineada através de uma intervenção pedagógica organizada a partir
de sequências de atividades ou sequências didáticas que, segundo Zabala (1988), referemse a um:
conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização
de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos
tanto pelos professores como pelos alunos (ZABALA, 1988, p. 18).

Desta forma, obedecendo aos critérios e categorias sugeridas por Novak e
Gowin(1984)para avaliação de MCsforam analisados os registros escritos,e como estes não
são autoexplicativos, foram analisados o discurso de cada estudante acerca dos significados
presentes em cada mapa, gravados em áudio e transcritos, bem como o compartilhamento e
a negociação destes significados, a partir dos mapas construídos em grupo e explicitados
oralmente. Em cada MC foI identificado os elementos fundamentais: conceitos, as palavras
de ligação e as proposições formadas, bem como foram mostradas as relações chamadas de
Diferenciação Progressiva e outras chamadas Reconciliação Integrativa, como mostra o
Quadro 2.
A pesquisa foi desenvolvida numa escola pública estadual, localizada no município de
Jequié, com 22 estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, do turno Matutino. Os estudantes
participantes desta pesquisa foram representados na análise e discussão dos resultados, de
forma alfanumérica, onde a letra E seguidade um numeral de 1 a 22 representará os
Estudantes que estão assim numerados pela ordem alfabética de seus nomes.
A intervenção didática foi organizada em quatorze (14) encontros pedagógicos cuja
carga horária total correspondeu a 60 Horas, realizada no contraturno.O Planejamento da
Intervenção Didática: Geociências e Cidadaniaprimou pela diversificação de estratégias
didáticas, priorizando as atividades práticas de campo e de laboratório, a leitura de diferentes
recursos textuais e o debate. Foram abordados os subtemas: Geociências e Formação Cidadã,
Origem da Terra, Decifrando a Terra, Processo de Carstificação, Os Fósseis e a Evolução da
Vida na Terra, Minerais e Rochas, Impactos socioambientais da Mineração, Conservação da
Biodiversidade, Geociências e Realidade, e por fim, foi abordado o subtema Geociências e
Cidadania para conclusão e avaliação da intervenção.
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4–RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado da análise qualiquantitativa dos vinte e dois Mapas Conceituais
Individuaisinicias (MCIIs)e Mapas Conceituais Finais (MCIFs) e dos 12 Mapas Conceituais
ColetivosIniciais (MCCIs) e Mapas Conceituais ColetivosFinais ( MCCFs), aparecem no Quadro
1 e posteriormente foram discutidos
Quadro 1. Resultado da análise das categorias dos Mapas Conceituais
MAPAS CONCEITUAIS ELABORADOS PELOS ESTUDANTES
CATEGORIAS

MCII

MCIF

MCCI

MCCF

Conceitos
GeocientíficosBási
cos (CGBs)

86,3%
apresentam
CGBs
45,4% apresentaram
números maior de
CGBs
do
que
o
solicitado
9,9%
apresentarem
conceitos
geocientíficos
secundários

100% apresentaram
novos CGBs
77,2%
apresentaram mais
CGBs do que os que
foram solicitados

50% apresentaram
CGBs
50% apresentaram
conceitos
secundários
100% apresentaram
número maior de
CGBs do que foi
solicitado

100% ampliaram
os CGBs

Conceitos
GeocientíficosSoci
oambientais
(CGSs)
Diferenciação
Progressiva

45,4% apresentaram
CGSs mais superficiais

100% apresentaram
CGSs

66,6%
apresentaram CGSs

100%
apresentaram
CGSs

90,9% apresentaram
distinção
dos
conceitos
mais
inclusivos
daqueles
subordinados

90,9%
apresentaram
distinção
dos
conceitos
mais
inclusivos daqueles
subordinados

100% apresentaram
distinção
dos
conceitos
mais
inclusivos daqueles
subordinados

100%
apresentaram
distinção
dos
conceitos
mais
inclusivos
daqueles
subordinados

Reconciliação
Integradora

27,2% apresentaram
recombinações
válidas

77,2%apresentara
m
recombinações
válidas

33,3%
apresentaram
recombinações
válidas

66,6%
apresentaram
recombinações
válidas

Nesta análise, observou-se que os Mapas Conceituais Individuais Iniciais (MCIIs) e
os Mapas Conceituais Coletivos Iniciais (MCCIs), apontam que 86,3% dos estudantes
apresentam Conceitos Geocientíficos Básicos (CGBs), considerados conhecimentos prévios,
e, 50% dos grupos também. Observou-se também que 90,9 a 100% dos estudantes
diferenciam-nos progressivamente, porém, a reconciliação integrativa correspondeu a 27,2%
e 33,3% respectivamente, nos MCIIs e MCCIs. Em relação aos Conceitos Geocientíficos
Socioambientais (CGSs), observou-se que 66,6% dos MCCIs apresentaram estes conceitos e
nos MCIIs, apenas 45,4% apresentaram, sendo CGSs mais superficiais.
Os Mapas Conceituais Individuais Finais (MCIFs) e os Mapas Conceituais Coletivos
Finais (MCCFs) apresentam, de forma surpreendente, resultados satisfatórios em relação à
aprendizagem significativa crítica em Geociências, porque observou-se que estes mapas
apresentaram

em

100%,

Conceitos

Geocientíficos

Socioambientais

(CGSs)

que

diferenciaram-se progressivamente em sua totalidade nos MCs coletivos e em 90,9 % nos
MCs individuais. Em 100% destesMCsfinais, também observou-se o aparecimento de novos
conceitos Geocientíficos Básicos, o que consolida as possibilidades de aprendizagem

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

560

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

apresentadas pela intervenção didática e a Reconciliação Integradorafoi observada em 77,2%
nos MCs individuais e 66,6 nos MCs coletivos, o que comprova a ampliação dos significados
acerca das Geociências.
As figuras 1e 2 apresentam o MCII e o MCIF da estudante E16 e as figuras3 e 4
apresentam o MCII e o MCIF da estudante E11. Nos mapas conceituais iniciais, evidencia-se
apenas a presença de CGBsno MCII de E16 e um conceito CGS no MCII de E11. No segundo
mapa, feito ao final do processo interventivo, observou-se o aparecimento de mais CGSs que
são ilustrados pelos diagramas verdes, em ambos os mapas, de E16 e E11. Estes MCIFs
demonstraram que houve Diferenciação Progressiva, bem como, Reconciliação Integrativa.
Esta observação constitui-se um indicativo de que, para essas estudantes, os conceitos em
Geociências ampliaram-se e ganharam novos significados em sua estrutura cognitiva, à
medida que as mesmas foram capazes de relacionar conceitos que antes não se relacionavam.

Figura 1. Mapa Conceitual Individual Inicial (MCII) da
estudante E16.

Figura 2. Mapa Conceitual Individual Final
(MCIF) da Estudante E16.

Figura 3. Mapa Conceitual Individual Inicial
Figura 4. Mapa Conceitual Individual Final (MCIF) do
(MCII) O
doQuadro
estudante2E11.
a seguir, apresenta a sínteseEstudante
dos aspectos
E11. observados no MC da Estudante

E16, o que corroborou a análise do seu MCII e MCIF. Esta análise foi feita
seguindo este perfil em todos os MCs individuais e coletivos.
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Intervenção didática da Estudante E16.
ELEMENTOS FUNDAMENTAIS
CONCEITOS
GEOCIENTÍFICOS
BÁSICO

Geociências,
Relevo, Planícies,
Planaltos,
Montanhas, Água,
Terra,
Astros,
Sistema
Solar,
Clima,
Chuva,
Umidade do ar,
Vento, Meteoros,
Estrelas, Cometas,
Sol,
Planeta,
Plutão,
Saturno,
Netuno,
Vênus,
Mercúrio, Marte,
Urano, Júpiter.

CONCEITOS
GEOCIENTÍFICOS
BÁSICO

Geociências,
Universo, Planeta
Terra,
Estrela,
Planetas,
Seres
Humanos, Plantas,
Animais

CONCEITOS
GEOCIENTÍFICOS
SOCIOAMBIENTAI
S

Não Apresentou

CONCEITOS
GEOCIENTÍFICOS
SOCIOAMBIENTAI
S

Conservação,
Poluição.

CARACTERÍSTICAS

PROPOSIÇÕES
PALAVRAS DE
LIGAÇÃO

HIERARQUIZAÇÃO
INCLUSÃO

DIFERENCIAÇÃO
PROGRESSIVA

RECONCILIAÇÃO
INTEGRADORA

Geociências
estuda
Relevo
relaciona
Planícies,
Planaltos,
Montanhas.
Estuda
Água,
Terra,
Astros
composto
por
Meteoros,
Estrelas,
Cometas,
Sistema
Solar
composto
por
Sol,
Planeta,
Clima relaciona
Chuva,
Vento,
Umidade do ar.
Planeta
representados
por
Plutão,
Saturno, Netuno,
Vênus, Mercúrio,
Marte,
Urano,
Júpiter.

Geociências (Relevo,
Planícies,
Planaltos,
Montanhas,
Água,
Terra)
Astros
(Meteoros, Estrelas,
Cometas)
Sistema Solar (Sol,
Planeta)
Clima
(Chuva,
Umidade do ar, Vento)
Planeta
(Plutão,
Saturno,
Netuno,
Vênus,
Mercúrio,
Marte, Urano, Júpiter)

É
possível
distinguir a maioria
dos
conceitos
inclusivos daqueles
subordinados.

Não
apresentou
recombinação válida.

PROPOSIÇÕES
PALAVRAS DE
LIGAÇÃO

HIERARQUIZAÇÃO
INCLUSÃO

DIFERENCIAÇÃO
PROGRESSIVA

RECONCILIAÇÃO
INTEGRADORA

Geociências
estuda Universo
que inclui Estrela
e Planetas.
Planeta
Terra
conta a história
Seres humanos
que
pode
diminuir
a
Poluição através
da conservação
da Natureza e
cria
novas
tecnologias para
a
Conservação
da Natureza.
Natureza
está
contido
Seres
humanos.

Geociências
(Universo,
Planeta
Terra,
Natureza,
Poluição)
Universo
(Estrelas,
Planetas)
Planeta Terra (Seres
Humanos,
Conservação)
Natureza
(Seres
Humanos,
Plantas,
Animais).

É
possível
distinguir a maioria
dos
conceitos
inclusivos daqueles
subordinados.

1-Seres
humanospode
diminuir
através
da
–
conservação - criar
novas
tecnologias
para
2- conservação – da
– poluição
3- Natureza está
contida
–
seres
humanos
–
que
produz - natureza

Através dos MCs e das explicitações orais dos estudantes, feitas individualmente e
coletivamente, confirma-se a Diferenciação Progressiva e a Reconciliação integradora
ilustradas graficamente, bem como a ampliação dos Conceitos Geocientíficos Básicos (CGBs)
e o aparecimento dos Conceitos Geocientíficos Socioambientais (CGSs).
A análise dos registros dos MCs e das explicitações orais nos permitiu inferir que
houve aprendizagem significativa crítica em Geociências, à medida que novos conceitos mais
elaborados e mais complexos acerca dos conteúdos geocientíficostrabalhados, emergiram no
final da intervenção. Esta observaçãonos possibilitou a compreensão da relação das
Geociências com a Cidadania e este aspecto foi perfeitamente observado através da narrativa
do estudanteE11 no momento da explicitação e que apresentamos abaixo:
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linear pelo fato de ele ter um início e ter um fim, não ter uma continuação, ele começa, termina, mas o
planeta Terra é finito de recursos que estão acabando.
Substituir algumas ações por ações mais naturais talvez seja uma saída. O uso de agrotóxicos é um
exemplo, porque existem várias maneiras de adubar a Terra usando material orgânico sem tóxicos que
podem agredir tanto os alimentos e o ser humano que vai consumir.
A gente perde esse conhecimento crítico do que é certo, do que é errado, do que deve ser feito, dos
meios termos. Então eu acho que se tivesse talvez um investimento desde o início nas crianças, na
escola, se na pré-escola ela já aprendesse que sintéticos são tóxicos, que são produzidos a partir de
elementos químicos, que podem causar doenças, e que isso faz mal e que isso é ruim teríamos uma
geração mais responsável em relação às degradações”. (E11)

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
A

utilização

dos

Mapas

Conceituais

como

instrumento

para

avaliação

da

aprendizagem é considerada por Novak e Gowin, (1988) como uma estratégia potencialmente
poderosa para ajudar os estudantes a aprender e para ajudar os educadores a organizar os
materiais, objetos da aprendizagem. Este aspecto foi facilmente observado através dos MCs
individuais e coletivos porque possibilitou ao professor compreender o melhor percurso
didático e a forma de abordagem dos conteúdos, e ao estudante, a apropriação de novos
conceitos geocientíficos e da relação entre conceitos que antes encontravam-se isolados nos
MCIIs, confirmando, confirmando a hierarquização e diferenciação progressiva.
A constatação da Reconciliação IntegradoranosMCs individuais e coletivos, no final da
intervenção didática, foi fator relevante para a pesquisa, quando os estudantes reconheceram
a abrangência dos conceitos e as novas relações possíveis entre conceitos geocientíficos e
proposições já existentes.
A relação entre as Geociências e a Cidadania observada nos MCs evidencia a premissa
da TASC, que destaca a importância daspessoas aprenderem de forma significativa e crítica,
percebendo a função desta aprendizagem para o exercício da cidadania.
Desta maneira, foi possível observar que esta pesquisa oportunizou a compreensão
dos conceitosgeocientíficos na interface com a formação cidadã crítica porque adotou o uso
de estratégias didáticas que valorizaram os conhecimentos prévios, a capacidade de pensar
sobre o conhecimento e sobre sua aplicação prática.
Desejamos que esta pesquisa, voltada para o ensino e aprendizagem, assim como tantas
outras, possa colaborarefetivamente com novas reflexões e proposições, que se fazem
necessárias no campo educacional para que a educação permita a formação de estudantes
cada vez mais críticos e produtivos.
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Resumen: Este trabajo revisa de manera crítica un estudio evaluativo de las habilidades
metalingüísticas de 328 estudiantes argentinos, de la educación primaria y secundaria, basado en la
aplicación de un test, adaptado y validado para población escolar de habla hispana. Los fundamentos
establecen relaciones entre las habilidades metalingüísticas y el aprendizaje significativo. Los resultados
distinguen distintos niveles de desempeño en los grupos de estudiantes, según años y niveles de
escolaridad. La reflexión crítica se focaliza en las alcances y limitaciones de este tipo de instrumentos y
sus implicancias educacionales. La conclusión propone un modelo de evaluación dinámica que reconoce
las potencialidades de los estudiantes en el aprendizaje y desarrollo metalingüístico.
Palabras clave: Habilidades metalingüísticas - Aprendizaje Significativo – EvaluaciónAbstract: This work critically reviews an evaluative study of the metalinguistic abilities of 328 Argentine
students, of primary and secondary education, based on the application of a test, adapted and validated
for a Spanish-speaking school population. The fundamentals establish relationships between
metalinguistic skills and meaningful learning. The results distinguish different levels of performance in
the groups of students, according to years and levels of schooling. Critical reflection focuses on the
scope and limitations of this type of instruments and their educational implications. The conclusion
proposes a dynamic evaluation model that recognizes the potential of students in metalinguistic learning
and development.
KeywordsMetalinguistic skills - Meaningful Learning - Evaluation-

1. INTRODUCCIÓN
La evaluación educativa, y la evaluación de los aprendizajes en particular,constituyen
un importante campo de estudio en permanente desarrollo. La complejidad de la problemática
que entraña la evaluación permite diversas lecturas, entre otras, la planteada por la Psicología
Educacional. En esta línea, se destacan los aportes de la teoría de Ausubel (Ausubel, Novak
y Hanesian, 1995) que acentúa la importancia delos conocimientos previosde los
estudiantespara el logro de aprendizajes significativos.
Más allá de la especificidad teórica del enfoque ausubeliano, existe amplio acuerdo
entre los especialistas respecto a que la evaluación es una dimensión constitutiva de la
enseñanza y el aprendizaje, comotambién, que la mejora de las prácticas evaluativas
contribuye a la mejora de tales procesos (Moreira, 2017, Diaz Barriga, 2003, Larripa,
2015).En palabras de Ausubel (1995: 514):
“si esperamos mejorar los resultados de aprendizaje introduciendo métodos de
enseñanza, materiales didácticos y modos sucesivos de organizar el contenido de la
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materia y las secuencias del curriculum, la medición y la evaluación ingresan de nuevo
y necesariamente en el cuadro”.
La evaluación de las habilidades metalingüísticas no es fácil. No obstante, se disponen
de variados instrumentos y pruebas normalizadas, tales como los Tests de Habilidades
Metalingüísticas (THAM) desarrollados a partir de los trabajos de Pinto y Titone (1989), que
exploran distintos aspectos del desarrollo lingüístico y metalingüístico de los niños y jóvenes.
En relación a lo antes expuesto, nuestro interés se centra en revisar críticamente un
estudio evaluativo de las habilidades metalingüísticas basado en la aplicación del THAM-2
(Núñez y Pinto, 2015), para detectar fortalezas y debilidades de este tipo de estudio, develar
los contrastes y matices nosólo conceptuales, sino también de orden práctico entre los
distintos usos y, además,identificar los supuestos y puntos de tensión implicados en los
procesos de estandarización en el ámbito educativo desde una perspectiva del aprendizaje
significativo.
2.HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Las habilidades metalingüísticas juegan un papel importante en el conocimiento y el
uso de la lengua,al hacer conscientes ciertos procesos y componentes de la comprensión,
tanto oral como escrita (Núñez Delgado, 2015).La indagación de estas habilidades se inserta
en el campo de los estudios sobre la metacognición. Esta noción se refiere, por un lado, al
conocimiento que un sujeto tiene de sus propios procesos cognitivos, por ejemplo, delos
procesos relevantes para aprender, y, por otro, a la supervisión, regulación y ordenación de
tales procesos, en relación con los objetos de estudio, datos o informaciones sobre los cuales
operan (Flavell, 1976).
El metalenguaje es uno de los componentes de la metacognición, que implica tomar
a la lengua como objeto de conocimiento y manipular tanto sus características estructurales
como funcionales (Romero López; Fernández de Haro & Núñez Delgado, 2008). Relacionado
con este constructo, la consciencia metalingüística, alude a los procesos de reflexión sobre
el lenguaje (Tunmer, Pratt, & Herriman, 1984).
Los estudios metalingüísticoscontribuyen a la configuración constructivista del
aprendizaje significativo, en especial, por reconocer la importancia de la conciencia del sujeto
para la regulación y reflexión sobre su propio aprendizaje (Glaser, 1994). Según Novak
(1988), esta propiedad de la conciencia se relaciona con el metaaprendizaje, “relativo a la
naturaleza del aprendizaje, es decir, aprendizaje sobre el aprendizaje” (Novak, 1988: 28). De
este modo, el aprendizaje significativo de la lenguaposibilitael desarrollo de la consciencia
metalingüísticay, por consiguiente, el mejor uso de la lengua para la construcción del
conocimiento y las competencias comunicativas. La significatividad del aprendizaje está dada
por la reflexión deliberada y explícita sobre la lengua, en oposición a la reflexión espontánea,
implícita o intuitiva. La conciencia metalingüística opera sobre la fonología, el léxico, la
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sintaxis,la pragmática (Karmiloff-Smith 1995, Tunmer y Herriman,1984)y las distintas
habilidades implicadas en el manejo y la comprensión de la lengua oral y escrita.
El estudio, objeto de revisión,se centró en la evaluación de las habilidades relativas
a las conciencias sintáctica, semántica y pragmática, en virtud que los estudiantes
examinados estaban alfabetizados. Estas habilidades tienen que ver con dos conocimientos
sobre la lengua: uno ligado al uso, de acuerdo a las diversas situaciones comunicativas y,
otro, ligado al sistema gramatical (Camps et al, 2005), como un saber formalizado y
compartido. Tales conocimientos se desarrollan durante la escolarización formal (Titone,
1995).
Las habilidades metalingüísticas inciden en la posibilidad de que los estudiantes
logren “aprender a aprender” (Novak, 1988), de forma autónoma y autorregulada sobre las
prácticas del lenguaje. El logro de este objetivo va acompañado de la necesidad de "enseñar
a aprender" dichas prácticas y de favorecer la metacognición sobre la lengua y su uso, en la
lectura, escritura y oralidad. Esto último abarca la consideración de los procesos lingüísticos
y cognitivos comunes que desarrollan los estudiantes, tanto en la vida cotidiana como en el
ámbito escolar(Palacios y Pedragosa, 2018).
Diversos estudios postulan la complejidad de las habilidades metalingüísticas
relacionadas con la conciencia metalingüística y sus repercusiones en los procesos de
aprendizaje, por tanto, en el éxito o fracaso académico de los estudiantes (Pinto, Titone y
González Gil, 2000, Moscoso Rojas, 2010; Fernández Cabeza, Ruiz Gallego y Romero Mariscal,
2015; Nuñez Delgado y Pinto, 2015). El funcionamiento de estas habilidades y de los factores
influyentes se describe en los trabajos pioneros de Tunmer, Pratt y Herriman (1984).
En esta línea de consideraciones, se destacan las investigaciones sobre actividad
metalingüística, regulación metacognitiva y estimulación de la cognición en la enseñanzaaprendizaje de la escritura realizados en las universidades de Ginebra por Dolz y Erard (2000)
y Allal (2000), en la de Ámsterdam por Rijlaarsdam y Couzijin (1996 [2000]), en la Autónoma
de Barcelona por Camps, Milian, Guasch y Ribas (2000) y en la de Granada por Fernández de
Haro, Núñez y Romero (2008). Los resultados de estas investigaciones señalan que las
estrategias cognitivas y metacognitivas deben comprenderse como procesos cognitivos
intencionados y conscientes que pueden ser enseñados con el fin de controlar el proceso de
aprendizaje y mejorar la producción textual de los estudiantes.
En especial, los estudios de Dolz, Erard y Allal (2000) muestran cómo las actividades
meta verbales se erigen como herramientas indispensables en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, para mejorar las capacidades oral y escrita de los estudiantes. Estas actividades
elevan el uso intuitivo y práctico de la lengua hacia la reflexión consciente y voluntaria de la
actividad verbal, a través de la producción de textos escritos en contextos comunicativos.
Otros estudios como los realizados por Lasagabaster (1997), Chaney (1998) y Gombert
(1992), o más recientemente por Franco, Blanco y Cortés (2013) señalan algunos factores
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subyacentes a las dificultades en la lectura y/o escritura e incluso en la creatividad de los
estudiantes relacionados con el desarrollo de las habilidades metalingüísticas.

3 - EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS
En nuestro estudio se aplicó el test de habilidades metalingüísticas - THAM 2 traducido del original italiano al español por Pinto, Titone y González (2000), revisado y
validado para esta lengua (Núñez y Pinto, 2015, Candilera, Iliceto, Núñez y Pinto, 2015).El
test fue diseñado para niños del sistema escolar español,de nueve a catorce años. Se
compone de seis subpruebas que refieren a las habilidades decomprensión, sinonimia,
aceptabilidad, ambigüedad, función gramatical y segmentación Fonémica-.
Las seis pruebasdel THAM 2 reúnen 96 ítems, que articulan parejas de preguntas
independientes para evaluar dos niveles de conciencia: a) “lingüístico” (L) relacionado con la
conciencia implícita e intuitiva sobre la lengua y b) “metalingüístico” (M) relativo a la
conciencia explícita y analítica del lenguaje. Por ejemplo:
La princesa besó al sapo.
P.L. ¿Quién fue besado?
R.L.: ________________________________
P.ML.: ¿Por qué lo sabes seguro?
R.ML.:_______________________________
Hay una manzana en el canasto.
El canasto contiene una manzana.
P.L.: ¿Significan las dos frases lo mismo o no?
R.L.: _________________________________
P.ML.: ¿Por qué lo sabes con seguridad?
R.ML.:________________________________
El THAM 2 se administró a 328 estudiantes de entre 9 y 14 años (varones = 159;
mujeres =169, edad promedio = 11.4), que cursan en una institución educativa,
representativa de población urbana de nivel socioeconómico medio de la provincia de Buenos
Aires. En total, se examinaron 12 grupos de aulas, a saber: 2 cursos de 4º (N= 53), 2 cursos
de 5º (N=51) y 2 cursos de 6º año de la educación primaria (N=56); 3 cursos de 1º (N=84)
y 3 cursos de 2ª año (N= 84) de la educación secundaria.
El procedimiento de codificación de las puntuaciones se ajustó a los criterios
establecidos en el test: las respuestas lingüísticas (L) se puntuaron de manera dicotómica.
asignando 1 punto a las respuestas correctas y 0 punto a las incorrectas. Las respuestas
metalingüísticas (RML) se puntuaron según tres niveles de codificación:
-

Nivel 0, preanalítico: la respuesta queda fuera del análisis de los índices
semántico-gramaticales del ítem que se le propone. El sujeto "no sabe". "no
responde". proporciona una respuesta tautológica (por ejemplo. "es así

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

568

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

porque sí". "porque está escrito en el papel". porque ésa es la regla").
disparatada. tergiversando los significados.
-

Nivel 1: la respuesta es pertinente pero insuficiente. Las argumentaciones que
proporciona el sujeto no consiguen resolver por completo el problema
planteado.

-

Nivel 2: La respuesta es exhaustiva y pertinente. El sujeto resuelve el
problema

planteado

con

independencia

del

contenido

y

precisión

metalingüística.
Tabla 1. Niveles de desempeño en las habilidades lingüísticas y metalingüísticas
de los estudiantes de la educación primaria y secundaria, según puntuaciones
estandarizadas.
Subtest THAM 2

4-5º primaria

6º primaria

1º secundaria

2º secundaria

Comprensión L

Medio (50)

Medio (54)

Medio (50)

Medio (41)

Comprensión ML

Medio (44)

Medio (51)

Medio (42)

Medio (35)

Sinonimia L

Deficitario
(36)

Medio (54)

Deficitario
(25)

Medio Inf.
(37)

Medio (47)

Medio (41)

Medio Inf.
(38)

Medio Inf.
(35)

Deficitario
(21)

Deficitario
(34)

Deficitario
(30)

Medio (45)

Medio Inf.
(40)

Medio (47)

Medio (43)

Ambigüedad L

Medio inf.
(34)

Medio (51)

Medio (54)

Medio (49)

Ambigüedad ML

Medio (44)

Medio (58)

Medio (53)

Medio (53)

Función L

Medio (41)

Medio (55)

Medio (51)

Medio (54)

Función ML

Medio (44)

Medio (54)

Medio (47)

Medio (46)

Segmentación L

Medio (52)

Medio (56)

Medio (51)

Medio (54)

Segmentación ML

Deficitario
(25)

Medio (46)

Deficitario
(29)

Medio Inf.
(31)

Sinonimia ML
Aceptabilidad L
Aceptabilidad ML

Medio Inf.
(34)
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3.1.

RESULTADOS

DE

LA

EVALUACIÓN

DE

LAS

HABILIDADES

METALINGÜÍSTICAS
Los resultados se organizaron en cuatro grupos de desempeños, en línea con un
estudio antecedente realizado en población escolar española (Candilera, Iliceto, Núñez y
Pinto, 2015): 4-5º primaria, 6º primaria, 1º secundaria y 2º secundaria.
A efectos de la revisión crítica del estudio, el comentario toma como referencia las
puntuaciones estandarizadas, según los criterios y procedimientos establecidos para estas
puntuaciones en el THAM 2 (Núñez Delgado & Pinto. 2015). La conversión de dichas
puntuaciones posiciona los desempeños de los grupos de estudiantes con respecto a una
distribución normal de 0 a 100 puntos (Media = 50. DS=1.0). De acuerdo a este
posicionamiento, por debajo o por encima de la media, se identifican cinco niveles de
desempeños: deficitario (0-30). medio-inferior (31-40). medio (41-60). medio-superior (6170). y superior (71-100). La Tabla Nº 1 presenta losniveles de desempeños alcanzados por
los grupos de estudiantes en las distintas habilidades lingüísticas (L) y metalingüísticas (ML)
evaluadas.
En el nivel de lingüístico (L) relacionado con la conciencia implícita e intuitiva sobre
la lengua, los desempeños de los estudiantes fueron de nivel medio en las habilidades de
comprensión, sinonimia (6º primaria), ambigüedad (6º primaria, 1º y 2º años secundarios),
función gramatical y segmentaciónfonémica. Denivel medio bajo, en sinonimia (6º año) y
ambigüedad (4º y 5º primarios). Deficitario, en sinonimia (4º y 5º primarios, 1º y 2º años
secundarios) y aceptabilidad.
En el nivel metalingüístico (ML) relacionado con la conciencia explícita y analítica
sobre la lengua, los desempeños fueron de nivel medio en las habilidades de comprensión,
sinonimia (4ª y 5ª primarios, 6º primaria), aceptabilidad, ambigüedad, función gramatical y
segmentación fonémica. De nivel medio bajo, en sinonimia (1º y 2º secundarios),
aceptabilidad (4º y 5ª primarios). Deficitario, en segmentación fonémica (4º y 5º primarios,
1º y 2º años secundarios).
Para profundizar en los aspectos cualitativos, se compararon los puntajes brutos
totales alcanzados por los grupos en la resolución de las subpruebas del THAM2,
correspondientes a las habilidadeslingüísticas (L) y metalingüísticas(ML).
En cuanto a la conciencia lingüística implícita, se detectaron diferencias significativas
entre todas las medias de los desempeños (f= 4.99 p < 0.002). El gráfico de cajas (Figura 1)
ilustra la distribución de los desempeños de los grupos de estudiantes examinados en este
nivel de habilidad. Los trazos verticales de la derecha muestran que las puntuaciones más
altas fueron obtenidas por los estudiantes del 1º año de la secundaria, mientras que los de la
izquierda indican que las puntuaciones más bajas se registraron en el 4º año de la primaria.
Las cajas constituidas por el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil muestran que las
medidas centrales más altas se registraron en el 6º año de la educación primaria.
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En lo relativo a la conciencia metalingüística se detectaron diferencias significativas
entre todas las medias de los desempeños grupales (f=11.94 p < 0.00). A diferencia del nivel
lingüístico, en el gráfico se visualiza que los trazos verticales y cajas se desplazan hacia los
valores más bajos de la izquierda. En línea con la tendencia anterior, la caja que contiene los
puntajes más altos de las medidas centrales se registró en el 6º año de la educación primaria.
Se puede observar que las cajas correspondientes a los cursos de 4º año de la educación
primaria y 2º de la secundaria están casi alineadas. Este último, con valores más alto en las
medidas centrales.
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4.

REFLEXIÓN

CRÍTICA

SOBRELAEVALUACIÓN

DE

LAS

HABILIDADES

METALINGÜÍSTICAS
Como se ha visto, nuestro estudio evaluó de manera cuantitativa las habilidades
metalingüísticas de grupos de estudiantes argentinos, desde 4º año de la educación primaria
hasta 2º año de la educación secundaria, mediante la aplicación delTestde Habilidades
Metalingüísticas Nº 2 (Núñez y Pinto, 2015).La confiabilidadestadística de este instrumento
fue demostrada en estudios previos (Candilera, Iliceto, Núñez y Pinto, 2015).Al respecto, en
nuestro estudio se corroboró su sensibilidad para detectar estudiantes y grupos con diferentes
grados de habilidades metalingüísticas. Por tanto,la aplicación de este tipo de instrumentos
en evaluaciones a gran escalaposibilita conformar un diagnóstico amplio de dichas
habilidades, que si se examinan enunos pocos estudiantes elegidos aleatoriamente. No
obstante, como cualquier instrumento que se focaliza en un solo modo de recoger la
información, exige reflexionar sobre sus alcances y limitaciones, entre otras por lo señalado,
la validez ecológica del instrumento.
Los autores del THAM 2 sostienen que se puede aplicar en todos los contextos de
habla hispana, en sujetos de 9 a 14 año de edad para los cuales el español es su primer
idioma.Si bien, los estudiantes examinados en nuestro estudio hablan el español, las
diferencias entre los usos de la lengua (por la edad, el nivel de escolarización, la procedencia
geográfica, las experiencias lingüísticas en la vida cotidiana, etcétera) afectan la comprensión
de los enunciados del test, por algunas expresiones y formas gramaticales no familiares para
los estudiantes argentinos.Por ello, en la evaluación realizada cambiamos algunas
palabras,procurando que las tareas no pierdan sus características originales, por ejemplo:
-

¡Coge el paraguas! fue remplazada por ¡Tomá el paraguas!

-

La palabra “aceras” en la expresión. “Las aceras iban al mercado” fue
remplazada por “veredas”.

-

La palabra “peñasco” en la expresión “El peñasco estaba en medio de la calle”.
fue reemplazada por “pozo”.

Las adaptaciones de los enunciados del THAM 2 se realizaron mediante el juicio de
especialistas en educación y maestros, quienes se pronunciaron sobre la pertinencia de los
términos sinónimos, la claridad de la redacción de los enunciados, la organización de las
preguntas a lo largo del test y el grado de dificultad. Aún así, estimamos que nuestros ajustes
no resultaron suficientes, dado el amplio rango de edades abordado por el instrumento y la
variedad de sus contenidos. Estas limitaciones afectan la lectura de los resultados de nuestro
estudio y obligan a realizar nuevas investigaciones sobre las estructuras lingüísticas de los
enunciados, la claridad y familiaridad del lenguaje, para realizar las modificaciones al THAM
2 que resultaran necesarias.
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Otra cuestión estrechamente relacionada con la validez ecológica reside en los
estándares normativos del instrumento(Ebel, 1975), que permiten a los investigadores y
profesoresevaluar comparativamentea sujetos y grupos de manera prospectiva. Gran parte
de la oposición pasada y actual a este tipo de evaluaciónconstituye una reacción a considerar
más relevante las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en un instrumento que los
conocimientos y habilidades que están representados en ella. La excesiva concentración en
las normas psicométricas puede conducir a la enseñanza para el test (teaching for testing) y,
por consiguiente, al aprendizaje mecánico (Moreira, 2018).
Los criterios normativos establecidos para la conversión de los puntajes obtenidos
por los grupos de estudiantes en la resolución del THAM2, nos permitieron identificar tres
niveles de desempeño: deficitario. medio-inferior y medio. En la muestra evaluada, no se
observó un posicionamiento grupal que supere la media de una distribución normal y acceda
a las categorías de desempeño medio-superior y superior en las habilidades lingüísticas. La
reflexión sobre los niveles identificados nos conduce, al menos, a reflexionar sobre dos
cuestiones, por un lado, el proceso de normalización del instrumento y, por otro, el contenido
de los ítems.
Como se sabe, el establecimiento de las normas psicométricas se realiza a partir de
la evaluación de una muestra de sujetos representativa de los sujetos a quienes se dirige el
instrumento.

En el THAM2, el grupo normativo fueron estudiantes españoles, con otras

variables socioculturales a las de los estudiantes argentinos, entre las que se destaca el
currículum. A lo que se agrega, que el proceso normativo se basó en el modelo de
procesamiento estadístico dela Teoría Clásica de los Tests (TCT), por lo que las características
métricas del THAM2 no pueden ser separadas de las puntuaciones del grupo de estudiantes
españoles examinado, sobre el cuál se construyó la norma de interpretación delos resultados
(Pardo, 2005).Por tanto, los tres niveles de desempeño identificados en los estudiantes
argentinos examinados en nuestro estudio, deben ser tomados en consideración a la luz de
estas limitaciones psicométricas.
La proyección de nuestro estudio para avanzar en la evaluación de las habilidades
metalingüísticas requiere, además, considerar otro modelo de procesamiento estadístico para
la interpretación de los resultados, centrado más en las propiedades de los ítems individuales
que en las propiedades globales del test. De este modo, se podrá utilizar el patrón de
respuesta de los grupos de estudiantes argentinos evaluados para estimar sus niveles de
desempeño en las habilidades metalingüísticas.
No obstante, las limitaciones psicométricas señaladas, la aplicación del THAM 2 en
nuestro estudio aportó información precisa sobre los desempeños de los estudiantes.Los
desempeños cualificados como medio bajo y, en especial, deficitarios en el nivel lingüístico
(L), (sinonimia -4º y 5º primarios, 1º y 2º años secundarios - y aceptabilidad, en todos los
grupos) y en el nivel metalingüístico (ML) y metalingüístico (ML), en segmentación fonémica
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(4º y 5º primarios, 1º y 2º años secundarios), conduce a observar las siguientes cuestiones,
atendiendo a los aspectos macro y micro del aprendizaje significativo de la lengua:
a)

El predominio de la enseñanza de conocimientos gramaticales y formalistas

frente a los semánticos – pragmáticos. Esto se refleja en el aprendizaje de la sinonimia que
se suele llevar a cabo mediante el estudio de piezas léxicas aisladas y no sobre el contenido
semántico de las oraciones y de los textos (Romero López, Fernando de Haro y Núñez
Delgado, 2008). También, en la habilidad metalingüística de los estudiantes para justificar
juicios de aceptabilidad de textos con anomalías de carácter semántico, lo que pone en juego
el conocimiento social y cultural del uso de la lengua.
b)

La insuficiente articulación de los desarrollos curriculares en el área entre

los niveles educativos.Si bien los estudiantes examinados asistían a una misma escuela, parte
de la población de las aulas del 1º año de la educación secundaria procedía de otras
instituciones de la educación primaria. Esta particularidad contribuye a la explicación de los
bajos desempeños de los grupos del 1º y 2º año de la educación respecto del 6º año primario,
en algunas de las habilidades lingüísticas y metalingüísticas.
c)

Con relación a la observación anterior, la escasa graduación de las prácticas

del lenguaje a lo largo de la escolaridad, para la continuidad de los aprendizajes que posibiliten
en los estudiantes situarse ante la lengua, observarla, analizarla, describirla y revisarla. Esto
podría explicar las diferencias en los desempeños grupales en la conciencia lingüística implícita
e explícita, en particular, el mayor desempeño del grupo de 6º año de la educación primaria,
respecto de los estudiantes secundarios.
5. CONCLUSIÓN
La revisión crítica de nuestro estudio interpela las prácticas evaluativas clásicas del
lenguaje y la apropiación que los investigadores y profesores hacen de ellas, como insumos
para cualificar los desempeños lingüísticos y metalingüísticos de los estudiantes y grupos y
conformar diagnósticos pedagógicos.
La promoción del aprendizaje significativo requiere asumir un enfoque de la evaluación que
supere el mero assesment, centrado en el momento final del aprendizaje y en el desempeño
de los estudiantes, para incluir todos los aspectos del proceso, así como también la calidad
de las experiencias pedagógicas para el desarrollo de las habilidades metalingüísticas. Por
tanto, un instrumento de evaluación que no promueva de algún modo el aprendizaje es
cuestionable.
Por otra parte, la evaluación de las habilidades metalingüísticas no puede ser reducida a la
resolución de problemas ortográficos o el simple reconocimiento de formas lingüísticas, antes
bien, su finalidad es obtener información sobre una gran variedad de procesos lingüísticos y
cognitivos de los estudiantes, para poder tomar decisiones en la enseñanza que colaboren
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con la mejora de sus conocimientos y habilidades, en especial, para lalectura, escritura y
oralidad. Esto último, representa un desafío educativo, en tanto implica el abandono de un
enfoque de la evaluación basado en estándares y la construcción de nuevos sentidos y
funciones para la evaluación basada en la consideración de los procesos implicados, que dé
lugar al reconocimiento de la progresión del estudiante desde su propio punto de partida y en
términos de una trayectoria singular.
En relación a lo antes expuesto, el THAM 2 puede ser usado de manera interactiva para
mediar en el potencial de aprendizaje de la lengua, ajustado a las necesidades de los
estudiantes.Mientras que la utilización habitual del test prevé exclusivamente la resolución
individual y escritade los estudiantes y la posterior evaluación por parte del profesor, en el
uso interactivo de este instrumento este procedimiento constituye la primera etapa de una
experiencia de aprendizaje mediado cuya finalidad es apoyar el desarrollo de las habilidades
evaluadas. Luego de la resolución individual, los estudiantes analizan juntos las respuestas
dadas y las formas de encarar las tareas, con la orientación del profesor (Nuñez y Sancho,
2015). Finalmente, valoran juntos los logros en el aprendizaje significativo y progresos en el
desarrollo potencial de las habilidades metalingüísticas. La figura 1 ilustra tres fases del
proceso descrito.

Nivel de desempeño
actual en las habilidades
metalingüísticas

Mediación en las
habilidades
metalingüísticas

Nivel de desempeño potencial
en las habilidades
metalingüísticas

Resolución independiente
del test.

Análisis conjunto de las
Evaluación conjunta de los
respuestas a los ítems del
logros del aprendizaje
test.
significativo.
Figura 1. Evaluación dinámica y mediación en las habilidades metalingüísticas.

En suma, la evaluación en una perspectiva dinámica reconoce las potencialidades de los
sujetos en sus aprendizajes y, por ende, en su desarrollo(Sternberg y Grigorenko, 2002). El
uso interactivo del THAM 2 colabora conla estimación del desempeño actual de los estudiantes
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en las habilidades metalingüísticas en términos de indagar lo que el estudiante ya sabe o
puede hacer. En una segunda instancia, los ítems del testsirven de material de apoyo al
procedimiento de mediación en un espacio de diálogo conjunto, para la intervención en la
zona de desarrollo próximo (Vygotsky, 1993) de la lengua. La situación didáctica, iniciada en
el marco de una evaluación diagnóstica,intensifica el interés y la motivación intrínseca de los
estudiantes, permite el involucramiento en la reflexión desde sus propios saberes y el
abandono gradual del comportamiento impulsivo hacia el desarrollo progresivo de habilidades
cognitivas, lingüísticas y metalingüísticas que posibilitan la autorregulación de sus
aprendizajes (Palacios y Pedragosa, 2018).
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Resumo: Esta pesquisa abordou a análise de resultados de aprendizagem, a partir de uma sequência
didática, desenvolvida e aplicada em turmas de engenharia civil, na disciplina de física, tópico
ondulatória. A sequência desenvolvida foi pensada de forma a propiciar uma aprendizagem significativa
aos alunos a partir de práticas de ensino diferenciadas, integradas às práticas tradicionais vistas em
sala de aula. Tem como base a Teoria da Aprendizagem Significativa, que leva em conta as vivências
anteriores do aluno para construir o conhecimento, e os Objetos de Aprendizagem, em especial as
Tecnologias de Informação e Comunicação, que servem de referência para essa construção. A sequência
consiste em acessar o conhecimento prévio por meio de vídeo, avaliar o nível deste conhecimento,
organizá-lo por meio de simulador educacional, aulas explanatórias sobre o conteúdo Ondulatória e
atividades diferenciadas para avaliar a evolução e a construção do conhecimento. O resultado da
pesquisa apontou que grande parte dos alunos conseguiu obter uma evolução que evidenciou a
aprendizagem significativa na construção do conhecimento.
Palavras-chave: 1. Aprendizagem Significativa; 2. Práticas de Ensino; 3. Ondulatória.
Abstract: This research considers the analysis of learning outcomes, from a didactic sequence,
developed and applied in civil engineering classes in the discipline physics, topic waves. The sequence
developed was designed to provide meaningful learning for students from different teaching practices
integrated with the traditional practices seen in classrooms. It is based on the Theory of Meaningful
Learning, which takes into account the previous experiences of the student to build knowledge, and
Learning Objects, especially Information and Communication Technologies, which serves as a reference
for this process. The sequence consists in accessing the previous knowledge through video, assessing
the level of this prior knowledge, organizing the previous knowledge through an educational simulator,
an explanatory class on the content Waves and differentiated activities to evaluate the evolution and
construction of knowledge. The result of the research indicated that most of the students were able to
get an evolution on their knowledge acquirement that evidences meaningful learning in the construction
of such knowledge.
Key-words: 1. Meaningful Learning; 2. Teaching Practices; 3. Ondulatory.

1 – INTRODUÇÃO
As

práticas

educacionais

tradicionais

já

não

suprem

as

necessidades

de

aprendizagem dos alunos frente às demandas do mercado de trabalho atuais (BRASIL, 2009).
Portanto, é necessário criar situações que desafiem os alunos a saírem de suas zonas de
conforto, fazendo-os acessar seus conhecimentos prévios, acumulados ao longo de suas vidas
escolares e incorporando o uso das tecnologias presentes no mundo contemporâneo como
instrumento facilitador no processo de ensino e aprendizagem, pois segundo Ausubel (1980,
2003), “o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz
já sabe”.
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A introdução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no meio
educacional, como recurso para o processo de ensino e aprendizagem, é um fator que vem
auxiliar a aprendizagem do aluno, pois Oliveira, Costa e Moreira (2001) afirmam que o
computador, se adequadamente utilizado, pode ser um instrumento que favorece a reflexão
do aluno, tornando interativo o contato com determinado conhecimento, não se limitando o
uso destas tecnologias a um único tipo de experiência, contribuindo para uma aprendizagem
significativa. As TICs oferecem possibilidades de autonomia, desde que o professor tenha sua
estratégia de promoção de ensino e aprendizagem bem definida, pois é necessário perceber
quais TICs utilizar em determinada atividade, de modo a proporcionar um melhor
desenvolvimento cognitivo ao aluno.
Buckingham (2010) comenta que há uma diferença muito grande na utilização das
mídias nas instituições de ensino e fora destas, pois fora deste ambiente os alunos buscam
redes sociais, jogos eletrônicos, baixam músicas, mas o que eles não estão fazendo de forma
alguma é preocupar-se com a educação. Em comparação com os atrativos que os alunos têm
fora da escola, não é de se estranhar que muitos achem desinteressantes e frustrantes as
aulas que envolvem TICs. Essa frustração muitas vezes ocorre devido à forma com que os
conceitos e teorias são apresentadas ao aluno, muitas vezes distante de sua realidade,
envolvendo cálculos e fórmulas sem significado para o aluno. No entanto, atividades
envolvendo TICs, com objetivos bem elaborados, podem promover a aproximação dos
conceitos, teorias, cálculos e fórmulas com a realidade empírica do aluno, promovendo as
diferenças e semelhanças do funcionamento do mundo e de suas várias situações.
Procurando verificar os elementos que proporcionam o desenvolvimento da estrutura
cognitiva dos alunos, foi elaborada uma sequência didática sobre Ondulatória, dentro dos
pressupostos teóricos da aprendizagem significativa, com o objetivo de analisar as
contribuições da utilização das TICs, tais como simulação interativa educacional, jogos,
imagens e vídeos, no processo de ensino e aprendizagem. As TICs podem proporcionar uma
visualização lúdica de determinados eventos, pois as atividades são realizadas sob uma ótica
diferenciada daquela à qual o aluno está habituado, desenvolvendo suas habilidades ao
utilizarem as TICs como ferramenta de aprendizagem.
2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A pesquisa fundamenta-se na “Teoria da Aprendizagem Significativa” (AS) de David
Paul Ausubel e seus colaboradores, pois para Ausubel, o conhecimento que o sujeito traz
consigo de suas vivências anteriores deve servir como ponto de partida para a construção de
novos conhecimentos.
Também se fundamenta nas referências sobre TICs voltadas para o ensino e
aprendizagem. Entenda-se as TICs como um Objeto de Aprendizagem (OA), pois, segundo
Tarouco et al. (2014), são ferramentas de aprendizagem e instrução, que podem ser utilizadas
para o ensino de diversos conteúdos e revisão de conceitos, ou seja, são recursos utilizados
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no processo de ensino e aprendizagem que servem para auxiliar os alunos na compreensão
dos novos conceitos.
2.1 – APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E OBJETOS DE APRENDIZAGEM
“A aprendizagem significativa é uma teoria voltada para a explicação de como ocorre
a aprendizagem de corpus organizados de conhecimento que caracterizam a aprendizagem
cognitiva em contexto escolar.” (PONTES NETO, 2006, p. 118). Portanto, uma estratégia de
ensino para promover novos conhecimentos, cujo fundamento é a AS, deve se pautar sobre
o que deve ser ensinado conhecendo-se o que o sujeito já sabe sobre o assunto. A esse
conhecimento prévio, Ausubel chamava de subsunçor. “Subsunçor é o nome que se dá a um
conhecimento específico, existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo, que permite
dar significado a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto.”
(MOREIRA, 2011, p. 14). Portanto, segundo a teoria da AS, para ocorrer a aprendizagem de
forma significativa, é necessário haver algum conhecimento específico sobre o assunto
tratado e partir desses conhecimentos, por meio de atividades específicas: “[...] o sujeito que
aprende tem onde ancorar os novos conhecimentos que estão sendo adquiridos. No entanto,
para que ocorra o desenvolvimento do novo conceito, é necessária a ativação dos
subsunçores, para que sirvam de organizadores dos novos conhecimentos adquiridos.”
(EVARISTO, 2018, p. 23).
Caso o aluno não tenha nenhum conhecimento específico relevante à AS, pode-se
utilizar a aprendizagem mecânica e, após, revisitar o conteúdo para promover a AS, pois
segundo Moreira (2011), a AS e a aprendizagem mecânica não constituem uma dicotomia,
mas estão ao longo de um mesmo continuum.
Partindo-se dos conhecimentos prévios, as novas informações devem interagir com
aquelas já existentes na sua estrutura cognitiva, com a utilização de materiais potencialmente
significativos, dos quais as TICs podem ser parte.
O aluno deve analisar se os novos conhecimentos corroboram aqueles prévios ou se
é necessário adaptá-los ou até mesmo descartá-los e substituí-los por outros, dando mais
estabilidade cognitiva ao seu subsunçor, ao mesmo tempo que podem se tornar ideia âncora
para novos conhecimentos. “Progressivamente, o subsunçor vai ficando mais estável, mais
diferenciado, mais rico em significados, podendo cada vez mais facilitar novas aprendizagens”
(MOREIRA, 2011, p. 15).
A necessidade de revisitar conceitos e teorias em prol da estabilidade cognitiva é a
oportunidade para desenvolver atividades diferenciadas com a utilização das TICs, pois estas
configuram um OA, e algumas permitem a manipulação de parâmetros e a observação de
relações de causa e efeito, além de auxiliar a evolução temporal de um dado evento. Também
permitem construir gráficos e tabelas e estabelecer relações sobre informações colhidas de
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um determinado estudo, o que o aluno, sem auxílio de uma TIC, não conseguiria realizar ou
necessitaria de um tempo maior.
Para desenvolver atividades com o auxílio das TICs, podemos utilizar simuladores
educacionais.

Aldrich

(2009)

delimita

as

simulações

educacionais

como

ambientes

estruturados, abstraídos de alguma atividade da vida real, que permitem aos participantes
praticar suas habilidades no mundo real, pois fornecem feedback apropriado em um ambiente
cujos resultados são controlados e previsíveis. Logo, TICs permitem ao aluno a ida, volta e
repetição do fenômeno estudado, possibilitando a modificação e reforço de sua estrutura
cognitiva, o que caracteriza a aprendizagem significativa.
Certos fenômenos, em seu contexto real, são pouco compreensíveis aos alunos, por
conta de complexidades daqueles, de concepções empíricas destes e outras variáveis. Para o
ensino da física, a manipulação destes fenômenos por meio de TICs pode contribuir para o
seu entendimento, devido a possibilidades como troca de parâmetros, para visualizá-los e
compreendê-los melhor.
3 – METODOLOGIA
O método de pesquisa adotado possui uma abordagem qualitativa, e considerando o
ponto de vista dos procedimentos técnicos adotados e dos objetivos da pesquisa, também
pode ser considerado um estudo de caso. Para Gil (1991), “o estudo de caso pode ser definido
como [...] quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira
que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 1991, apud SILVA e MENEZES,
2005, p. 21).
A pesquisa foi desenvolvida em turmas de engenharia do segundo período na
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), envolvendo 36 alunos e totalizando 10 horas-aula
no semestre 2018/2. Os espaços utilizados para a aplicação da sequência didática foram o
laboratório de informática, laboratório experimental de física e sala de aula.
A coleta de dados ocorreu por meio da realização de atividades que permitissem
acompanhar o processo de ensino e aprendizagem, o qual foi construído como uma proposta
de ensino de física para o tópico de Ondas. Essa sequência de atividades didáticas se pautou
na teoria de Ausubel, e utilizou os OAs e as TICs, e foi elaborada especificamente para a
pesquisa.
Para a obtenção das informações necessárias às conclusões apresentadas no final da
pesquisa, foi utilizada a seguinte sequência didática:
- Apresentação de um vídeo curto para a introdução ao assunto Ondulatória e
ativação do subsunçor, cujo título é: Ondas Sonoras e Suas Fontes (Canal YouTube Thiago
Corrêa de Freitas).
- Para investigação dos conhecimentos prévios dos alunos, após o vídeo foi aplicada
uma atividade utilizando a imagem de duas ondas transversais. Os alunos devem escrever
qualquer conhecimento físico ou não sobre ondas a partir da análise das imagens, sendo esta
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a atividade que nos informa sobre os conhecimentos específicos relevantes para a
aprendizagem de ondulatória de cada aluno, pois são esses conhecimentos que servirão de
ancoragem para os novos conhecimentos.

Figura 1. Atividade 1: conhecimentos prévios dos alunos.

- No terceiro momento ocorreu a atividade utilizando-se o simulador educacional (SE)
como forma de organizador prévio, com o objetivo de promover a reflexão sobre as respostas
apresentadas na atividade anterior.
Neste momento ocorre a busca por subsídios para a compreensão dos conceitos de
amplitude, período, frequência, número angular de onda, comprimento de onda, velocidade
da onda e representação matemática da onda a partir do manuseio do SE.

Figura 2. Simulador educacional Criando Ondas.

Os alunos primeiramente são apresentados ao funcionamento do simulador e, após
familiarizados, recebem orientações e perguntas. Então, a partir do manuseio do SE, podem
encontrar o caminho para as respostas e a compreensão de alguns conceitos de ondulatórias.
- Para organizar, revisar e melhor compreender os novos conhecimentos trabalhados
até este momento, ocorre a aula expositiva dialogada, para proporcionar aos alunos a
integração com os conceitos utilizados nas atividades anteriores e a utilização da linguagem
matemática, para perceberem as relações entre as grandezas físicas manipuladas.
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- Para uma compreensão mais ampla, após a aula expositiva dialogada é realizada a
atividade, utilizando-se a resolução de alguns problemas sobre ondulatória com o intuito de
perceber a evolução da aprendizagem do aluno. Nesse momento, o aluno pode nos apresentar
indícios de uma aprendizagem significativa ou indicativos sobre se é necessário intervir com
outras estratégias didáticas.
- Para finalizar e investigar se os alunos tiveram uma AS, foram aplicadas atividades
por meio de resolução de jogos, desenvolvidos especificamente para a sequência didática,
com o intuito de avaliar a evolução da aprendizagem do aluno, buscando evidências de AS.

Figura 3. Caça-palavra desenvolvido para a Atividade 4.

Os

jogos

criados

foram:

caça-palavras;

interligação

de

colunas;

palavras

embaralhadas e palavras cruzadas. Todos com o intuito de perceber se houve ou não a AS
por parte dos alunos.
4 – RESULTADOS OBTIDOS
Para verificar a evolução dos alunos com relação à didática, foram realizadas quatro
atividades. Para fins de comparação entre as atividades, foram estabelecidas notas de 0 a 5.
Desta maneira, é possível avaliar ao final do processo a evolução individual de cada aluno. A
nota não configura pontos aos alunos, e sim, uma ferramenta de comparação entre as
atividades.
A primeira atividade (Atividade 1) foi avaliada por meio da análise das respostas
dadas pelos alunos no exercício que investigava seus conhecimentos prévios por meio de
imagens de ondas mecânicas transversais (figura 1). As notas de 0 a 2 indicam que o aluno
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não possui conhecimento prévio adequado sobre o assunto Ondulatória. As notas de 3 a 4
indicam que o aluno possui algum conhecimento prévio sobre o assunto, porém ainda “solto”
em sua estrutura cognitiva. A nota 5 indica que o aluno possui conhecimento prévio
satisfatório, permitindo uma menor intervenção no processo de ensino e aprendizagem.
Nesta atividade, dois alunos apresentaram nota 1 (um), doze alunos apresentaram
nota 2 (dois), dezesseis alunos apresentaram nota 3 (três) e seis alunos apresentaram nota
4 (quatro). Com esta atividade, foi possível perceber que 61,1% dos alunos apresentaram
algum tipo de conhecimento prévio do assunto, e 38,9% possuíam pouco ou quase nada de
conhecimento prévio. Este último grupo de alunos, de alguma maneira, pode não ter
conseguido acessar as informações prévias, por talvez estarem desorganizadas em sua
estrutura cognitiva ou por falta de conhecimentos específicos.
A segunda atividade (Atividade 2) foi realizada com o uso do SE. A avaliação ocorreu
por meio da análise das respostas obtidas dos alunos, ou seja, se eles conseguiram responder
as questões a respeito das simulações conforme a linguagem tradicional aceita pela
comunidade científica ou por meio de uma linguagem própria que permite encontrar
evidências de aprendizagem significativa. Uma das perguntas na etapa do SE era, após
ajustar os parâmetros no simulador, - Quantas ondas estão no espaço de 0,39 metros? Esta
pergunta trabalha com o conceito de comprimento de onda.
Nesta atividade as respostas de todos os alunos apresentaram melhora ao
compararmos com a resposta da atividade 1, exceto por um aluno que demonstrou
permanecer no mesmo nível cognitivo. Essa evolução no aprendizado dos alunos indica que
os mesmos caminham para uma organização e amplificação dos seus conhecimentos. Moreira
(2011), no tópico estratégias e instrumentos facilitadores, já afirmava que as atividades
virtuais têm grande potencial para facilitar a aprendizagem significativa porque viabilizam o
intercâmbio, a negociação de significados.
Na Atividade 3, composta por cinco problemas selecionados sobre ondulatória, o
objetivo foi avaliar a evolução dos alunos com as atividades anteriores combinadas com a
apresentação do conteúdo na linguagem formal, na qual em determinado momento se faz
necessário apresentar.
Um dos problemas apresentados foram:
Um ola é uma onda, criada pela torcida, que se propaga em estádios durante
eventos esportivos (figura 4). Quando a onda chega a um grupo de
espectadores eles ficam de pé com os braços levantados e depois tornam a se
sentar. Em qualquer instante a largura w da onda é a distância entre a borda
dianteira (as pessoas que estão começando a se levantar) e a borda traseira
(as pessoas que estão começando a se sentar). Suponha que um ola percorre
uma distância de 853 assentos de um estádio em 39 s e que os espectadores
levam, em média, 1,8 s para responder à passagem da onda levantando-se e
voltando a se sentar. Determine (a) a velocidade v da onda (em assentos por
segundo) e (b) a largura w da onda (em números de assentos).
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Figura 4.Ola. (HALLIDAY, RESNICK, WALKER, 2012, p. 142)

Foram avaliadas as respostas dos alunos na busca por mudanças em suas estruturas
cognitivas. A maioria dos alunos teve um crescimento considerável em relação à média das
atividades anteriores, representando uma evolução no seu conhecimento a respeito de
ondulatória, o que significa que a aula explanatória contribuiu para consolidar na estrutura
cognitiva dos alunos os novos conhecimentos e corrigir algum conhecimento que estava
representado de maneira inadequada.
A atividade 4 buscou investigar se ocorreu a consolidação dos conceitos físicos
trabalhados ao longo da sequência didática por meio de jogos simples (OAs: caça-palavras;
interligação de colunas; palavras embaralhadas; palavras cruzadas) e analisar se houve uma
assimilação significativa dos conceitos.
O gráfico 1 representa um comparativo entre as quatro atividades elaboradoras a fim
de comparar a evolução da aprendizagem com a didática estabelecida e qual foi o ganho na
última atividade.
A Série 1 é correspondente a Atividade 1, a Série 2 é correspondente a Atividade 2,
a Série 3 é correspondente a Atividade 3 e a Série 4 é correspondente a Atividade 4. O eixo
horizontal apresenta os resultados de cada um dos 36 alunos.

COMPARATIVO ENTRE AS ATIVIDADES
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Gráfico 1. Análise comparativa entre as atividades estabelecidas.
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O resultado da Atividade 4 mostra que nove alunos apresentaram indícios de
aprendizagem significativa, enquanto 21 alunos não apresentaram uma transposição entre a
resolução de problemas (atividade 3) com os conceitos (atividade 4). Mas percebe-se que, de
forma geral, ao compararmos todas as 4 atividades, 33 alunos apresentaram melhoras na
aquisição e retenção dos novos conhecimentos sobre ondulatória, o que pode ser
caracterizado como indícios de AS.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sequência didática buscou primeiramente introduzir o tema Ondulatória por meio
de vídeo didático, e após realizar a primeira atividade procurando investigar os conhecimentos
prévios dos alunos, e também se o vídeo introdutório auxiliou no processo de recordação dos
conteúdos pertinentes, os quais muitos alunos já haviam presenciado em momentos escolares
anteriores. Nas avaliações apresentadas pelos alunos, ficou evidenciado que mais da metade
da turma obteve relativo sucesso em acessar as informações introdutórias sobre Ondulatória
armazenadas em suas estruturas cognitivas.
O SE foi utilizado para observar se os alunos conseguiram utilizar seus conhecimentos
prévios, e a partir deles, trabalhar com questões um pouco mais elaboradas, que lhes
permitissem avançar com a aprendizagem por meio da reflexão ao tentarem responder os
questionamentos apresentados na atividade do SE. Novamente aqui, percebeu-se relativo
ganho conceitual sobre o conteúdo Ondulatória, pois somente um aluno não apresentou
indícios de aprendizagem.
Como forma contínua de avaliação da aprendizagem dos alunos, também foi
realizada uma atividade envolvendo resolução de problemas com perguntas de nível fácil,
médio e difícil. Nesta etapa percebeu-se que os alunos melhoraram suas análises
interpretativas, demostrando possuir mais facilidade em trabalhar com problemas que
envolvem equações matemáticas, e que a formalização do assunto trabalhado fortalece os
conceitos que vêm sendo apresentados, revisados e aprofundados a cada nova atividade.
Esses resultados nos sugerem mudanças na estrutura cognitiva dos alunos, indicando
evidências de aprendizagem significativa.
A última atividade, realizada por meio de jogos educativos, teve a intenção de fixar
e consolidar de forma mais concreta os novos conhecimentos conceituais trabalhados sobre
ondulatória, possibilitando que a aprendizagem se tornasse significativa para o aluno. Ao
analisarmos a Figura 4, percebemos que a maioria dos alunos se saiu melhor resolvendo os
problemas apresentados (atividade 3) em detrimento dos jogos educativos (atividade 4), que
buscavam sobretudo respostas aos conceitos. Mas, em comparação com as atividades
anteriores, a maioria apresentou melhorias cognitivas.
De maneira geral, a aprendizagem dos alunos foi positiva. A primeira atividade
apresentou os conhecimentos prévios não estabelecidos e a segunda atividade ajudou a
organizar e iniciar o processo de aprofundamento desses conhecimentos. A aula explanatória
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contribuiu para a formalização do conhecimento, e dessa maneira também contribuindo para
um resultado satisfatório nas atividades subsequentes. O conjunto de atividades levou em
consideração as diferentes experiências dos alunos, permitindo que, independentemente dos
seus conhecimentos anteriores, todos pudessem participar do processo de aprendizagem.
Também se buscou com a sequência didática, por meio da utilização dos OAs e das TICs,
propiciar ao aluno uma experiência educacional de aprendizagem que lhe fosse significativa.
6 – REFERÊNCIAS

ALDRICH, Clark. Learning online with games, simulations and virtual worlds. San Francisco, CA,
Jossey-Bass, 2009.
AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Lisboa,
Plátano, 2003. Edições Técnicas. Tradução do original The acquisition and retention of knowledge, 2000.
AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. Psicologia Educacional. Tradução de Eva Nick e outros.
Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.
BRASIL. Padrões de Competência em TIC para professores. Paris: Unesco, 2009. 14 p. ICT
competency standards for teachers: competency standards modules. Paris: UNESCO, 2008. Disponível
em:
<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/communication-and-information/access-toknowledge/ict-in-educa>. Acesso em: 18 out. 2016.
BUCKINGHAM, David. Cultura Digital, Educação Midiática e o Lugar da Escolarização. Educação
& Realidade. Porto Alegre, v. 35, p.37-58, set. 2010. Trimestral.
EVARISTO, Andreia Teresinha. Utilização do Simulador Educacional no Estudo de Oscilações:
contribuições ao ensino de Física. 2018. 81 f. Dissertação (Mestrado Tecnológico em Ensino de
Ciências Naturais e Matemática) – Universidade Regional de Blumenau, Blumenau.
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Livros Técnicos e Científicos, c2012.
MOREIRA, Marco Antônio. Aprendizagem Significativa: a teoria e textos complementares. Ed.:
Livraria da Física: São Paulo 2011.
OLIVEIRA, Celina Couto de; COSTA, José Wilson da; MOREIRA, Mercia. Ambientes Informatizados
de Aprendizagem: Produção e Avaliação de Software Educativo. Campinas: Papirus, 2001.
(Prática Pedagógica).
PONTES NETO, José Augusto da S. Teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel:
perguntas e respostas. Série-Estudos. Periódico do Mestrado em Educação da UCDB, Campo Grande
– MS, n. 21, p. 117-130, jan./jun. 2006.
SILVA, Edna da Lúcia; MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da pesquisa e elaboração de
dissertação. 4. ed. rev. Atual. Florianópolis: UFSC, 2005.
TAROUCO, Liane Margarida Rockenbach et al (Org.). Objetos de Aprendizagem: teoria e prática.
Porto Alegre: Evangraf, 2014. 506 p.
PHET – University of Colorado Boulder, Simulador Educacional Criando
<https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/fourier>. Acesso em: 18 jul 2018.

Ondas

®:

InfoEscola
Navegando
e
Aprendendo,
Exercício
sobre
Ondas:
<https://www.infoescola.com/fisica/ondulatoria-ondas/exercicios/>. Acesso em 20 ago 2018.
Canal YouTube Thiago Corrêa de Freitas. Vídeo: Ondas Sonoras
<https://www.youtube.com/watch?v=u_HsG9d3IUk>. Acesso em 02 ago 2018.

e

Suas

Fontes.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

587

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

PAINEL-RE-002 O USO DO MÉTODO DAVIS EM ALUNO DISLÉXICO DO 5º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL COM APORTE NA TEORIA DA APRENDIZAGEM DE AUSUBEL
THE USE OF THE DAVIS METHOD IN A 5TH GRADE DYSLEXIC STUDENT OF ELEMENTARY
SCHOOL BASED ON THE AUSUBEL LEARNING THEORY
JESSIK KAREM CUSTÓDIO PEREIRA
Universidade Estadual de Roraima (UERR)/Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências (PPGEC)/Secretaria
Municipal de Educação de Alto Alegre-RR (SEME-RR)/ jessik_kren@hotmail.com

JOSIMARA CRISTINA DE CARVALHO OLIVEIRA
Universidade Estadual de Roraima (UERR)/Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências(PPGEC)/
josi903@yahoo.com.br

Resumo: Analisou-se a contribuição do Método Davis com aporte na Teoria da Aprendizagem
Significativa de Ausubel (TAS) no ensino de ciências através de um estudo de caso. Os procedimentos
técnicos empregados foram característicos de uma pesquisa aplicada, do tipo exploratória, desenvolvida
com aluno dislexo do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Alto Alegre/RR, em
setembro/2018. Desenvolveu-se em seis etapas, iniciando pelo diagnóstico, seguida da Avaliação da
Habilidade Perceptiva, do Procedimento de Orientação, do Procedimento de Sintonia Fina, Procedimento
de Domínio dos Símbolos Básicos, culminando com atividade de Verificação de ocorrência de
aprendizagem significativa. Observou-se que o Método Davis possui os elementos essenciais para sua
aplicabilidade quando considerada a TAS, sendo capaz de proporcionar entendimento de conceitos
científicos do conteúdo trabalhado, contribuindo para indícios de aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Educação Especial. Dificuldades de Aprendizagem. Ensino de Ciências.
Abstract:It was analyzed the contribution of the use of the Davis Method from the Ausubel Theory of
Meaningful Learning in science teaching through a case study. The technical procedures employed are
characteristic of an applied research, of the exploratory type, developed with a dyslexic student of the
5th year of the elementary school of a municipal school of Alto Alegre/RR in September/2018. It was
developed in six stages, beginning with the diagnostic activity, followed by Perceptual Ability
Assessment, Guidance Procedure, Fine Tuning Procedure, Basic Symbols Mastery Procedure, culminating
with a meaningful learning occurrence verification activity. It was observed that the Davis Method has
the essential elements for its applicability when considered SAT, being able to provide understanding of
scientific concepts of the content worked, contributing to signs of meaningful learning.
Key words: Special Education. Learning difficulties. Science teaching.

1 – INTRODUÇÃO
O uso de salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) vem
acompanhando as transformações dos espaços educacionais à medida que os profissionais
fazem uso de métodos, técnicas e instrumentos que visem colaborar no desenvolvimento da
aprendizagem dos alunos.Entender a aprendizagem requer um esforço além do trabalho com
materiais potencialmente significativos ou a denotação da importância que tem o professor
na relação ensino-aprendizagem.
Sabendo que realidade de cada indivíduo e sua concepção de mundo influenciam a
qualidade da aprendizagem, esta pesquisa buscou entender as implicações da relação
dislexia-aluno-aprendizagem no ensino do conteúdo de “Os ossos” em ciências,através da
questão problema“De que maneira a aplicação do Método Davis como auxílio didático pode
amenizar a Dislexia e melhorar a aprendizagem do conteúdo de ciências (os ossos) em aluna
do 5º ano do Ensino Fundamental, com aporte na Teoria da Aprendizagem Significativa de
Ausubel?”
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Todas as etapas da pesquisa consideraram a Aprendizagem Significativa por
Recepção Proposicional Superordenada para organizar a sequência didática. Esta forma de
organizar as etapas da pesquisa auxiliam o pesquisador a monitorar e controlar o máximo
possível as variáveis que possam surgir no andamento das atividades, reduzindo os impactos
indesejáveis sobre os resultados obtidos ao final da mesma.
Buscou-se entender como o processo de ensino e aprendizagem em aluno com
Transtorno de Aprendizagem Específico (TAE) pode ser melhorado com o uso de um
método que propõe de forma individual auxiliar neste processo. Utilizaram-se recursos
considerados como material potencialmente significativo, intencionando a possibilidade do
sujeito da pesquisa atribuir significado próprio ao material, e garantindo o entendimento do
conteúdo de ciências apresentado.
2 – REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
O Manual Diagnóstico e Estatístico de Saúde Mental 5 (DSM-V) (2014, p.68)
conceitua os TAE como aqueles que advêm do neurodesenvolvimento, pois a sua
apresentação se dá em nível cognitivo e comportamental, incluindo interações multifatoriais
como a genética, epigenéticas e ambientais, “que influenciam a capacidade do cérebro em
perceber ou processar informações verbais ou não verbais com eficiência e exatidão.”
As

dificuldades

de

aprendizagem geralmente são relacionadas

a

situações

traumáticas que desencadeiam mudanças de comportamento como a desatenção, a falta de
interesse e etc. Essa incapacidade de aprender é vista ainda conforme Souza e Souza (2010)
como um assunto não muito importante na formação educacional, mas essa criança que
apresenta dificuldade de aprendizagem e que muitas vezes é taxada como desatenta também
apresenta frustração e sente-se incomodada por não conseguir acompanhar os conteúdos
ofertados em sala de aula.A classificação mais amplamente difundida incluem problemas de
comunicação, de fala e de linguagem, sendo que as mais encontradas são: Dislexia,
Disortografia e Discalculia. Quando constatado que a dificuldade tem como fator gerador
aspectos emocionais e cognitivos, é necessário buscar apoio especializado a fim de melhor
tratá-lo, já que existem diferentes maneiras de ensinar e diferentes maneiras de aprender,
dada as singularidades de cada indivíduo.
As dificuldades de aprendizagem são mais facilmente percebidas no ambiente
escolar, uma vez que o(s) professor(es) propõe(m) atividades diversas capazes de estimular
a aprendizagem dos indivíduos, e sua relação com os mesmos se difere da relação pai-filho
que a criança vivencia em sua casa. Dificuldades de aprendizagem não são consideradas
deficiências intelectuais; nem apresentam atraso global do desenvolvimento; ou deficiências
auditivas ou visuais; nem tão pouco problemas neurológicos ou motores, pois todas essas
características se apresentam intactas no indivíduo, com níveis normais de funcionamento
intelectual e por este motivo as dificuldades de aprendizagem são consideradas específicas,
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pois se delimitam a um conjunto de inabilidades (DSM V,2014;COLL, MARCHESI e PALÁCIOS,
2014, 2004; MARTINEZ e TACCA, 2011).
Tais Transtornos geralmente ocorrem como dificuldade em aprender a correlação
entre letra e som, leitura lenta, imprecisa e trabalhosa, assim, Siqueira e Gurgel-Giannetti
(2011) e Selikowitz (2001) afirmam que o TAE é uma dificuldade intrínseca ao indivíduo que
leva a um rendimento acadêmico abaixo do esperado, baseado em seu potencial intelectual
devendo haver ao menos uma tentativa de instrução adequada para se conduzir a um
diagnóstico.
Assim como é difícil conceituar os TAE, adentrar nas dificuldades de aprendizagem
também é; Davis (2010, 2004) e Selikowitz (2001) tratam a Dislexia como uma desordem
que se apresenta pela dificuldade de aprender a ler, podendo estar associada à inabilidade da
escrita também [grifo nosso].
Para o disléxico, a leitura e a escrita são por vezes tortuosas, já que o mesmo não
consegue compreender o que está sendo solicitado pelo sistema educacional padrão. Sua
desorientação é vinculada frequentemente a confusões de escrita e leitura de letras como
p/q, b/d, c/e, u/v, i/j, n/u, ou ainda com sons que sejam semelhantes. Siqueira e GurgelGiannetti (2011) afirmam que esta dificuldade em aprender letra-som leva o indivíduo a
substituir palavras com estruturas semelhantes, outros fatores são explicitados na pobreza
de fazer rimas, ou confusão entre tempo-espaço e uma contínua escrita espelhada mesmo
depois dos sete anos de idade. O diagnóstico da dislexia deve ser realizado por equipe
multidisciplinar, através de ferramentas que visam evidenciar os níveis de desenvolvimento
do indivíduo nos quesitos leitura, escrita, memória, atenção, habilidades linguísticas,
cognitivas e acadêmicas. A maioria dos estudos válidos sobre dislexia concordam que existe
uma falha de consciência fonológica em pessoas disléxicas, o que sugere o uso de métodos
fônicos para otimizar sua aprendizagem.
O Método Davis é uma alternativa para os profissionais da educação que pretendem
trabalhar o TAE Dislexia. Foi desenvolvido por Davis (2004) para corrigir uma desorientação
comum aos disléxicos, uma vez que a orientação se dá não através do que conseguimos ver
com nossos olhos, mas através de algum ponto que está atrás de nossos próprios olhos,
aludindo assim a capacidade de representar imagens mentais de tudo o que pode ser
percebido ao homem. Em indivíduos disléxicos a desorientação é um fator constante
apresentando inclusive movimentos em objetos que na realidade estão inertes, a sensação
de tempo também fica alterada e, portanto, as percepções do indivíduo passam a sofrer
diversas alterações. Para que essas alterações de percepção possam ser corrigidas há uma
série de orientações que precisam ser aplicadas ao indivíduo disléxico.
Nesta pesquisa destaca-se a TAS, elaborada por David Paul Ausubel, em que a
organização do armazenamento da aprendizagem se dá através de subsunçores ou
ancoradouros, onde a aquisição de novas informações com assimilações a conceitos mais
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gerais ocorrem junto com os conhecimentos já existentes e relevantes, ou seja, de forma não
arbitrária, essa estrutura cognitiva ocorre através da representação das experiências
sensoriais de cada indivíduo. A não literalidade em sua teoria também anuncia um significado
excepcionalmente novo para o indivíduo e não que este tenha absorvido as palavras e/ou
símbolos que já são usados como forma de expressão daquele conhecimento (GHEDIN e
PETERNELLA, 2016).
A psicologia propõe entender o modo como as informações são organizadas na
mente, através da “atenção, da percepção, da memória e da afetividade” (GHEDIN e
PETERNELLA, 2016, p. 202). E esta proposta é estudada na TAS através da Aprendizagem
Significativa Proposicional por Recepção. Para Ausubel a melhor forma de aprendizagem
significativa é por recepção, pois faz-se o uso de uma sequência organizada de conteúdo.
Acrescente-se ao fato de que o uso de materiais potencialmente significativos enriquecem o
processo de ensino já que possuem características que irão relacioná-los à estrutura cognitiva
do aprendiz, de maneira não arbitrária e não literal, assim como este mesmo aprendiz precisa
apresentar “disposição para relacionar de maneira substantiva e não arbitrária o novo
material, potencialmente significativo, à sua estrutura cognitiva”, em outras palavras deve
estar motivado para aprender (MOREIRA, 2011, p.164).
O Método Davis foi aplicado considerando a Aprendizagem Significativa por Recepção
Proposicional Superordenada, mediante uma sequência didática voltada ao estudo de caso.
Consideramos a categoria Proposicional como parte essencial deste trabalho já que se
objetivouobter nos resultados a presença de uma aprendizagem que não só proporcionasse
a decodificação das palavras e a retenção dos conceitos das palavras-gatilho mas também a
capacidade da aluna em utilizar estas informações dentro de um contexto. Escolheu-se a
organização dos materiais de forma Superordenada, pois entendeu-se que todas as etapas
da pesquisa resultariam na aprendizagem de um todo aqui denominada de conteúdo de
ciências (MOREIRA, 2006; AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980).
A junção do Método Davis com a Teoria da Aprendizagem Significativa surgiu da
oportunidade de entender como alunos com dificuldade de aprendizagem podem melhorar a
retenção de conteúdos escolares. O método em si é composto por quatro etapas denominadas
de Avaliação da Habilidade Perceptiva, Procedimento de Orientação, Procedimento de Sintonia
Fina e Domínio dos Símbolos Básicos. Essas etapas foram consideradas como organizadores
prévios, pois são capazes de servir como ponte à assimilação de novas informações para a
aprendizagem significativa.
Apesar de haver trabalhos acadêmicos (FERREIRA, 2015; MONTANARI, 2015; SILVA,
2014; BATISTA, 2012) que referenciam o Método Davis destacando sua importância para o
estudo e a disseminação do tema Dislexia, não foi encontrado até o momento trabalhos de
aplicação do método ou correlacionado o mesmo a alguma Teoria da Aprendizagem,
destacando aqui a importância deste estudo.
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3 – METODOLOGIA
A natureza deste trabalho é de pesquisa aplicada “que objetivou gerar conhecimentos
para a solução de problemas específicos”, sendo também uma pesquisa do tipo exploratória
de acordo com os objetivos propostos, pois, pretendeu proporcionar mais informações sobre
o Método Davis com aporte na TAS em aluno disléxico. Do ponto de vista da abordagem do
problema foi uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratória. Esse tipo de estudo pode ser
realizado por meio de bibliografia publicada, disponibilizando ao pesquisador contato com o
que fora escrito sobre um determinado assunto, além de permitir exploração de problemas
conhecidos ou novos (PRODANOV e FREITAS, 2013).Os critérios de inclusão para essa
pesquisa foram: publicaçõesemlínguaportuguesa, inglesa e espanhola sobre:Dificuldades de
Aprendizagem, Educação, Método Davis e Ensino de Ciências.
Dos procedimentos técnicos adotados, optou-se por utilizar a Pesquisa de Campo
através de um Estudo de Caso, oportunizando a observação de fatos e fenômenos em
determinado ambientecom a intenção de melhor conhecer o fenômeno que se propõe a
estudar,durante ou após o seu acontecimento(PRODANOV e FREITAS, 2013;YIN, 2001).
Consideramos a utilização do Método Davis como organizador prévio, descrito por
Ausubel, Novak e Hanesian (2003; 1980) como instrumento que estimula a ancoragem de
conhecimentos novos ou que ativa os subsunçores que não eram utilizados pelo aluno.
A pesquisa, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de
Roraima sob o número 2.780.829 em 23 de Julho de 2018, foi desenvolvida no município de
Alto Alegre/RR, localizado a 89 Km da capital Boa Vista, comuma aluna regular do 5º ano do
Ensino Fundamental diagnosticada com dislexia. A coleta de dados utilizou a observação
sistemática, entrevista semiestruturada com a mãe da aluna,utilização de massa de modelar
para a confecção das letras do alfabeto, prova de lápis e papel, aplicação de textos e do
Método Davis.
Após a entrevista e aplicação do texto diagnóstico, a segunda etapa foi a aplicação
da Avaliação de Habilidade Perceptiva, conceituada de Percepção, para que a aluna
conseguisse realizar as tarefas propostas em etapas seguintes. A terceira etapa foi composta
do Procedimento Davis de Orientação, que parte da introdução de um conceito de
desorientação que serviu de âncora para a aprendizagem ocorrida na etapa quatro que tratou
do Procedimento de Sintonia Fina, onde se buscou analisar a capacidade de equilíbrio da
aluna, confirmando sua desorientação já conceituada na etapa anterior e bem como a auxiliála a como controlar esta desorientação. Todas estas etapas, se ampararam na ideia de
aprendizagem explicada por Ausubel como superordenada (MOREIRA, 2006) [grifo nosso].
A fim de se alcançar o objetivo de amenizar a dislexia aqui estudada, o Método Davis
prevê a utilização de materiais (potencialmente significativos) para a construção de conceitos
dos símbolos alfabéticos que fomentaram a aprendizagem de acordo com a TAS de Ausubel,
sendo esta a quinta etapa denominada de Procedimentos de Domínio dos Símbolos Básicos.
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Ausubel, Novak e Hanesian (1980) afirmam que a compreensão do material que precisará ser
aprendido deve estar organizada conceitualmente para que ele possa ser aprendido com mais
êxito, sem fragmentação e com coerência.
A sexta etapa previu a Aplicação de texto sobre o corpo humano com o tema: Os
Ossos. A aplicação deste método deve resultar na leitura, compreensão e interpretação das
informações de maneira correta tanto em grafia quanto em fonética, considerando que a
aluna em questão apresenta dificuldade de aprendizagem que afeta sua capacidade
perceptiva de escrita e leitura, dissimulando consequentemente sua compreensão sobre
assuntos diversos estudados no ambiente escolar. A aplicação de texto contendo conteúdo de
ciências levou em consideração a retenção e organização do conteúdo na estrutura cognitiva
da aluna utilizando a aprendizagem por recepção, onde o pesquisador como facilitador da
aprendizagem, utilizou recursos que facilitaram a assimilação do conteúdo apresentado à
aluna (MOREIRA, 2006).
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Na etapa 1 de avaliação diagnóstica procedeu-se com uma entrevista com a mãe e
aplicação de uma atividade avaliativa com a aluna, para diagnosticar os conhecimentos
prévios bem como identificar as palavras-gatilho. No texto,de 194 palavras foram
identificadas 22 palavras-gatilho(11,34%)que foram lidas e/ou interpretadas de forma errada
pela aluna, a saber: vertebrados; ósseo; óssea; extracelular; crânio; metabolismo;
osteologia; adulto; identificação; sesamóides; torácicos; moldura; corpórea; sanguínea;
matriz; cavidade; funcionamento; tendões; base; alcalinos; ácido; medula.
Observa-se que todas as palavras-gatilho são compostas de sílabas complexas, que é uma
característica encontrada em alunos com TAE de Dislexia. Assim, o grupo de 22 palavras foi
considerado como o universo a ser trabalhado na quinta e sexta etapas.
Na etapa 2 de avaliação da habilidade perceptiva, a aluna foi capaz de utilizar suas
funções psíquicas, que segundo Dalgalarrondo (p. 86, 2008) são “consciência, atenção,
orientação, sensopercepção, memória, afetividade, volição, pensamento, inteligência,
linguagem, psicomotricidade, personalidade, juízo da realidade e vivência do eu”, na medida
em que explicações foram dadas e movimentos predeterminados executados pela mesma, as
respostas esperadas incluíram: uso da visão, audição, coordenação motora, linguagem verbal
e cognição.
Sendo o método interativo, é necessário que o aluno apresente a capacidade de
receber ou captar, analisar ou processar e interpretar ou entender informações. Como esses
elementos foram manifestados, foi possível confirmar que a capacidade cognitiva da aluna
estava preservada e neste quesito ela respondeu satisfatoriamente todos os itens desta etapa,
sendo classificada como adequada para a execução da etapa seguinte.
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Sabendo-se que a orientação é uma função psíquica, na etapa 3 do procedimento de
orientaçãotanto a coordenação motora quanto a cognição foram novamente avaliadas para
subsidiar a execução das etapas seguintes. Davis (2004); Germano e Capellini (2008);
Stenico e Capellini (2013) afirmam que é o conjunto das habilidades perceptuais com o
planejamento motor e cognitivo que auxiliam o indivíduo em seu desenvolvimento não só nas
atividades escolares como também nas atividades do dia a dia.
Na etapa 4 do procedimento de sintonia fina constatou-se alteração do equilíbrio
estático na aluna durante a execução da tarefa.O equilíbrio estático auxilia na manutenção
da gravidade corporal, tal manutenção é uma das responsáveis na execução de tarefas como
andar, reconhecer direita e esquerda, se localizar no espaço, alterações estas que afetam em
maior ou menor grau o indivíduo disléxico (MELO et.al., 2017; GERMANO E CAPELLINI, 2008).
Na etapa 5 do domínio dos símbolos básicos foram apresentadas as letras do alfabeto
utilizadas na língua portuguesa, a execução desta atividade ocorreu com a apresentação das
letras em forma Maiúscula e Minúscula, na sequência de A a Z e de Z a A. Essa forma de
apresentação das letras serviu para estimular a percepção e a orientação da aluna, uma vez
que é comum que alunos dislexo apresentem escrita espelhada causada por sua
desorientação (MASSI e SANTANA, 2011; MASSI, 2007; DAVIS, 2004).
Ao concluir a atividade de criação das letras do alfabeto em forma maiúscula e
minúscula (Figura 1 a,b), apresentamos as palavras-gatilho identificadas na fase diagnóstica,
para que a aluna as moldasse com a massa de modelar, além de moldar as letras e compor
as palavras, foi solicitado que a aluna dissesse com suas próprias palavras o que achava que
significava cada palavra ao longo da atividade.
Para a palavra Óssea a mesma decidiu construir uma representação da palavra,
tomamos essa construção como atribuição de significado próprio da aluna ao que a palavra
representava (Figura 1c).

(a)

(b)
( c)
Figura 1: Procedimento de Domínio dos Símbolos Básicos: a) Letra Maiúscula com escrita de
duas letras espelhadas “J” e “Y”, que depois foram corrigidas (5ª etapa); b) letra minúscula (5ª etapa);
c) Representação da palavra “óssea”.Fonte: A autora.

Ficou demonstrado que a aluna não tinha conhecimento sobre os conceitos das 11
palavras: matriz, extracelular, metabolismo, sesamóides, medula, óssea, funcionamento,
tendões, ácido, base e alcalinos. Assim, 50% das palavras-gatilho não possuíam proposição
com o termo ossos. E as explicações conceituais dadas pela pesquisadora serviram como
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ancoragem para que a aluna pudesse ligar conceitos preexistentes com as novas proposições
(Figura 2 a).
Na etapa 6(Figura 2b) de aplicação de atividade para verificação de ocorrência da
aprendizagem significativa foi entregue à aluna um exercício contendo cinco perguntas: 1)
Qual é a definição de osso? 2) Qual é a definição de esqueleto? 3) Qual é a função do
esqueleto? 4) Qual o número de ossos que compõem o corpo humano? 5) Quais são as
funções dos ossos? Tais perguntas foram formuladas com o objetivo de verificar através da
quantidade de acertos se a aluna seria capaz de receber ou captar, analisar ou processar e
interpretar ou entender as informações contidas no texto.A resposta apresentada em cada
questão possuía os conceitos corretos em concordância com o exposto no texto, assim, o total
de respostas corretas correspondeu ao total de questões apresentadas para a resolução
(n=5).Foi solicitado ainda que a aluna fizesse nova leitura em voz alta do texto, constatandose que a leitura resultou em 90% de acertos das palavras-gatilho destacadas na etapa
diagnóstica da pesquisa.

(a)

(b)
Figura 2: a) Elaboração das palavras Matriz extracelular; Crânio e Metabolismo, identificada
na Avaliação Diagnóstica como causadora da desorientação (5ª etapa); b) Detalhe da aplicação de
Atividade para verificação de ocorrência da aprendizagem significativa (6ª etapa). Fonte: A autora.

Ao comparar a etapa diagnóstica e a etapa de verificação de aprendizagem,
percebeu-se uma evolução satisfatória na quantidade de acertos apresentados. Foi possível
confirmar que o uso do Método Davis é capaz de auxiliar alunos com dislexia, quando utilizado
com aporte na TAS de Ausubel, pois, oportunizou a verificação da predisposição da aluna para
aprender, usou material potencialmente significativo, tornou a aprendizagem ativa,
aumentando as possibilidades de uso do conteúdo científico pela aluna em seu cotidiano,
através da aquisição e retenção de novos significados a partir do material apresentado.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aluna achou interessante as explicações dadas nas etapas de 3 a 5 que
envolveramrecursos audiovisuaisna etapa 3, a execução de movimentos corporais na etapa
4, e o uso da massa de modelar na etapa 5 que é um recurso pouco aproveitado no 5º ano
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do Ensino Fundamental, assim tais observações foramsatisfatórias no resultado desta
pesquisa.
Na quinta etapa que tratou do Domínio dos Símbolos Básicos, a inclusão de imagens
representativas das palavras-gatilho facilitou a aquisição e retenção das preposições
(conceitos) das mesmas bem como da atribuição de novos significados pela aluna quando fez
uso da massa de modelar. Foi possível constatar evolução nas respostas tanto de leitura
quanto de escrita da aluna, quando comparados aos resultados obtidos na primeira e na sexta
etapas.
A relação estabelecida entre pesquisadora e aluna auxiliou no processo, uma vez que
a confiança foi um ato importante para o bom andamento do trabalho, sendo a afetividade
tão importante quanto a expressão de uma estrutura cognitiva preservada.
Todos estes aspectos demonstram que o Método Davis junto à TAS foi capaz de
proporcionar resultados satisfatórios na aprendizagem da aluna, pois, propiciou assimilação
de informações, onde estas se organizaram adequadamente na estrutura cognitiva da
aprendiz, culminando com o que se esperava alcançar neste trabalho. O Método pode ser
associado aos conteúdos de ciências, e propomos que sua aplicabilidade seja efetivada
inclusive para além desta área de conhecimento, proporcionando uma estrutura operacional
para a formulação de sequências didáticas adequadas para as salas de AEE e até mesmo para
as salas de aula comuns.
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Resumo: Games na sala de aula vêm sendo desenvolvido como alternativa para a geração de

engajamento e participação. Neste trabalho é apresentado um game produzido para o ensino de
conceitos de força no ensino médio no âmbito do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. O
jogo tipo RPG (Role-Playing Game) está embasado na Teoria da Aprendizagem Significativa.
Éapresentado, resumidamente, o conceito do game, Aventura Solo, o argumento, as características dos
personagens, os conteúdos dos livretos, os conceitos físicos trabalhados. Também é apresentado o
modelo de ficha utilizado e analisado um exemplo de resposta nos pressupostos da avaliação na teoria
da aprendizagem significativa. É evidenciado como o conhecimento foi modificado e transferido para a
justificativa das ações e decisões tomadas no jogo mostrando evidência de aprendizagem significativa
não mecânica e domínio dos conceitos.
Palavras-chave: novas metodologias, objetos de aprendizagem, aprendizagem significativa, ensinoaprendizagem

Abstract: Games and gamification in the classroom have been developed as an alternative for the
generation of engagement and participation. This work presents a game produced for the teaching of
concepts of strength in high school in the ambit of the National Professional Masters in Physics Teaching.
The RPG (Role-Playing Game) is based on Meaningful Learning Theory. The concept of the game,
Adventure Solo, the argument, the characteristics of the characters, the contents of the booklets, the
physical concepts worked out are presented briefly. Also presented is the template used and analyzed
an example of response in the assumptions of evaluation in the theory of meaningful learning. It is
evidenced how the knowledge was modified and transferred to the justification of the actions and
decisions taken in the game showing evidence of significant non-mechanical learning and mastery of
concepts.
Keywords: new methodologies, learning objects, meaningful learning, teaching-learning

1–INTRODUÇÃO
O uso de Games no ensino de física representa uma oportunidade de engajar os
estudantes de forma ativa, segundo Studart (2015), os games são “uma atividade
significativa, baseada em regras, orientada para objetivos que os jogadores percebem como
diversão.” Neste sentido,
Qualquer que seja seu gênero: ação, aventura, role-playing (RPG - jogo de
interpretação de personagens), simulações, os games possuem tipicamente
múltiplos níveis com objetivos complexos, desafios e/ou quests para atingir.
Para alcançar os objetivos múltiplas habilidades devem ser aprendidas e às
vezes equipes devem ser formadas para serem bem sucedidas no
empreendimento. (MARK PRENSKY apud N. STUDART, 2014)

Studart (2014) elabora uma análise de vários autores que relacionam os games com
educação, socialização e engajamento realizando também a observação acerca de alguns

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

599

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

“contra-argumentos” relacionados com comportamentos agressivos, tempos escolares e
outras características pretendidamente relacionadas com games nas mídias, mas sem
embasamento. Já Paul Gee, citado por Bomfoco (2012) vem a afirmar que a opção de ensinar
um conteúdo subordinado, como em um jogo, e não diretamente, é uma forma melhor de
ensinar. O autor fala em jogos eletrônicos (JEs), mas Prensky, citado anteriormente, fala em
diversos gêneros, em particular o RPG no qual está inserida a proposta apresentada. Paul
Gee, segundo Bomfoco,
destaca que, se os princípios de aprendizagem veiculados aos JEs são de fato
bons, então melhores teorias de aprendizagem ocorrem nos JEs que crianças
e adolescentes jogam, do que nas escolas que elas frequentam. Para o autor,
a teoria de aprendizagem existente nos bons JEs se adapta melhor ao mundo
contemporâneo globalizado de alta tecnologia em que vivem as crianças e os
adolescentes do que as teorias e as práticas de aprendizagem com as quais
elas interagem na escola. (PAUL GEE apud BOMFOCO, 2012).

Estas práticas escolares de aprendizagem são as que se pretendem mudar para
possibilitar novas experiências e condições que contribuam com as mesmas. Ainda, o autor
apresenta conceitos relacionados com os Domínios Semióticos os quais não serão tratados
neste trabalho, mas que representam um campo vasto de discussão em relação com jogos e
aprendizagem ativa.
É apresentada a proposta de utilização de jogo de tomada de decisão RPG para o
ensino de conceitos de força no ensino médio. O RPG já foi utilizado de maneira exitosa em
alguns casos (FERREIRA G., 2011; SOUZA SILVA, 2016; DOS SANTOS, 2013; FERREIRA,
E.,2010) O referencial teórico utilizado é aprendizagem significativa. A Teoria de
Aprendizagem Significativa,segundo Moreira, foi proposta por David Ausubel em 1963 e
confirmada pelo mesmo Ausubel em 2000 (MOREIRA, 2012). Ainda em 2000 mais um
proposta foi incorporada à aprendizagem significativa que é que, além de significativa, seja
crítica no sentido de adquirir conhecimentos de forma crítica (MOREIRA, 2000). Com esta
teoria é que se pretende articular a proposta do jogo possibilitando ao estudante não somente
um aprendizado significativo, mas um conhecimento para sua integração na sociedade.
2–REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
Na concepção de Moreira sobre o que é aprendizagem significativa temos um
processo em que as ideias são expressas através de símbolos (um conceito, por exemplo),
por meio dos quais ocorre uma interação com o aprendiz. Essa interação é promovida de
forma essencial(não abstrata), apresentando uma ligação com o conhecimento já existente
do aluno sobre o assunto. Em termos simples, pode-se dizer que esse conhecimento prévio –
específico – é o ponto de partida para aquisição de um novo conhecimento por parte do aluno,
que pode ser por descoberta ou por recepção. Esse conhecimento, então, serve de “âncora”
para novos conhecimentos, sendo atribuído o nome de subsunçor. Cada vez que esse
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subsunçor for utilizado, ou seja, forem atribuídos novos conhecimentos a ele, se tornará mais
claro e, progressivamente, mais estável e rico em significados. (MOREIRA, 2010).
Segundo (MASINI, 2011),”A aprendizagem significativa de Ausubel é uma
aprendizagem por compreensão” o autor cita a Moreira para entender e caracterizar a
aprendizagem “[...] caracteriza-se pela interação entre o novo conhecimento e o
conhecimento prévio.” De forma que “[...] o novo conhecimento adquire significados para o
aprendiz e o conhecimento prévio fica mais rico, mais diferenciado, mais elaborado em termos
de significados e adquire mais estabilidade”(MOREIRA, 2005, apud MASINI, 2011).
A síntese das condições para ocorrência do aprendizado significativo apresentada por
Masini dentre as quais se destaca “partir do que o aprendiz conhece – cognições já adquiridas
e construídas pelo aprendiz”;”utilizar linguagem que propicie a comunicação com o aprendiz”e
“fazer uso de organizadores para superar o limite entre o que o aluno já sabe e o que ele
precisa saber”(MASINI, 2011).
Contudo, se certo subsunçor não for utilizado com frequência os significados de
outros conhecimentos relacionados a ele se tornam cada vez menos claros e estáveis, caindo
no esquecimento. Mas isso não significa que o aluno esquecerá por completo. No caso de
esquecer totalmente determinado conteúdo, como se nunca tivesse o aprendido, significa
queprovavelmente a aprendizagem foi mecânica. Conclui-se, então, que no caso de ocorrer
o processo de reaprendizagem o aprendiz conseguirá realizá-lo de maneira rápida.
Em relação aos símbolos utilizados e a linguagem, Moreira se refere ao Vygotsky, e
fala do papel indispensável da linguagem para a aprendizagem significativa.
Segundo Marta Kohl,(OLIVEIRA, 2010), na concepção de Vygotsky o homem é um
produto do meio no qual convive, onde suas relações são estabelecidas desde criança, por
meio de jogos e brincadeiras, desencadeando em um comportamento social. Nessa
perspectiva, a criança se desenvolve ao interagir com um colega mais capaz ou com um
adulto, que apresenta a ela elementos que servirão como símbolos no reconhecimento de
objetos do seu cotidiano. Vygotsky chama esses elementos de signos.
No âmbito escolar, o desenvolvimento do aluno se deve às interações intelectuais por
meio dos sistemas de signos, da linguagem e dos diagramas feitos pelo professor e por meio
da interação social com os colegas.
Vygotsky defende a ideia que para ocorrer o desenvolvimento do aluno é necessário
conhecer o que ele chama de zona de desenvolvimento proximal (ZDP), que consiste na
diferença entre o que o aluno consegue realizar sozinho (chamado de desenvolvimento real)
e o que o alunoconsegue realizar por intermédio de um colega ou de um adulto
(desenvolvimento potencial). Partindo desse ponto, o professor será capaz de saber em que
estado de desenvolvimento cognitivo o seu aluno está e onde ele pode alcançar, tendo em
vista que o docente não foque naquilo que já se sabe e sim no que se precisa aprender.
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De acordo ao referencial teórico adotado, a proposta tem que 1- apresentar material
potencialmente significativo: a ferramenta didática proposta é um jogo. 2- Apresentar
organizadores prévios: estes escolhidos em forma de textos que foram discutidos em sala.
Também tem que contar com 3- a predisposição para aprender: isto incentivado pelo uso do
game. No jogo se propõem situações novas tentando desenvolver a capacidade de explicar e
descrever, para facilitar “a caminhada do aluno nessa zona cinza” (MOREIRA, 2010).
Finalmente, a avaliação de aprendizagem significativa é proposta considerando
compreensão, captação de significados, capacidade de transferência de conhecimentos a
situações não conhecidas e não rotineiras. É realizada uma avaliação formativa e recursiva
permitindo refazer as tarefas e solicitando que o estudante explique e justifique as respostas.
A avaliação é evidenciada no jogo a partir da analise das fichas.
3–MATERIAIS E MÉTODOS
Como já foi colocado, games são ferramentas que promovem interação. O uso do RPG
no âmbito escolar possibilita ao profissional da educação uma abordagem lúdica dos
conteúdos a serem lecionados, de forma tal que o aluno passa a se interessar e participar
mais do processo de ensino-aprendizagem. Isso ocorre porque o aluno sente-se estimulado
a questionar, a perguntar e a argumentar com seus colegas e com o seu professor. Portanto,
o docente consegue romper com os moldes convencionais de aula, onde ele apresenta o
“papel” corriqueiro de detentor do conhecimento e o aluno com o “papel” habitual de aprendiz
passivo.
Nesse sentido, numa sociedade em que as crianças procuram respostas
prontas e não se sentem estimuladas a pensar, o RPG, ao requerer de seus
jogadores um raciocínio lógico, articulado e explicitado através de falas
dirigidas a diversos participantes, constitui-se numa atividade de grande
importância para o desenvolvimento social e intelectual de nossos alunos
(AMARAL e BASTOS, 2011, p.108).

O Game é proposto como uma Aventura Solo, que é um derivado do RPG também
conhecido como Livro-Jogo onde o jogador tem que realizar escolhas seguindo à narrativa
que leva ele por diferentes caminhos. Pode ser jogado por um ou vários jogadores.
O jogo, embora sem utilizar recursos da TIC, têm as características de repositório, pois
será disponibilizado na plataforma do site do mestrado. Neste aspecto configura um Objeto
de Aprendizagem –OA (TUYAROT, 2016).
Nessa modalidade de jogo a aventura se passa em um livro, no qual o jogador precisa
tomar decisões acerca de seu personagem de acordo com as possibilidades oferecidas. Logo,
suas ações, bem como suas consequências, são descritas no próprio livro. Sua leitura inicia
como um livro com uma história comum, até o ponto que o leitor é convidado a fazer uma
escolha. Ao escolher seu caminho, o jogador é indicado a pular os próximos itens (parágrafos
ou até páginas) até um trecho específico, no qual estarão descritos os acontecimentos

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

602

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

posteriores. É uma forma de narração não linear, porém de fácil aprendizado. Portanto, o
aluno participará do seu próprio processo de aprendizagem, por meio da leitura de um livreto,
ao interagir com a história apresentada e com seus colegas – por meio de tomadas de
decisões – cabendo ao professor, como mediador, auxiliá-los na compreensão de certas
descrições dos livretos.
Outro aspecto importante analisado foi acerca da escolha do tema da história e de seus
protagonistas. Tendo em mente que boa parte dos jovens gosta de assistir filmes ou de jogar
vídeo game sobre super-heróis, foi escolhido elaborar uma história contendo três personagens
com superpoderes relacionados a algumas forças (atrito, elástica e peso). A escolha dessas
forças se fez mediante as possibilidades na elaboração dos cenários da aventura e na
descrição dos superpoderes, uma vez que essas forças proporcionam maior ludicidade para o
anseio dos alunos.
Nesse processo, foram criados os personagens: Alex, uma jovem introvertida com a
capacidade de modificar a intensidade do campo gravitacional local e, consequentemente, a
aceleração da gravidade; Ian, um rapaz apaixonado por ciências, que possui a capacidade de
alongar ou comprimir seu corpo bem mais que o normal; e Vini, um garoto impetuoso com a
capacidade de alterar o coeficiente de atrito das superfícies de contato.
A história na qual esses personagens foram inseridos foi particionada em quatro livretos:
os três primeiros contendo, cada um, dois cenários nos quais são apresentadas situações
problemas, que convidam o aluno a resolvê-los, utilizando conhecimentos sobre as Leis de
Newton e, com isso, usando seus superpoderes; e o último livreto contendo uma situação
problema que envolve a participação dos três personagens ao mesmo tempo, sendo este o
último material a ser lido.
A concepção dos cenários, apresentados nos livretos de cada personagem, foi
processada de forma a contemplar duas situações problemas, um com nível fácil e o outro
com nível médio de dificuldade. No último livreto, onde os três personagens estão reunidos,
consta de um cenário com uma situação problema de nível difícil.
Foi levado em consideração que o aspecto educacional sobressaísse sobre o aspecto
fantástico do produto, ou seja, que os cenários apresentados devam conter situações
próximas da realidade e, não, situações que não aconteceriam em nosso mundo. Além disso,
outro fatoranalisado foi que os cenários apresentassem situações presentes em alguns
exercícios tratados por alguns livros didáticos, com a finalidade de contextualizar suas
resoluções e, assim, de criar pontos de “ancoragem” do aprendizado para futuras discussões,
pois:
Quando o sujeito atribui significados a um dado conhecimento, ancorando-o
interativamente em conhecimentos prévios, a aprendizagem é significativa,
independente de se estes são os aceitos no contexto de alguma matéria de
ensino, i.e., de se os significados atribuídos são também contextualmente
aceitos, além de serem pessoalmente aceitos (MOREIRA, 2013, p.11).
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4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
São apresentados os seguintes cenários nas leituras de cada livreto:
I) Personagem Alex: o primeiro cenário consta de um elevador, usado em minas, que
sobe acelerado e não pode ser parado por nenhum mecanismo. Logo, para que a personagem
não colida com o teto do local, ela precisa usar sua super habilidade, de tal forma que a
subida ocorra em movimento retilíneo uniforme. O segundo cenário consta de um local cuja
saída seencontra bloqueada por uma grande parede de vidro. Portanto, para sair do local, a
personagem precisa quebrar a parede utilizando uma esfera que se encontra presa no teto,
por meio de um cabo de aço, que deve ser abandonada de uma determinada altura e com
certa aceleração da gravidade para que o impacto seja eficaz.
II) Personagem Ian: no primeiro cenário o personagem precisa determinar a massa
de blocos que estão dispostos no local, de forma que ele consiga erguer um elevador que
levará o personagem para o segundo andar. Para tal, ele precisa utilizar sua super habilidade,
de maneira que ao segurá-los, obtenha os valores por meio de comparação sobre as
quantidadesdistendidas de seus braços em cada situação. No segundo cenário, ele precisa
descer com um bloco de vidro até um patamar que está bem abaixo de onde o personagem
se encontra, a fim de encaixar o bloco em um buraco para abrir a porta de saída. Para isso,
ele precisa associar molas (em série ou em paralelo) para conseguir descer sem quebrar o
bloco.
III) Personagem Vini: o primeiro cenário o personagem precisa deslizar dois grandes
blocos até uma parede para acessar a saída, que está em um nível acima de onde o
personagem está. Durante esse processo, sprinklers são acionados, deixando o piso
escorregadio e, portanto, forçando o personagem a usar sua superhabilidade. No segundo
cenário, ele precisa acessar a saída por meio de um elevador, que está preso a um grande
bloco, de forma que o elevador deve descer. Para isso, o personagem precisa usar sua super
habilidade a fim que o bloco deslize, de tal maneira que a descida do elevador ocorra
suavemente, evitando um impacto que possa ferir Vini.
IV) Os três personagens: o cenário em questão, os três personagens precisam
alcançar um patamar, onde encontra se a saída, utilizando um carrinho de parque de
diversões sobre trilhos. Eles devem usar suas super habilidades para impulsionar o carrinho
até a parte superior. Durante o desenrolar da cena, um rio de lava começa a subir, forçando
os personagens a agir rapidamente, sob pressão, aumentando o nível do desafio.
A leitura dos livretos deve ser realizada com base nas tomadas de decisões, de forma
que o personagem é conduzido a um desfecho da história. Isso por que: “... Aprender a
pensar é, em última análise, aprender a tomar as decisões certas: avaliar as evidências,
analisar situações, consultar seus objetivos de longo prazo, e, em seguida, decidir”.
(JOHNSON apud. STUDART, 2015, p.9). Portanto, devido à modalidade escolhida, a história
de cada livreto consta de várias opções para o jogador escolher, de forma que cada escolha
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conduz o aluno por um caminho com vários segmentos e, portanto, para desfechos diferentes
da mesma história.
As fichas de personagem trazem as seguintes informações: o nome dos alunos para
identificar qual leitura foi feita por cada aluno; as características físicas dos personagens,
como idade, altura e massa corporal; um espaço para anotar as habilidades dos personagens;
a descrição sucinta de sua super habilidade, seguida de suas limitações; um espaço para
anotar os trechos lidos a fim de ajudar o aluno a retomar a leitura, seja por ter se equivocado
ou por pausas. Também foram colocados espaços para anotações, onde o aluno é convidado,
em certos trechos da leitura, a explicar o porquê da escolha de tal caminho ou a calcular as
soluções encontradas por eles com as pistas deixadas nos cenários. Essas anotações, em
conjunto com os números dos trechos lidos, servem de ajuda para o professor a fim análise
do encadeamento das ideias de seus educandos. Nascimento (2008) e Pietrocola (2005)
sugerem que “A confecção individual de textos como “diário de personagens” ou relatório se
apresenta como uma solução viável que torna possível não só a mensuração de
aproveitamento fenomenológico dos conteúdos.”(NASCIMENTO, 2008, PIETROCOLA, 2005).
Para orientar os alunos durante a leitura dos livretos – e para evitar uma leitura muito
técnica sobre os conteúdos – foi elaborado um livreto que apresenta os conceitos físicos
tratados em cada cenário, de modo que ao ler um determinado trecho o aluno é convidado a
ler algumas partes desse livreto – intitulado Livro dos Conceitos Físicos – como forma de
instruções sobre o que fazer com os dados adquiridos durante a leitura do livro de
personagem, de maneira a ajudar os alunos na resolução do problema proposto. Depois, eles
são convidados a retomar a leitura em certo ponto do livro de personagem, por meio da
leitura do último trecho do livrodos Conceitos Físicos.
Como se trata de um jogo – e jogos possuem regras – foi elaborado uma folha
(designada como Guia de Regras do Jogo) contendo as regras básicas que ensinam aos alunos
como preencher as fichas de personagens e como deve ser realizada a leitura de cada livreto.
Suaelaboração ocorreu visando a aperfeiçoar o tempo de manuseio dos alunos com o material,
proporcionando maior independência na leitura e no desenvolvimento da atividade.
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Figura 1.Ficha de personagem, com as características; habilidades; caminho percorrido e,
justificativas.

O game foi aplicado em duas turmas do 2o período de uma Licenciatura em Física
para colher críticas em relação com a dinâmica e conteúdo dos conceitos físicos tratados. Em
função dos dados foram realizados ajustes. Após houve a aplicação do game no ensino médio
a partir do qual surgiram alguns outros detalhes em relação com algumas situações da física
que vieram a ser corrigidos.
Foram utilizados como organizadores prévios textos do livro Física Conceitual de Paul
Hewitt (HEWITT, 2008) estes tópicos, específicos e com nível mais alto de abstração.
As fichas preenchidas pelos grupos participantes apresentam a equipe, as
características dos personagens, habilidades, o caminho percorrido e as justificativas e
argumentos em relaçãocom as escolhas, exemplo de ficha mostrado na figura 1 com resposta
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dos jogadores “escolhemos por causa das habilidades de modificar o coeficiente de atrito
ecapacidade de alterar a aceleração, pois achamos que eles trabalhando juntos farão o
carrinho andar melhor”. Isto mostra evidências de que foi atingido o objetivo de compreensão,
captação de significados e capacidade de transferência do conhecimento a situações não
rotineiras como é o caso da história do game.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi criada uma ferramenta didática, game embasada na teoria do aprendizado
significativo. Foi aplicada em situação formal de ensino. Foram analisadas as fichas do jogo.
Foram achadas evidencias de transferência de conhecimento adquirido. É evidenciado comoo
conhecimento foi modificado e transferido para a justificativa das ações e decisões tomadas
no jogo mostrando evidência de aprendizagem significativa não mecânica e domínio dos
conceitos. A aplicação do game configurou um diferencial na situação formal de ensino que
possibilitou atrair estudantes que usualmente não participam ativamente.
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Resumo: A pesquisa foi desenvolvida com uma estudante surda do ensino fundamental I, na Sala de
Recursos Multifuncionais, em uma escola municipal em Boa Vista -RR. O objetivo foi analisar a
aprendizagem significativa dos conceitos de fotossíntese: respiração, nutrição e desenvolvimento de
uma planta com a utilização de uma sequência didática, elaborada de forma bilíngue com utilização da
Língua Brasileira de Sinais-Libras e da Língua portuguesa escrita, materiais visuais tangíveis e
experimentação, envolvendo situações problemas na disciplina de ciências, fundamentada na Teoria de
David Ausubel, onde teve três etapas: Avaliação dos subsunçores; Aplicação e Avaliação da ocorrência
da aprendizagem significativa dos conceitos. Os resultados foram satisfatórios, sendo identificados
indícios de aprendizagem significativa na estrutura cognitiva da estudante em relação aos conceitos
propostos.
Palavras-chaves: Aprendizagem Significativa; Sequência Didática; LIBRAS; Materiais Visuais
Abstract : The serach was developed in a municipal school at a Multifunction room by a deaf student
from elementary school. The goal was to see how was the learning about photosynthesis concept: The
breath, the nutrition and the plant development, using a following teaching, elaborated with a bilingual
way using sign language (Libras – Língua Brasileira de Sinais) and portuguese in the writing, tangible
visual materials and testings that involves some problems situation from Sciences. The base theory was
David Ausubel Theory that has three levels. The frist level was Subsunçores Valuation, the second was
application and valuation from learning teaching about the concepts. The results were great, it was seen
improve in the student learning about the proposed concepts.
Keywords: Meaningful Learning; Following teaching; Libras; Visual Materials.

1 - INTRODUÇÃO
Para superar a exclusão nas escolas, faz-se necessário refletirmos e articularmos
soluções para se trabalhar cada deficiência, com a finalidade de se promover ações políticas,
culturais, sociais e pedagógicas, dando condições a cada educando a uma educação de
qualidade, pautada nos quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a viver juntos e aprender a ser.
As conquistas na área do estudo com surdos, na construção de conhecimentos
científicos, são tímidas, é preciso buscar meios para incentivar mais pesquisas na área e
motivar outros profissionais a darem suas contribuições.
O interesse em realizar pesquisa surgiu no período em que a pesquisadora desenvolveu
atividades

com

estudantes

surdos.

Nesta

época

existia

uma

escola

destinada,

exclusivamente, a este grupo em Boa Vista/RR, a Escola Estadual de Audiocomunicação. Essa
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Escola atendia do Ensino Infantil até o 5º ano, possuindo, aproximadamente, 200 estudantes.
O currículo era o mesmo utilizado nas escolas regulares.
No período como professora pode-se identificar que os estudantes vinham àquele
centro com as mais diversas dificuldades associadas à aprendizagem. Também haviam outros
agravantes relacionados ao ensino dos desses alunos, como a falta de materiais; falta de
intérpretes para a LIBRAS em sala de aula; falta de sinais em LIBRAS no meio científico e
uma abordagem metodológica que também envolvesse os alunos surdos nas aulas de
ciências.
Os pais e os professores regulares traziam muitas perguntas e angústias sobre o
ensino e aprendizagem desses estudantes e, compreendendo e observando a dificuldades,
especialmente na construção de conhecimentos científicos, e nos possíveis conceitos
abstratos existentes no ensino de ciências, que se estruturou a pesquisa em questão. Partindo
da investigação, na linha de pesquisa “Métodos pedagógicos e tecnologias digitais no Ensino
de Ciências”, a presente pesquisa teve como objetivo analisar a aplicação de uma sequência
didática, fundamentada na teoria de David Ausubel, no ensino de fotossíntese para uma
estudante com surdez, do 5º ano do ensino fundamental, a ser desenvolvida em uma escola
municipal na cidade de Boa Vista/RR.
Visando apresentar uma teoria e metodologia que contribuam com o conhecimento de
novos conceitos científicos, interligados com o que o estudante já possui em sua estrutura
cognitiva, é que se propõe uma sequência didática elaborada com materiais visuais, de forma
bilíngue, com vídeos e experimentação, utilizando a LIBRAS e a Língua portuguesa como
língua escrita fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS).
O conteúdo envolvido na pesquisa foi o de fotossíntese, pois está contemplado na
grade curricular do 5º ano do Ensino Fundamental nas escolas Municipais em Boa Vista – RR.
O estudo de Botânica desperta a curiosidade dos estudantes surdos, por se tratar de algo
que, visualmente eles já possuem conhecimento adquirido.
A escolha pela utilização da Sala de Recursos Multifuncionais – SRM para o
desenvolvimento da pesquisa, se justifica porque neste ambiente acontece o Atendimento
Educacional Especializado - AEE, que é o atendimento aos estudantes com necessidades
educacionais especiais - NEE, onde estes são o público alvo, e por esta possuir materiais
didáticos pedagógicos que auxiliam no ensino e aprendizagem.
Os encontros foram divididos em treze aulasde 60 minutos cada uma, com a presença
do professor da SRM da escola, que é o especialista que atende nesta sala no contra turno
das aulas regulares dos estudantes que são atendidos.
2-MARCO TEÓRICO
O uso de uma metodologia com práticas visuais mais objetivas no ensino fundamental, nos
anos iniciais, não beneficia só o aluno surdo, mas também o aluno ouvinte, pois trabalhar
com crianças nos remete, como explica Piaget (1995), a que estas devem ser levadas a
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aprender, partindo de experimentação sobre situações do seu dia a dia, pois o conhecimento
parte não de palavras, mas de ações sobre objetos concretos.
2.1-O PROCESSO HISTÓRICO DO ALUNO SURDO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
A Educação Especial, nas escolas, vem sendo realizada como modalidade de ensino
e busca atender os estudantes com Necessidades Educativas Especiais - NEE, superando uma
longa história de exclusão na sociedade. Na perspectiva da educação inclusiva,mais
especificamente no ensino do surdo, as ações estão voltadas ao uso da Língua Brasileira de
Sinais - Libras e no uso da língua portuguesa na modalidade escrita. O uso das duas línguas
no espaço escolar traz como modalidade o bilinguismo, que tem como proposta de ensino o
acesso ao surdo a duas línguas no contexto social e escolar.
Conforme Goldfield (2002), a partir da década de setenta, se percebeu que a língua
de sinais deveria ser utilizada independentemente da língua oral. Surge assim a filosofia
Bilíngue, que desde a década de oitenta vem se disseminando por todos os países do mundo.
No Brasil a oficialização da Língua Brasileira de Sinais veio com a Lei nº 10.436/02 (BRASIL,
2002), oficializando e legitimando o uso da Libras em todos os espaços públicos, e também à
obrigatoriedade de seu ensino como parte integrante das diretrizes curriculares nos cursos de
formação de Educação Especial, de fonoaudiologia e de magistério, em nível médio e superior,
vindo essa lei ser regulamentada pelo decreto 5.656 (2005) que considera-se pessoa surda
àquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de
experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira
de Sinais – Libras.
Diante do exposto, o surdo, culturalmente, está envolvido em duas comunidades
linguísticas, sendo bi cultural, pois participa da comunidade surda e da comunidade ouvinte,
podendo usar ambas as línguas.
2.2 TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
A teoria norteadora da pesquisa é a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de
David P. Ausubel (2000), que traz uma abordagem cognitivista, e explica como se desenvolve
os mecanismos internos que ocorrem na mente humana em relação ao aprendizado e a
estruturação do conhecimento, sendo o que o aluno já sabe o ponto de partida para novos
conhecimentos em sua estrutura cognitiva.Chama a atenção para o fato de que se o aprendiz
não for capaz de resolver um problema, isso não significa, necessariamente, que tenha
apenas memorizado os princípios e conceitos relevantes à solução do problema, pois esta
envolve, também, o uso de outras habilidades, além da compreensão.
Moreira e Masini (2011) ilustram os passos sequenciais para a elaboração das Unidades de
Ensino Potencialmente Significativas que devem ser compostos por materiais e estratégias
didáticas diversificadas a critério do professor, que pode modificá-la para melhor atender seu
alunado.
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UNIDADES POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVAS – UEPS
Definição de Conceitos - Os tópicos a serem abordados devem explicar como as
informações serão declaradas para posteriormente servirem de base para a construção dos
conhecimentos.
2.Investigação do conhecimento prévio - Elaborar situações que visem a explicitação
da estrutura cognitiva relevante.
3.Situações Problema Introdutórias - Utilizando estratégias diversificadas (simulações
computacionais, vídeos, exemplos do cotidiano, entre outros) para dar sentido aos novos
conhecimentos.
4.Diferenciação Progressiva - Deve-se partir de conhecimentos mais gerais para os
mais inclusivos.
5.Complexidade - Complexidade: estruturar os conhecimentos através da apresentação
de novas situações problemas em um nível mais alto de complexidade, diferenciação e
abstração.
6.Reconciliação Integrativa - Retomar as características essenciais dos conteúdos,
através da apresentação de novos significados.
7.Avaliação - Registrar, ao longo da intervenção, todos os possíveis indícios de evoluções
conceituais, denotando aprendizagens significativas.
8. Efetividade - Verificação de êxito na implementação da UEPS, através da avaliação de
desempenho dos alunos, denotada através da análise da progressiva evolução de um
campo conceitual, enfatizando evidências contínuas e não em comportamentos finais.
Quadro 01: Sequência das Unidades Potencialmente Significativas – UEPS.

As cobranças sociais por um volume cada vez maior de conhecimento científico exige
que o sistema educacional delineie novas ações, abordagens e estratégias no processo de
ensino e aprendizagem dos estudantes no ensino de ciências. As pesquisas em ciências, mais
precisamente na sala de aula, identificam que o professor precisa se atualizar e aprofundar
seus conhecimentos em teorias e metodologias, traçando objetivos para uma aprendizagem
significativa.
Em se tratando do estudante surdo, tornam-se ainda mais complexos esses fatores.
Contrapondo a uma possível visão fragmentada e descontextualizada que permeia essa
modalidade de educação.
3- METODOLOGIA
O presente estudo é de abordagem qualitativa, uma vez que se priorizou o percurso da ação
a ser desenvolvida em detrimento do produto final da intervenção. Sampieri; Collado; Lúcio
(2012), explicam que a análise qualitativa deve ser utilizada quando a pesquisa não tem o
objetivo de mensurar variáveis e de fazer análise estatística, haja vista, que está abordagem
tem o objetivo de coletar informações de indivíduos e contextos, por exemplo, nas próprias
palavras, sendo que o pesquisador assume uma postura reflexiva de modo a diminuir a
influência de crenças, fundamentos ou experiências de vida próprios e relacionáveis ao
contexto pesquisado.
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A escola foi escolhida intencionalmente, por atender estudantes com surdez no ensino
fundamental. A estudante do 5º ano é atendida na Sala de Recursos Multifuncionais, pois na
nova Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, os sistemas de
ensino devem se organizar para oferecer a todas as crianças, não somente o acesso e a
permanência na escola, mas também, os serviços educacionais que forem necessários para
garantir a aprendizagem escolar.
Os conceitos abordados fazem parte de uma temática vista demaneira abstrata pelos
estudantes e que na maioria das vezes a informação que se tem é só a do livro didático. O
processo da coleta de dados aconteceu durante três etapas, a seguir:
1ª ETAPA: AVALIAÇÃO DOS SUBSUNÇORES
A avaliação diagnóstica buscou investigar os conhecimentos prévios daestudante
sobre as plantas, pois a professora regente já havia explicado o conteúdo. Três perguntas de
marcar foram elaboradas.
2ªETAPA: APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Identificando o conceito de ser vivo com uma sequência de slides, com figuras de seres
vivos e não vivos e o vídeo em Libras sobre os seres vivos, “Animais e Ambiente”, do Projeto
Embrião.
Apresentação dos conceitos de alimentação, respiração e Fotossíntese com os vídeos
intitulados: Germinação e desenvolvimento da planta e Fotossíntese. Duração 120 minutos.
Aprofundando o conhecimento: Introdução dos conceitos de gás carbônico, luz solar, água,
sais minerais, e glicose com o vídeo intitulado Fotossíntese e sequência de slides com imagens
do significado de cada conceito científico em Libras. Duração 180 minutos.
Diferenciando progressivamente: Observações e registro sobre a experimentação com a
planta. Duração 120 minutos.
Aula integradora: Recapitulação da sequência didática através do vídeo intitulado:
Fotossíntese.
3ª ETAPA: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO CONCEITO DE
FOTOSSÍNTESE
O processo de avaliação da ocorrência da aprendizagem significativa de conceitos de
fotossíntese foi verificado em todas as etapas da sequência didática, pois como destaca
Moreira e Masini (2011) a procura por evidências de uma aprendizagem significativa deve ser
de forma contínua e sistemática.
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4- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÕES DE DADOS
Na atividade proposta, que serviu com avaliação diagnóstica, a estudante não
conseguiu assimilar o conceitos, pois marcou que “sim” e “não” para a pergunta ”Você é um
ser vivo?”. Na segunda questão, que era identificar nos slides e no vídeo algum ser vivo, a
mesma identificou um animal “um cachorro” como ser vivo.
A pergunta 3, a estudante teve dificuldade para relacionar que todo ser vivo respira e
se alimenta, marcando o “sim” e o “talvez”.
No momento da aplicação efetiva dos conceitos, os suportes visuais para o ensino e
aprendizado nas aulas de ciências, dão consistência para uma aprendizagem significativa. Os
vídeos sobre o tema apresentados de forma bilíngue foram vistos várias vezes, dinamizando
a aula etrazendo mais segurança para a estudante na hora de se expressar, pois reconheceu
na Língua Brasileira de Sinais a sua cultura.
Para a elaboração de um pensamento científico consistente sobre fotossíntese, se faz
necessário o uso da experimentação com as plantas, pois o aluno participa do processo e
constrói hipóteses. Segundo Wilmo (2008) à medida que se planejam experimentos com
osquais é possível estreitar o elo entre motivação e aprendizagem, espera-se que o
envolvimento dos estudantes seja mais vívido e, com isso, acarrete evoluções em termos
conceituais.
A experimentação possibilitou a observação e construção de novos conhecimentos.
O objetivo era esclarecer a importância dos elementos para o processo de fotossíntese e
aconteceu com duas plantas de pequeno porte.
A experimentação durou três dias, com observações e registros como mostra a figura
01. Feita a experimentação aestudante resolveu a situação problema: Eu tenho duas plantas
o que acontecerá se uma delas ficar sem a luz do sol por três dias? Na experimentação uma
planta foi privada da luz solar e água, ficando dentro da sala, enquanto a outra ficou
recebendo sol e água na parte externa da escola.

Figura 01: (1) Imagem da planta que foi colocada ao sol. (2) Imagem da planta privada do sol; (3)
Realizando registro sobre a experimentação.

A experimentação foi algo diferente para a estudante, que ficou eufórica e curiosa com

que iria acontecer. Passados três dias, ela foi observaro que ocorreu? Porque ocorreu? O que
é necessário para uma planta se desenvolver?
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Após o experimento, foi pedido para a estudante desenhar uma linha do tempo
orientada por quadrinhos, que estão destacadas na figura 02.

Figura 02: (1) Quadrinhos de orientação; (2) Linha do tempo das observações da estudante
durante o experimento.

As observações e discussões sobre a experiência foram bastante significativas. A
estudante relatou que a planta colocada ao sol permaneceu viva, pois recebia a luz solar,
água e sais minerais. Enquanto a outra morreu, pois foi privada da luz solar e não recebeu e
não absorveu os nutrientes necessários para que acontecesse a fotossíntese, sendo
demonstrada também na linda do tempo desenhada.
Na avaliação foi possível verificar que a sequência didática abordada com a teoria
cognitiva de Ausubel, de forma bilíngue e com material visual, foi uma ferramenta
potencialmente significativa na assimilação de conceitos de fotossíntese para a estudante
surda, isso pode ser percebido durante todo o processo, onde a mesma refletiu e buscou de
forma ativa suas respostas fazendo as ligações cognitivas entre o conhecimento existente e
os conhecimentos adquiridos.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de saber que o uso da Língua Brasileira de Sinais é primordial para o
desenvolvimento do estudante surdo, só o uso dela não basta, é preciso reconhecer que há
dificuldades ao ensiná-los e buscar metodologias e estratégias diferenciadas no ensino e
aprendizagem dos mesmos. Não existe uma metodologia pronta ou um único caminho a
seguir, os resultados positivos ou negativos devem partir de muito trabalho e de pesquisa na
área.
Nesta pesquisa observou-se uma maior participação da estudante, em questionar e sugerir
ideias para resolver as situações problemas.Foi verificado também disposição da mesma em
querer aprender e concluir as atividades. A pesquisa em questão não tem a pretensão de ser
o único caminho para se trabalhar com o estudante surdo em sala de aula, mas desenvolver
em outras pessoas a inquietação frente a essa situação de dificuldade que este enfrenta no
ensino de ciências.
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Refletindo sobre a situação em se encontra o estudante surdo em sala de aula no ensino de
ciências, observou-se que estes precisam de um estimulo, assim como também o professor
enxergar que o aprendizado vai além do quadro branco e do livro didático, e que pode
acontecer por meio de outros instrumentos, principalmente em se tratando de alunos com
surdez.
A implementação de uma sequência didática reforça a ideia de que é preciso novas estratégias
e metodologias que favoreçam o ensino e aprendizagem.
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Resumo: Este relato de experiência apresenta uma intervenção, e sua avaliação, no uso da teoria
hipotética de aprendizagem (THA) articulada com a teoria da aprendizagem significativa (TAS) numa
sequência de aulas que explora a experimentação como contexto para o ensino de funções de 1° grau
no ensino fundamental numa perspectiva construtivista.
Palavras-chave: aprendizagem significativa; trajetória hipotética de aprendizagem; funções; ensino
fundamental.
Abstract: This experience report introduces an intervention, and its evaluation, in the use of
hypothetical theory of learning (THA) articulated with the theory of meaningful learning(TAS) in a
sequence that explores of experimentation classrooms as context for the teaching of 1st degree
functions in elementary school in a constructivist perspective.
Keywords: meaningful learning; hypothetical trajectory of learning; functions; elementary School.

1 - INTRODUÇÃO
O ensino de funções do 1º grau, no 9º ano do ensino fundamental, assim como sua
respectiva representação gráfica e entendimentos relacionados à proporcionalidade direta,
inversa e não proporcionalidade entre grandezas, são temas que o currículo do Estado de São
Paulo e a matriz de avaliação processual compreendem serem relevantes para integrarem o
planejamento curricular do professor que leciona neste ano/série. Com a preocupação de
promover aprendizagem significativa, ao se discutir esses temas, recorreu-se à trajetória
hipotética de aprendizagem (THA), proposta por Simon (1995), como uma ferramenta
metodológica orientadora do desenvolvimento de uma sequência de aulas, com uma atividade
experimental específica de Física, idealizadas como um material potencialmente significativo
para a aprendizagem dos estudantes. Acredita-se que esta sequência de aulas pode favorecer
uma articulação entre áreas de conhecimento distintas e possibilita a contextualização do
conhecimento, (re)significando os conteúdos desenvolvidos (função de 1°grau) e agregando
novos conceitos (força elástica, massa e gravidade).
As atividades matemáticas propostas na THA foram planejadas na perspectiva da
aprendizagem significativa de Ausubel (MOREIRA, 2001), buscando com que as condições
para sua ocorrência fossem alcançadas e garantidas. Na avaliação dessa sequência de aulas
levou-se em conta a identificação de subsunçores – ou sua ausência nos estudantes,
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percebeu-se que alguns alunos não manifestaram disposição para aprender os conceitos
levantados no decorrer das aulas, ainda que alguns aprendizes tenham mostrado prazer com
as aulas desenvolvidas, sobretudo com a atividade experimental. A análise da alteração do
conhecimento do professor sobre a aprendizagem dos alunos, sobre a THA e o ciclo de ensino
de Matemática proposto fecham a discussão desse relato de experiência.
2

REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
2.1

CONSTRUTIVISMO

O construtivismo é antagônico às concepções inatista e comportamentalista sobre o
processo de aquisição de conhecimento. Portanto, entende-se por construtivismo, uma teoria
em que pressupõe a inconcretude do sujeito e do conhecimento. Não é um método ou prática,
nem técnica ou estratégia de aprendizagem, e sim um pensamento de como a aprendizagem
se dá pela interação dos indivíduos com o meio físico e social. Na perspectiva do
construtivismo, como esclarece Freire (2016), o professor não é o elemento central no
processo de ensino–aprendizagem: “Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa,
mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado,
também educa” (FREIRE, 2016, p.120).
Na busca por princípios democráticos na educação (SAVIANI, 1999), há destaque no
papel da educação problematizadora, discutindo que “o esforço de propor aos indivíduos
dimensões significativas de sua realidade, cuja análise crítica lhe possibilite reconhecer a
interação de suas partes” (FREIRE, 2016, p.160), mostra os aspectos relevantes e valiosos
em articular conhecimentos emanados das situações do cotidiano dos estudantes, reforçando
a necessidade de não negligenciar aspectos externos à estrutura escolar, nas práticas e
metodologias de ensino.
Além disso, em uma prática construtivista o professor não é o centro do processo
educativo, não está pautado em metodologias que privilegiam a instrução e a memorização
de conceitos e resoluções de problemas. É uma teoria que entende a necessidade do diálogo
entre os sujeitos envolvidos no processo educativo, considera os fatores histórico-sociais e os
impactos e contribuições destes no ensino, bem como a necessidade de valorizar os
conhecimentos dos estudantes advindos da sua interação com a cultura e a sociedade.

2.2

TRAJETÓRIA HIPOTÉTICA DE APRENDIZAGEM (THA)

A Trajetória Hipotética da Aprendizagem (THA) na perspectiva de Simon (1995),
considera que, por meio da THA, é ofertado ao professor a possibilidade de construir seu
próprio projeto de decisões, em suas melhores suposições de como a aprendizagem acontece.
Uma de suas metas é promover mudanças no ensino de Matemática, embasados no
construtivismo, constituída por três componentes fundamentais: os objetivos do professor
(objetivo de aprendizagem que o professor planeja); as atividades de ensino (plano do
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professor para as atividades de aprendizagem); e o processamento hipotético de
aprendizagem (hipóteses do professor sobre o processo de aprendizagem). O caráter cíclico
entre os objetivos de aprendizagem que o professor estabelece para os estudantes, de acordo
com suas hipóteses de como os alunos aprendem, mediados pelas atividades matemáticas
construídas para este fim, Simon (1995) caracteriza como Ciclo de Ensino de Matemática,
como ilustrado na Figura 1.

Figura1. Ciclo de Ensino de Matemática (Abreviado) – (SIMON, 1995, p.136).

A THA é entendida como uma ferramenta de investigação, bem como uma ferramenta
de planejamento. Sua criação e a revisão constante são fundamentais e mantêm esse
movimento cíclico entre os conhecimentos do professor, pensamento, reflexão e tomada de
decisão (execução e avaliação da THA), todos estes idealizados pelo autor. Antecedendo a
elaboração da trajetória hipotética de aprendizagem, vemos em destaque o conhecimento do
professor, que é entendido como o conhecimento adquirido pelo docente através de pesquisa,
livros, da própria experiência para o ensino e desenvolvimento de determinado conhecimento
ou tema de ensino. Estes domínios de conhecimento do professor possibilitam que ele defina
claramente quais serão os objetivos para a aprendizagem dos educandos, desenvolva e
planeje as atividades mais adequadas aos estudantes, sempre considerando as hipóteses de
como ocorrem as aprendizagens dos alunos.
Simon (1995) discute que o desenvolvimento do conhecimento acontece entre a
articulação dos domínios cognitivo e sociológico, com isso temos que “a aprendizagem é
definida como um processo de construção individual e social mediados por professores com
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a concepção de um trabalho estruturado na qual se entende a aprendizagem dos alunos”
(ROSENBAUM, 2010, p.26).
Finalmente, no momento da avaliação dos conhecimentos dos estudantes, que não
necessariamente ocorre ao final da trajetória, pode ocorrer durante seu desenvolvimento,
permite com que ocorram mudanças e adaptações nos conhecimentos do professor
propiciando a possibilidade de criar uma trajetória hipotética da aprendizagem ou modificar
a analisada.
[...] as ideias do professor sobre como os estudantes agiriam hipoteticamente
na THA se transformam ao passo que ele nota como os estudantes estão
desenvolvendo a atividade, o que pode fazer com que o professor recrie sua
THA, com novas perspectivas para uma próxima atividade. (OLIVEIRA; FRIAS;
OMODEI, 2014, p.5)

2.3

TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (TAS)

Aprendizagem significativa na perspectiva de Ausubel, pressupõe o modo como um
novo conhecimento se relaciona com um conhecimento já existente e relevante na estrutura
cognitiva do aprendiz. Portanto, “a aprendizagem é significativa, segundo a concepção
ausubeliana, se a nova informação incorporar-se de forma não arbitrária e não literal à
estrutura cognitiva” (Moreira, 2001, p.19).
Moreira (2001) discute as condições para ocorrência de uma aprendizagem
significativa, na concepção da TAS de Ausubel:
A aprendizagem significativa pressupõe que:
a)

o material a ser aprendido seja potencialmente significativo para o

aprendiz, ou seja, relacionável a sua estrutura de conhecimento de forma nãoarbitrária e não-literal (substantiva);
b)

o aprendiz manifeste uma disposição para relacionar o novo material de

maneira substantiva e não-arbitrária a sua estrutura cognitiva. (MOREIRA,
2001, p.23)

Na TAS, há uma aprendizagem significativa quando acontece uma interação entre os
conhecimentos prévios e conhecimentos novos, ancorando-se em subsunçores já existentes
na estrutura cognitiva do aprendiz. Os subsunçores podem, ao longo da aprendizagem, sofrer
modificações, adquirindo novos significados, tornando-se mais capazes de servir de
ancoradouro para novas aprendizagens significativas, por processos simultâneos e
necessários à construção da estrutura cognitiva, enunciado na TAS como a diferenciação
progressiva e a reconciliação integrativa ou integradora (MOREIRA, 2001).
Considerando que as condições precípuas para ocorrência de uma aprendizagem
significativa, são a utilização de um material potencialmente significativo e a disposição para
aprender dos aprendizes, caso estes não possuam subsunçores adequados para ancorar o
novo conhecimento, Ausubel propôs a utilização de organizadores prévios, que não
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necessariamente precisam ter relação direta com o assunto e servem para estruturar a mente,
organizar, selecionar e deixar ativo os subsunçores.
3 - METODOLOGIA
A experiência de ensino descrita neste trabalho foi pautada nas concepções do
construtivismo, tendo a THA como ferramenta de investigação e coleta de dados e a TAS
como fundamentação teórica dos conhecimentos do professor-pesquisador, permitindo
elaborar a THA e nortear a análise de dados.
Inicialmente, foi feito um levantamento bibliográfico para permitir a compreensão do
professor-pesquisador de todas as etapas desta experiência de ensino. Em seguida, foi
idealizada e planejada a THA de acordo com as concepções de Simon (1995). Os objetivos de
aprendizagem do professor foram definidos a partir do Currículo do Estado de São Paulo, que
definiu uma base comum de conhecimentos e um ensino pautado em competências e
habilidades em toda a rede estadual de ensino. Ainda sobre o currículo, temos que “[...] um
currículo tem a função de mapear os temas/conteúdos considerados relevantes, tendo em
vista o tratamento da informação e a construção do conhecimento” (SEE/SP, 2011, P.36).
Este documento estabelece competências básicas, para serem adquiridas pelos estudantes,
ao longo de seu processo de escolarização.
A Matriz de Avaliação Processual salienta que, para alunos matriculados no 9º ano –
2º bimestre, os temas a serem estudados são: noções básicas sobre função; a ideia de
interdependência; e construção de tabelas e gráficos para representar funções de 1º e 2º
graus. As competências e habilidades associadas a esses conteúdos são: compreender
situações que envolvem proporcionalidade direta, inversa e não proporcionalidade; expressar
graficamente situações de interdependência entre grandezas; e identificar situações de
interdependência entre grandezas por meio de gráficos e tabelas.
Foram montadas quatro atividades matemáticas e um roteiro experimental, para a
utilização do experimento intitulado ESTICANDO A MOLA, que consistia em determinar a
constante elástica da mola pelos estudantes. Esperava-se com a intervenção, permitir que os
alunos pudessem aprender, de forma significativa, contextualizada com demais áreas do
conhecimento a aplicabilidade dos conhecimentos de proporcionalidade direta e inversa,
ideias fundamentais de função, e percebessem a função de 1º grau como sendo a relação de
dependência entre grandezas e que o seu comportamento gráfico é retilíneo, ao ser construído
pelos estudantes, com o tratamento dos dados experimentais coletados.
As quatro atividades matemáticas que antecederam o roteiro experimental, tinham
a intenção de mapear os conhecimentos prévios dos estudantes, para que o professor pudesse
saber se teriam os subsunçores adequados para ancorar os novos conhecimentos, que seriam
apresentados. Todos tiveram momentos de discussão, retomadas dos temas e discussão das
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respostas apresentadas e as corretas, com a turma. O tempo de duração dessas atividades
foi de doze aulas de cinquenta minutos cada.
O roteiro experimental apresenta uma introdução teórica sobre o que é uma mola e
informações sobre o estudo desenvolvido por Robert Hooke. Na sequência descreve os
materiais que serão utilizados no experimento, seguido dos procedimentos experimentais
para montagem e coleta dos dados. Os alunos devem montar o suporte para pendurar uma
mola metálica, e em uma das extremidades da mola, irem adicionando massas conhecidas
(arruelas metálicas) e anotando o valor da distensão da mola. Apresenta uma sequência de
seis questões para serem respondidas pelos estudantes, que exploram conceitos de funções
e alguns conceitos físicos como força, aceleração da gravidade e constante elástica.
A atividade experimental foi desenvolvida em seis aulas de cinquenta minutos, sendo
que nas duas primeiras aulas os alunos tiveram a tarefa de coletar os dados experimentais,
conversões das unidades coletadas para o Sistema Internacional de Medidas e a incumbência
de responderem às questões um, dois e três. As questões 1 e 2 averiguavam se entendiam a
relação de dependência entre as grandezas massa e distensão da mola; já a questão 3, uma
tabela, solicitava que calculassem a força elástica, equivalente à força peso e montassem o
par ordenado distensão da mola e força elástica. As duas aulas subsequentes, objetivaram
que construíssem o gráfico com os pontos experimentais que seriam retirados da tabela da
questão 3, respondessem à questão quatro, que versava sobre o comportamento gráfico dos
pontos e se era possível traçar uma reta por eles. Nas duas últimas aulas, tinham que
responder à questão 5, que solicitava que calculassem a constante elástica para cada dado
experimental e à questão 6, para que deixassem suas impressões sobre aquela forma de
abordagem de um tema da Matemática.
4 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
As quatro atividades matemáticas, que precederam a atividade experimental, tinham
um caráter investigativo, e esperava-se, por meio delas, averiguar o que os estudantes já
sabiam e se possuíam os subsunçores necessários para ancorar a aprendizagem de funções,
fazendo

parte

da

constituição

interativa

da

THA

na

proposta

de

Simon.

Na primeira atividade, que investigava os conhecimentos dos alunos sobre equações
do 1º grau, as questões buscavam que os alunos, diante de uma sequência de símbolos com
operações, pudessem atribuir os valores corretos para cada símbolo; que pudessem montar
e resolver equações de 1º grau diante de imagens de objetos postos em uma balança de
equilíbrio; e que resolvessem uma sequência de equações do 1º grau.
Por meio de suas falas durante a atividade, é possível inferir que uma parcela dos
alunos considerou o tempo de uma hora e quarenta minutos insuficiente, relataram que não
se lembravam de como fazer, que não sabiam resolver. Alguns alunos resolviam oralmente,

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

622

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

para depois registrar no papel a resolução, indicando traços da aprendizagem mecânica, onde
devem registrar corretamente a resolução, assim como o professor faz na lousa.
Durante a realização da segunda atividade, que sondava o conhecimento relacionado
à equação do 2º grau completa e incompleta, solicitava-se que resolvessem uma sequência
de equações de 2º grau por métodos diversos. Os aprendizes relataram não estar difícil,
porém, que era mais fácil resolver as equações utilizando a fórmula de Bhaskara, do que as
que foram orientados a resolver fatorando a equação incompleta do 2º grau, por exemplo.
Durante as correções das atividades 1 e 2, realizadas nas aulas seguintes pelo
professor, respectivamente, houve falas de estudantes, como: “Ah! É assim?”; “Por que você
não colocou como equação?”; “Não estava difícil.”; “É mais fácil, utilizando a fórmula de
Bhaskara.”. Indícios do que Ausubel chamava de assimilação obliteradora, que nada mais é
que “a perda progressiva da dissociabilidade dos novos conhecimentos em relação aos
conhecimentos que lhe deram significados, que serviram de ancoradouro cognitivo”
(MOREIRA,

2011,

p.39).

O

esquecimento

é

decorrência

relativamente

natural

da

aprendizagem significativa.
A terceira atividade matemática da THA, explorava os conhecimentos dos estudantes
sobre o plano cartesiano. Esta tarefa sondava os conhecimentos dos estudantes no que
concerne a localização de pontos no plano cartesiano; representação de coordenadas
cartesianas; e sobre os eixos cartesianos (abscissa e ordenada).
Em uma avaliação geral, os alunos consideraram fácil demais a atividade,
possivelmente

poucos

alunos

não

aprenderam

significativamente

aquele

tema.

Demonstraram por meio de atitudes sutis, as dificuldades remanescentes deste tema, como
querer pegar uma régua para apresentar as coordenadas dos pontos, levando um dos alunos
a intervir, neste momento, dizendo para que todos os colegas ouvissem que era preciso
apenas contar os quadradinhos. Surgiram dúvidas, também, quanto ao valor dos
quadradinhos, porque durante as aulas com utilização de papel quadriculado, eram orientados
a usar dois quadradinhos para cada unidade, para que as informações ficassem esteticamente
melhor apresentáveis, no entanto, alguns alunos acreditavam que o espaçamento de um
quadradinho era “errado” para representar uma unidade, apesar de ter sido discutido durante
as aulas que aquele espaçamento adotado era variável.
A última atividade antes da atividade experimental, intitulada como Ideia de
Função, tinha como objetivo averiguar se os estudantes apresentavam os conhecimentos
prévios sobre função, relação de dependência e se sabiam representar situações cotidianas,
por meio da linguagem matemática. Esta atividade continha quatro questões, as duas
primeiras versavam sobre o salário de uma funcionária comissionada, com uma quantia fixa
e outra variável, compondo seu salário e a quantidade de impressões feitas por uma
impressora. As duas últimas questões tratavam de forma mais conceitual as ideias iniciais de
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funções, apresentavam diagramas de flechas para que apontassem a lei de formação que
relacionavam os elementos e se caracterizava ou não, uma função.
Esta atividade foi a mais orientada pelo professor para tentarem raciocinar sobre as
resoluções, porque abordava um tema diferente, não abordado em nenhum momento da
trajetória escolar dos aprendizes. Os estudantes apresentaram resultados positivos nas duas
primeiras questões, que abordavam a ideia de função próximas de contextos de suas
vivências, no entanto nas duas últimas, apresentaram maior dificuldades e alguns nem sequer
responderam.
Dando continuidade à THA, onde foi proposta a realização da atividade experimental,
inédito para alunos do ensino fundamental, percebeu-se que a dificuldade em leitura
prejudicou, consideravelmente, a realização do início da atividade. Com isso, a coleta de
dados e montagem do aparato experimental, se deram sob a orientação do professor, sendo
este muito cuidadoso para deixar fluir o diálogo entre os membros do grupo, sobre os
procedimentos e atitudes a serem adotados, com mínimas intervenções, ocorridas apenas
quando era necessário que refletissem sobre as decisões que tomavam. Após a coleta dos
dados, foram orientados a fazer as conversões das unidades de medida; a responder às
questões 1 e 2 do roteiro experimental; e a finalizar o preenchimento da tabela chegando ao
par ordenado (distensão da mola; força elástica). Os alunos encontraram muitas dificuldades
em preencher a tabela, sobretudo porque não conseguiam calcular a força elástica, e a
calculadora do celular contribuiu para que ficassem confusos. Na aula seguinte, o professor
foi à lousa e explicou a correspondência que existia, naquele experimento, entre a força
elástica e a força peso, pedindo que reestruturassem uma nova tabela, fizessem a
transposição dos valores da tabela antiga para a nova, e colocassem as medidas em notação
científica para melhor apresentação do gráfico. Apesar de notação científica ter sido um
conhecimento mobilizado meses antes, apresentaram, novamente, dificuldade em colocar os
números em notação científica e em representá-los no plano cartesiano. Após esta etapa,
tinham que responder se era possível representar aqueles pontos por uma reta, e se a reta
era a melhor representação daqueles pontos. De forma unânime, responderam que não era
possível traduzir aqueles pontos em uma reta, justificando que não conseguiam “ligar” todos
os pontos. O roteiro experimental era finalizado, calculando a constante elástica da mola, por
meio de uma expressão algébrica, e deixando suas impressões sobre a atividade proposta.
Alguns alunos, diante das dificuldades apresentadas ao longo da atividade
experimental, mostraram-se desestimulados. Outros persistiam, buscando entender os
objetivos propostos com aquelas etapas, como quando entenderam porque era necessário
somar as massas das arruelas para cada cálculo de força elástica. Compreender a soma das
massas se mostrou um grande desafio ao longo da atividade experimental, apesar de discutir
que durante o experimento adicionava-se as arruelas. Além disso, adicionar as massas no
cálculo, para compreensão de muitos alunos, foi uma tarefa bem difícil. Os alunos relataram
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ser uma atividade interessante e divertida, no entanto, trabalhosa e difícil em alguns
momentos. Bateram palmas e agradeceram a disposição do professor em propor uma aula
diferente do que estavam acostumados.
Cabe ressaltar que foi identificado, durante o cálculo da força elástica, uma
dificuldade expressiva dos aprendizes, no que diz respeito à ordem de prioridade de operações
numa expressão numérica mediante o uso da calculadora de seus aparelhos celulares, pois
colocavam a expressão toda sem identificar os sinais de associação (parênteses, colchetes e
chaves) no cálculo, obtendo resultados divergentes do esperado neste tema cujo
conhecimento não fazia parte das atividades de sondagem dos conhecimentos prévios dos
alunos.
Para alguns estudantes, a atividade experimental, apesar de ocorrer após as
atividades de levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, assumiu uma
característica de organizador prévio, pois não apresentavam os subsunçores necessários para
ancorar a aprendizagem de função até o momento de discussão do roteiro experimental ao
término da atividade. Quando aconteceu a retomada e discussão de todas as questões
abordadas no roteiro, alunos apresentaram falas e diálogos que indicavam que após aquele
momento de discussão é que passaram a compreender a relação de dependência entre
grandezas (massa e distensão da mola); grandezas direta e inversamente proporcionais; e a
aplicabilidade e necessidade de se conhecer a constante elástica de molas helicoidais.
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho objetivou uma articulação entre a THA, a TAS e prática construtivista
do professor. Esta constante inquietação em entender a complexidade da atuação docente, é
o que possibilita a busca para compreender a articulação entre a atividade da consciência e a
ação. A ação com uma intencionalidade, visando a transformação da realidade, a práxis.
Diante disso, a THA se mostrou como uma ferramenta em que é possível estabelecer um
movimento cíclico entre ação–reflexão–ação, aprimorando o conhecimento do professor,
sobre as hipóteses de aprendizagens de seus alunos, possibilitando uma intervenção direta
no processo de ensino-aprendizagem de seus estudantes.
Foi possível identificar que, não necessariamente, por estarem cursando o 9º ano do
ensino fundamental, as aprendizagens dos anos anteriores, e até mesmo a trabalhada no ano
vigente, se deram de forma significativa, apesar de uma parcela considerável dos estudantes
terem respondido de forma positiva à intervenção realizada. Porém numa perspectiva
construtivista, concebida ao elaborar e aplicar a THA, a preocupação dos estudantes em
apresentar respostas corretas ao professor; em dizer que não sabiam resolver porque o
professor não havia ensinado ainda; e de dizer que estava fácil e que não resolveram porque
esqueceram; indica o quão a prática docente e o conhecimento do professor devem ser
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discutidos para que minimizem esses indicadores de que o professor é o agente central no
processo de ensino-aprendizagem.
A aplicação da THA permitiu que fossem levantadas hipóteses de como a
aprendizagem do tema funções poderia ocorrer em estudantes do 9º ano do Ensino
Fundamental de uma escola da rede pública estadual de São Paulo, possibilitando durante o
processo de avaliação desta, que o professor organizasse os novos conhecimentos adquiridos
e reelaborasse a THA. Neste sentido, há a necessidade de orientar os alunos quanto ao uso
da calculadora, de forma que não induzam ao erro, e para que esta seja um facilitador e não
um instrumento que cause mais dúvidas e gere conflitos, do ponto de vista cognitivo.
Repensar as etapas do roteiro experimental e adequar a tabela inicialmente proposta, se
mostraram como mais um ponto relevante, para que numa futura intervenção, não cause
ambiguidade e desconforto para os estudantes.
Alunos e professores são agentes igualmente importantes para garantia das
aprendizagens e mobilização dos conhecimentos escolares, apesar de diversas vezes,
percebermos em falas e atitudes a centralização da figura do professor. Quando alunos
assumem a posição de também mediadores do conhecimento, os vemos tomarem a frente
da turma e dar uma instrução que para eles é óbvia. Isto indica que eles a construíram
significativamente em suas estruturas cognitivas, portanto a THA com seu movimento cíclico
permite aprimorar e potencializar a qualidade dessas interações e mediações entre o
conhecimento e os agentes do processo de ensino e aprendizagem, professor e aluno.
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PAINEL-RE-010 TRANSFORMANDO LIXO ORGÂNICO EM ADUBO, PRESERVANDO O
MEIO AMBIENTE E ABORDANDO CONCEITOS QUÍMICOS COM SIGNIFICADOS
TRANSFORMING ORGANIC WASTE IN FERTILIZER, PRESERVING THE ENVIRONMENT AND
ADDRESSING CHEMICAL CONCEPTS WITH MEANINGS
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Resumo: O excesso de lixo domiciliar urbano tem causado sérios problemas ambientais. Para viabilizar
ações que possam contribuir para diminuir a poluição causada por essa fração do lixo e também
sensibilizar os alunos quanto à relevância do problema, desenvolvemos o projeto intitulado
Transformando Lixo Orgânico em Adubo, Preservando o Meio Ambiente e Abordando Conceitos
Químicos, cuja temática foi a compostagem de resíduos orgânicos. A prática surgiu como possibilidade
a ser utilizada na solução ao problema do lixo, uma vez que trata os resíduos orgânicos acumulados
transformando-os em adubo orgânico de qualidade. No ambiente escolar, o estudo do tema permitiu a
abordagem de conceitos químicos de forma participativa e investigativa e ao mesmo tempo, viabilizou
uma prática de educação ambiental, tão necessária na atual situação de degradação do planeta. As
atividades desenvolvidas foram elaboradas para possibilitar, aos alunos a construção de conhecimentos
químicos, relevantes e cotidianos relacionados ao processo de compostagem bem como o
desenvolvimento da consciência ambiental, tudo alicerçado na Teoria da Aprendizagem Significativa.
Como estratégias de ensino utilizamos a sondagem de conhecimentos prévios, pesquisas orientadas,
utilização de textos, experimentação, mapas conceituais, entre outras. Os resultados obtidos
evidenciaram a importância da TAS para os processos de ensinoe de aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino de Química; Aprendizagem Significativa; Educação Ambiental; Compostagem.
Abstract: The excessive urban household waste has caused serious environmental problems. In order
to make actions that could contribute to reduce the pollution caused by this fraction of the garbage and
also to make the students aware of the relevance of the problem possible, we developed the project
entitled “Transforming Organic Garbage into Fertilizer, Preserving the Environment and Approaching
Chemical Concepts”, which the theme was the composting of organic waste.The practice emerged as a
possibility to be used in the waste problem solution, since it treats the accumulated organic residues
transforming them into quality organic fertilizer. In the school environment, the study of the subject
allowed the approach of chemical concepts in a participatory and investigative way and, at the same
time, made possible the approach of the environmental education, so necessary in the current situation
of degradation of the planet. The activities developed were designed to enable students to construct
relevant and usual chemical knowledge related to the composting process as well as the development
of environmental awareness, all based on Meaningful Learning Theory. As teaching strategies we use
the pre-knowledge sacn, oriented research, use of texts, experimentation, conceptual maps, among
others. The results obtained evidenced the importance of SLT for teaching and learning processes.
Keywords: Chemistry teaching;Meaningful Learning Environmental education; Composting;
Sustainability.

1–INTRODUÇÃO
O estilo de vida da sociedade contemporânea, decorrente dos avanços nas várias
áreas do conhecimento, tem levado as pessoas a um desenfreado, bem como irresponsável,
uso dos bens de produção e consumo, gerando como resultado uma quantidade excessiva de
lixo que, a cada dia mais se acumula no meio ambiente. Os diferentes componentes do lixo,
por falta de planejamento e infraestrutura das cidades, na maioria das vezes, são descartados
em lixões desprovidos de tratamento adequado, ocasionando assim sérios problemas
ambientais (SIQUEIRA, 2001; GUIMARÃES, 2007).
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Acreditamos que a relevância do assunto e a urgência de medidas e ações que
colaborem para solucionar, ou ao menos diminuir o problema do lixo, evidencia a necessidade
da inserção de tal temática no âmbito educacional formal e informal, portanto a Educação
Ambiental pode e deve ser utilizada como mecanismo de conscientização e resolução de
problemas ambientais, por meio da sensibilização e ação da comunidade escolar, em especial
dos alunos que dela fazem parte.
Nesse sentido a compostagem, que é uma ação orientada pelos princípios da
Educação Ambiental tem como objetivos diminuir o acúmulo de resíduos e preservar o meio
ambiente. Utilizando-se do tema durante as aulas é possível chamar a atenção dos alunos
quanto ao grave problema do acúmulo de lixo, bem como o desenvolvimento da consciência
ambiental, o exercício da cidadania e uma aprendizagem de química com significado.
Tendo em vista tais pressupostos foi considerada a possibilidade de se trabalhar nas
aulas de química o tema Compostagem, com a finalidade de construir e ampliar
conhecimentos relativos a esse componente curricular, uma vez que o lixo está
essencialmente presente no cotidiano e na vida das pessoas.
Nessa perspectiva foi idealizado o projeto intitulado “Transformando Lixo Orgânico
em Adubo, Preservando o Meio Ambiente e Abordando Conceitos Químicos”, cuja
implementação deu-se no Colégio Estadual Presidente Kennedy, com os alunos do 3º ano do
Ensino Médio, buscando-se a promoção da Educação Ambiental e também o estudo da
química numa abordagem mais dinâmica e contextualizada, enfatizando-se a construção de
conhecimentos químicos relevantes, alicerçados na Teoria da Aprendizagem Significativa
(TAS)
2–FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Apresentamos a seguir alguns pressupostos teóricos e metodológicos utilizadospara
a elaboração deste trabalho e relacionados ao ensino e estudo da química enquanto área do
conhecimento das Ciências da Natureza e a promoção da educação ambiental escolar.
2.1 –O ENSINO DE QUÍMICA, A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVAE
O USODE MAPAS CONCEITUAIS
O estudo das Ciências há tempos vem sendo desenvolvido de forma a transferir os
conhecimentos adquiridos e conquistados ao longo da história. O professor atua transmitindo
e o aluno recebendo as informações. As aulas tornam-se cansativas e monótonas,
prevalecendo a memorização de fórmulas, nomes, regras e conceitos, que na maioria das
vezes são desvinculados da realidade e vivência dos alunos. Neste modelo de educação,
[...] Não pode haver conhecimento, pois os educandos não são chamados a
conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador. Não realizam
nenhum ato cognoscitivo, uma vez que o objeto que deveria ser posto como
incidência de seu ato cognoscente é posse do educador e não mediatizador da
reflexão crítica de ambos (PATTO, 1997, p. 72).
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Segundo Guimarães et al(2006) para que o conhecimento seja significativo é
necessário que haja uma relação entre os conhecimentos do cotidiano dos alunos e o
conhecimentocientífico, conduzindo-os à uma visão mais complexa e crítica da realidade.
É fundamental, portanto, que o professor considere a vivência e as experiências
trazidas pelos alunos, respeitando e utilizando seus saberes, propiciando-lhes a oportunidade
dedesenvolver o pensamento crítico e a busca significativa do conhecimento (FREIRE, 1996).
Nesta perspectiva, há tempos pesquisas vêm demonstrando a necessidade de mudanças e de
novas metodologias e formas de ensinar, a fim de que se efetive um dos principais objetivos
da educação em Química que, segundo as novas tendências e concepções, apontam para uma
em que o aluno seja protagonista e que o ensino deste componente curricular permita a
aprendizagem com significado e a construção da cidadania. (SANTOS, 2007).
Assim, o professor deve suscitar o interesse dos alunos em relação às questões sociais,
levando-os a pensar e agir com criticidade e para isso, é necessário que percebam a ligação
existente entre a sala de aula e a vida, em todos os seus aspectos. Devem ser capazes de
vincular conceitos científicos com o cotidiano, percebendo-se como sujeitos atuantes e
transformadores da sociedade, aptos a valorar sobre os diferentes temas que a eles se
apresentem (PINHEIRO et al, 2007).
Conforme as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (PARANÁ, 2008), predomina
o entendimento de que os conteúdos, nas aulas de Química devem ser tratados de forma
contextualizada, estabelecendo-se, entre eles, relações de interdisciplinaridade. Orienta,
ainda, que tais conteúdos, bem como os conhecimentos por meio deles construídos, devem
contribuir para a crítica às contradições sociais, políticas e econômicas presentes nas
estruturas da sociedade contemporânea e propiciar a compreensão da produção científica, a
reflexão filosófica, a criação artística, nos contextos em que elas se constituem (PARANÁ,
2008).
A respeito da contextualização Wartha et al (2013), elucida que:
[...]é uma estratégia fundamental para a construção de significações na
medida em que incorpora relações tacitamente percebidas. O enraizamento na
construção dos significados constitui-se por meio do aproveitamento e da incorporação de relações vivenciadas e valorizadas no contexto em que se
originam na trama de relações em que a realidade é tecida (WARTA et al, 2013,
p. 86).

Nesse sentido aproveitar situações do cotidiano, relacionando-as a conceitos científicos
pode ser um método útil e promissor, visto que favorece a aprendizagem e a construção
significativa dos conhecimentos.
Destacam-se, ainda, nos processos de ensino e aprendizagem das Ciências, incluindo
a Química, as atividades diferenciadas, como é o caso das atividades experimentais
investigativas. Tais atividades podem ser o ponto de partida para a aquisição de conceitos e
suas relações com os conteúdos a serem estudados em sala de aula. Por meio dos
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experimentos,

os

alunos

estabelecem

relação

entre

teoria

e

prática,

formulando

questionamentos e expondo suas dúvidas e dificuldades. As atividades experimentais
investigativas, ainda que demonstrativas, possibilitam a interpretação dos fenômenos
químicos e a troca de informações entre os alunos (PARANÁ, 2008).
Além do já exposto, cabe aqui enfatizar a necessidade de uma aprendizagem que seja
significativa para os alunos. Conforme propõe a Teoria da Aprendizagem de Ausubel e
colaboradores (Ausubel et al., 1980; Ausubel, 2003) precisamos ter entendimento de como
o ser humano constrói significados e assim podemos orientar e elaborar estratégias de ensino
que possibilitem uma aprendizagem significativa. Desta forma, é desejável que o aluno ao ter
pela frente um novo rol de informações ele consiga fazer conexões entre este corpo de
informações que se apresenta e o conhecimento prévio que possui. Assim, o aluno pode
construir conhecimentos com significados. Destacamos que essa construção de significados é
não literal, mas sim uma percepção substantiva do que se apresenta, e isto se caracteriza
como uma aprendizagem significativa (TAVARES, 2004), em que não acontece apenas uma
retenção da estrutura do conhecimento, mas sim se desenvolve a capacidade de realizar
transferências de conhecimento para a sua utilização em diferentes contexto e para a solução
de diversos problemas.
Sendo assim Novak, com base na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel,
propõe a utilização de mapas conceituais como meios que permitem descobrir, redescobrir,
construir e organizar outros conhecimentos, caracterizando-se então uma aprendizagem
eficaz. Neste sentido, a nova informação interage com a estrutura de conhecimento já
existente e denominada de subsunçor. Quando isto não ocorre, ou seja, quando o aluno não
consegue ligar o que deve ser aprendido com o que já é conhecido, ocorre o que Ausubel
chama de aprendizagem mecânicae o aluno decora os conteúdos ou conceitos, mas
brevemente os esquece.
Além do exposto e ainda abordando questões relativas a aprendizagem significativa,
ressaltamos que a utilização de mapas conceituais é importante estratégia de ensino para
atingir a tão esperada aprendizagem(NOVAK e GOWIN, 1996; NOVAK e GOWIN, 2010. Fato
que nos levou a sua utilização nesta implementação pedagógica). Tal ferramenta serve para
representar, construir, organizar, reorganizar, avaliar, expressar e socializar conhecimentos.
A utilização de mapas conceituais têm se mostrado muito útil e por esse motivo, está
presente na prática de muitos professores, eles servem para facilitar a aprendizagem
significativa tendo por objetivo representar relações significativas entre conceitos na forma
de proposições.
Assim, para que a aprendizagem tenha significado, é preciso que professores e alunos
estejam dispostos a participar de uma transformação em que os sujeitos envolvidos nos
processos de ensino e de aprendizagem sejam capazes de aplicar os conceitos estudados nos
bancos escolares, transformando suas vidas e o meio onde habitam (PINHEIRO et al, 2007).
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Nesse sentido, o tema reciclagem da matéria orgânica, abordado nesta ação
pedagógica, pode ser utilizada como forma de ampliar a consciência ambiental, e ao mesmo
tempo, abordar conceitos teóricos, estabelecendo assim a ligação entre a escola e o meio
ambiente e o cotidiano dos alunos.
Por meio da compostagem de resíduos orgânicos pretende-se que os estudantes
percebam a conexão da química com as demais disciplinas, pertencentes as diferentes áreas
do conhecimento. Que compreendam a importância das ações locais, individuais e coletivas,
na preservação do meio ambiente e que os trabalhos realizados despertem sua consciência
crítica estimulando sua interferência no meio ambiente e social onde habitam, nos limites de
suas possibilidades.
Espera-se por fim, possibilitar aos alunos repensarem suas práticas diárias,
construindo conceitos para aplicá-los na vida, ou, conforme Guimarães (2007), sensibilizar o
educando de acordo com a sua realidade local, ou seja, trabalhar a vivência imediata para
chegar a uma vivência plena.

3–METODOLOGIA
3.1 A AÇÃO PEDAGÓGICA
Para o desenvolvimento do projeto, trabalhamos com alunos do terceiro ano do
Ensino Médio e utilizamos 32 aulas. Os estudos foram divididos em etapas e descritas
sucintamente a seguir.
Etapa 1 - a) O Diagnóstico: Para conhecer o nível de entendimento e conscientização
dos alunos a respeito do tema foram realizadas duas atividades que consistiam na análise e
discussão de imagens referentes maior lixão da América Latina, situado no Distrito Federal,
capital do Brasil. A atividade teve por objetivo sondar esocializaros conhecimentos prévios
dos estudantes e a refletirsobre as questões sociais e ambientais que envolvem o lixo. Neste
sentido, houve questionamentos acerca do assunto discussões, manifestações espontâneas
emediação. Os alunos deveriam se manifestas acerca das imagens: o que você vê de
significativo nestas imagens? São pontos positivos ou negativos? O que poderia ser feito para
amenizar os problemas? Você sabe qual o destino que a prefeitura do nosso município dá ao
lixo. Em sua casa há separação de lixo? Você tem ideia do que poderia ser feito com o lixo
orgânico? b) Pesquisa orientada, por meio da qual os estudantes buscaraminformações sobre
as diferentes formas de disposição e tratamento do lixo bem como os impactos ambientais,
vantagens e desvantagens de cada um dos sistemas.
Etapa 2 –Após o diagnóstico, foram realizadas algumas atividades para suscitar o
interesse dos alunos quanto às questões ambientais, ao desenvolvimento de trabalho em
equipe e a construção de conhecimentos químicos relacionados ao processo de compostagem.
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Etapa 3 - Nesta atividade os alunos, divididos em equipes, fizeram a leitura,
discussão e socialização de textos que tratam de problemas ambientais e sociais relacionados
ao lixo e sobre as consequências advindas do tratamento inadequado dos resíduos que
progressivamente, afetam a população. Entre os textos destacamos: TEXTO 01- Prefeitura de
Maringá afirma que não consegue coletar todo o lixo da cidade - Disponível em:
http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2016/01/prefeiturade-maringa-afirma-quenao-consegue-coletar-todo-o-lixo-da-cidade.htmlTEXTO 02 - Prefeitura de Maringá loca
caminhões

para

reforçar

a

coleta

de

lixo

na

cidade

-

Disponível

em:

http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2015/09/prefeiturade-maringa-locacaminhoes-para-reforcar-coleta-de-lixo-na-cidade.htmlTEXTO 03 - O exemplo do Japão: lixo
é um problema de cada cidadão - Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/o-exemplo-dojapao-lixo-umproblema-de-cada-cidadao-4346886TEXTO04

-

Tratamento

de

lixo

na

Alemanha está entre os mais eficientes da Europa - Disponível em: http://www.dw.com/ptbr/tratamento-de-lixo-naalemanha-est%C3%A1-entre-os-mais-eficientes-da-europa/a15905514. TEXTO 05- No Paraná, moradores tentam impedir primeira usina de incineração
de

lixo

doméstico

do

Brasil

-

Disponível

em:

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2012/04/17/no-parana-moradorestentam-impedir-primeira-usina-de-incineracao-delixo-domestico-do-brasil.htmTEXTO

06

-

Chuvas no Rio. Morro do Bumba era tragédia anunciada, diz moradora - Disponível em:
http://noticias.r7.com/cidades/noticias/morro-dobumba-era-tragedia-anunciada-dizmoradora-20100408.htmlTEXTO 07- Produção de lixo no Brasil é cinco vezes maior que o
crescimento

populacional

-

Disponível

em:

https://jornalismoespecializadounesp.wordpress.com/2016/02/22/producao-delixo-nobrasil-e-cinco-vezes-maior-que-o-crescimento-populacional/TEXTO 08- O lixo e as mudanças
climáticas - Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/o-lixo-e-asmudancasclimaticas-772295.shtml
Etapa 4- A fim de que não permanecessem dúvidas sobre quais resíduos orgânicos
estão sujeitos a compostagem, foi apresentado aos alunos o texto “Os primórdios da Química
Orgânica”(USBERCO e SALVADOR, 2000, p.13) para leitura, reflexão e discussão sobre a
história da Química Orgânica.
Etapa 5 - Neste momento os alunos assistiram ao vídeo “Compostagem e Educação
Ambiental”

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=zHO4ttpNW7E

sobre

compostagem de resíduos orgânicos coma finalidade de ampliar os conhecimentos
relacionados a técnica, sua importância e os benefícios advindos de sua realização. O vídeo
também ensina o que é e como realizar a compostagem abordando alguns conceitos químicos
envolvidos no processo. Antes da exibição, foi realizado um debate cujo propósito foi levar os
alunos a refletirem sobre a relação entre a química, e a transformação do lixo orgânico em
adubo bem como a utilização do procedimento como forma de preservação ambiental.
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Etapa 6 - Foi apresentada aos alunos uma situação real, relatada em uma
reportagem Bairro construído sobre antigo lixão tem problemas em Ribeirão Preto (SP)
Disponível

em:

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/991198-bairroconstruido-sobre-

antigo-lixao-tem-problemas-em-ribeirao-preto-sp.shtmlcujo

conteúdo

se

refere

aos

problemas pelos quais estão passando os moradores de um bairro que tiveram suas casas
construídas sobre um antigo lixão. Os estudantes, em duplas, fizeram a leitura do material,
e elaboraram um texto respondendo as seguintes questões: a) O surgimento de algumas
substâncias está causando preocupação nos moradores do local. Que substâncias são essas
(dê o nome e a fórmula)? De onde elas estão surgindo? Como estão sendo formadas? Que
tipo de decomposição o lixo está sofrendo (aeróbia ou anaeróbia)? Quais são os reagentes e
os produtos das reações químicas envolvidas? A situação poderia ter sido evitada? Como?
Finalizaram produzindo um mapa conceitual.
Etapa 7 - Nesta etapa foi realizado um seminário, por meio do qual os alunos fizeram
o estudo dos fatores que influenciam no processo de compostagem, assim como, de outras
questões relacionadas à prática. Cada equipe abordou um tema diferente. Também foram
entregues às equipes questionamentos, a serem respondidose socializados no momento da
apresentação ao restante da turma. Os tópicos trabalhados pelos alunos durante a
apresentação das equipes foram: 1) Transformações da matéria durante a compostagem; 2)
Influência do ar, umidade e temperatura no processo de compostagem; 3) Granulometria:
tamanho dos resíduos a serem compostados; 4) Ciclo do carbono; 5) Ciclo do nitrogênio; 6)
Relação carbono/nitrogênio; 7) Formação e preservação do solo.
Etapa 8 - Os alunos, divididos em equipes, realizaram a prática da compostagem.
A atividade foi dividida em quatro momentos, assim organizados:1) Investigando a escola os estudantes percorreram o colégio para a escolha do local adequado à realização do
processo, priorizando facilidade de acesso a água e boa ventilação. Foi feita ainda uma análise
sobre a disponibilidade de resíduos orgânicos e sobre o tipo de composteira a ser utilizado;
2) planejamento das ações - organizados em grupos, os alunos planejaram como a prática
seria realizada. Alguns grupos utilizariam composteiras plásticas, confeccionadas com galões
de água de 20 litros, obtidos por meio de doação em distribuidores de água. Os outros
utilizariam as composteiras em pilha ou leira; 3) Montagem das composteiras e cultivo e
plantas: neste momento, os alunos, respeitando os requisitos necessários à correta realização
do processo, fizeram a montagem das composteiras. Foi feito o registro referente às
características do material observando a cor, cheiro, temperatura aproximada, granulometria,
umidade, assim como outras especificidades que no momento se mostraram significativas.
As equipes realizaram ainda o plantio de algumas mudas de plantas, frutíferas e ornamentais,
a fim de que tão logo o adubo orgânico estivesse pronto pudesse ser utilizado ficando
perceptível, desta forma, o ciclo da matéria na natureza. 4) Manutenção das composteiras e
plantas -depois de instaladas as composteiras, uma vez por semana ou mais, quando possível,

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

633

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

os alunos faziam o revolvimento das leiras e do material contido nas composteiras plásticas,
realizando observações e registros referentes a umidade, presença de invasores, como
roedores e insetos, temperatura, cor, cheiro e demais aspectos do material.

Na mesma

ocasião, procedia-se à manutenção das mudas, já plantadas, destinando-se a elas os cuidados
necessários ao seu desenvolvimento, como irrigação e retirada de parasitas e plantas
invasoras.
4–APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E SUA DISCUSSÃO
Durante a primeira etapa da ação pedagógica, que teve por objetivo o diagnóstico,
pôde-se observar o nível de entendimento e conscientização dos alunos acerca do tema. Neste
momento os estudantes expuseram e socializaram suas concepções, conhecimentos, opiniões
e também argumentaram sobre os problemas ocasionados pela excessiva produção de lixo,
a necessidade ou não de solucioná-los e sobre a importância de realizar ações preventivas a
fim de proteger e preservar o meio ambiente. Discutiram sobre as frações do lixo doméstico,
coleta seletiva, a composição e o destino de cada uma das frações. Sobre a situação da cidade
de Maringá, que embora considerada uma das melhores cidades do país para se viver, ainda
não encontrou uma solução definitiva para o problema do lixo.
Em relação aos sistemas de descarte e tratamento dos resíduos, muitos alunos não
conseguiram, inicialmente, diferenciar lixão, de aterro sanitário e aterro controlado, tão
menos identificar as consequências que cada sistema traz ao meio ambiente.Chamou a
atenção, nesta etapa, o fato de que, embora se mostrassem conscientes sobre a importância
da coleta seletiva, apenas 8% dos alunos afirmaram realizar, em suas casas, a separação dos
componentes do lixo no momento do descarte, e quando questionados sobre essa
desvinculação entre teoria e prática, muitos afirmaram que assim agiam porque,
provavelmente, a ação de poucos não faria diferença na situação do todo.
A respeito da compostagem, pôde-se observar que a maioria dos alunos não sabia
do que se tratava. Apenas 15% deles já tinham ouvido falar na transformação do lixo orgânico
em adubo, sendo que destes nenhum sabia como efetuar o processo, e tão pouco os requisitos
necessários à sua correta realização. Sobre a utilização da compostagem em seu cotidiano,
nenhum dos participantes tinham por hábito realizar a prática.
Após o diagnóstico, que permitiu o conhecimento a respeito do pensamento e da
realidade dos alunos, foram apresentadas as demais atividades. Sobre as mesmas, ressaltase que foram realizadas de forma simultânea à montagem e manutenção das composteiras.
Justifica-se o fato em virtude de os resíduos utilizados na compostagem necessitarem de um
tempo relativamente longo até a completa transformação em fertilizante orgânico, que é o
produto final do processo. Deste modo, ao mesmo tempo em que os alunos estabeleciam a
prática, estudavam também, por meio de outras atividades, os conteúdos teóricos a ela
vinculados, de química e também de outras disciplinas, como a biologia e a geografia.
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Entre as atividades realizadas, destacamos a leitura e discussão de reportagens
veiculadas, tanto na imprensa local como global, e os alunos perceberam a gravidade e a
amplitude dos problemas relacionados ao lixo.
Apesar de surpresos com o conteúdo dos textos, concluíram, eles próprios que, onde
existe atividade humana, existe também a produção de lixo, e que a parte orgânica do
mesmo, quando não adequadamente tratada, pode trazer muitos problemas ao meio
ambiente, e consequentemente à própria sociedade. Suas manifestações foram colocadas em
forma de mapa conceitual. Cada mapa foi fixado na parede da sala e discutido no grande
grupo.
Tratando-se do conceito de composto orgânico, muitos alunos, apesar de
conseguirem identificar e distinguir materiais e resíduos sujeitos ou não a compostagem
discordaram do estabelecido nos livros didáticos de química, que definem como sendo
orgânicos os compostos que contém carbono em sua composição. A utilização, portanto, da
expressão resíduo orgânico para material de fácil decomposição gerou dúvidas inicialmente,
e provocou nos alunos questionamentos e indagações, uma vez que existem inúmeros tipos
de materiais, como os plásticos, por exemplo, que embora contendo carbono em sua estrutura
não podem ser compostados.
Dentre as atividades realizadas durante o desenvolvimento do projeto, foi no
seminário que os alunos tiveram maiores dificuldades, especialmente na resolução dos
questionamentos, que como forma de direcionamento e organização da atividade, foram a
eles apresentados. Buscando respostas para questões como o aumento da temperatura dos
resíduos durante a compostagem, redução no volume do material inicialmente utilizado,
necessidade da presença de oxigênio, entre outras, os alunos chegaram a conteúdos como
reações endotérmicas e exotérmicas, lei de conservação das massas, fermentação, etc.,
percebendo a ligação entre conceitos rotineiramente estudados e situações vivenciadas no
cotidiano. Apesar das dificuldades, foi durante o seminário que conseguiram associar as
atividades experimentais, simultaneamente realizadas, com a teoria estabelecida nos sites e
livros consultados. Também, por meio do seminário perceberam a importância da química,
enquanto ciência, na preservação ambiental e a vinculação da mesma à outras disciplinas.
Com a geografia, estudando o solo, e com a biologia, o ciclo do carbono e do nitrogênio.
No que diz respeito a experimentação, o Colégio Presidente Kennedy apresenta um
pátio grande com muitas árvores que produzem uma quantidade enorme de folhas e flores.
Com a ajuda dos funcionários encarregados da limpeza do pátio, todo esse material que
geralmente é descartado foi recolhido, pelos alunos, em sacos plásticos e levado até o local
designado para a realização da compostagem.
As equipes observaram que a transformação da matéria orgânica ocorreu de forma
mais satisfatória nas composteiras em pilha, onde foi possível a verificação de algumas
condições específicas do processo como, por exemplo, o aumento da temperatura dos
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resíduos, o que não foi perceptível nas composteiras plásticas, talvez pela pouca quantidade
de material acondicionado e ou, falta de aeração, entendimento estabelecido posteriormente
pelos próprios estudantes. A grande quantidade de chuvas durante o período de trabalho
dificultou razoavelmente o andamento das atividades de campo, fazendo com que o
experimento fosse, muitas vezes, paralisado.
Todas as mudanças e transformações que lentamente aconteceram nos resíduos,
foram registradas e os alunos, puderam comparar, desta forma, teoria e prática, constatando
fatos, formulando hipóteses e teorias para situações inesperadas, construindo assim seus
próprios conhecimentos. Quando o composto mostrou-se pronto foi utilizado como adubo em
algumas plantas que já existiam no colégio e em outras que os próprios estudantes
escolheram cultivar.
Na avaliação final do projeto depreendemos que, os alunos tiveram boa receptividade
e demonstraram interesse, pelo assunto estudado e pelas atividades propostas. A maioria
ainda não conhecia a compostagem como forma de tratamento do lixo e alguns poucos
pensavam ser uma técnica muito difícil de ser realizada, entendimento que foi, aos poucos
sendo transformado. A elaboração de mapas conceituais como os apresentados a seguir, nos
possibilitou verificar a construção de uma aprendizagem significativa por parte dos alunos
mostrando uma evolução na compreensão do tema a partir da ação pedagógica implementada

Mapa conceitual I
(elaborado pelos alunos A1 e A2

Mapa Conceitual II
(elaborado pelos alunos A8 e A 12)

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode parecer ambicioso demais um projeto onde se propõe que pessoas mudem sua
forma de pensar e agir em relação a temas que dependem da mudança de valores, que a elas
possam estar intrincados de tal forma, que façamparte mesmo de suas rotinas e de suas
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vidas. Mas não é outro senão este o objetivo da educação, trazer a mudança. Que seja
inicialmente simples, pequena, aparentemente imperceptível, mas que haja mudança. Assim
no processo educacional, são necessárias ações, análises, reflexões, sobre toda e qualquer
prática, visto que somente a construção efetiva do conhecimento, associada à conscientização
traz a mudança de comportamento que resulta em transformação social.
6–REFERÊNCIAS
AUSUBEL, D.Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano,
2003.
AUSUBEL, D.; NOVAK, J.; HANESIAN, H. Psicologia Educacional. Rio de Janeiro: Editora
Interamericana. 1980.
FREIRE, P.Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa. São Paulo: Paz e Terra,
1996.
GUIMARÃES, G. M. A.; ECHEVERRÍA, A. R.; MORAES, I. J. Modelos didáticos no discurso de professores
de Ciências. Investigações em Ensino de Ciências, V11(3), pp.303-322, 2006.
GUIMARÃES, M.A dimensão ambiental na educação. Campinas, SP: Papirus, 2007.
MALACRIDA, V. A.; BARROS, H. F. de. A ação docente no século XXI: novos desafios. Encontro de
Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011.
NOVAK, J. D.; GOWIN, D. B. Aprender a aprender. Lisboa, Plátano Edições Técnicas, 1996.
______________. Learning how to learn. New York:Cambridge UniversityPress, 2010.
PARANÁ. Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Química. Secretaria de Estado da Educação
Básica. Paraná: SEED, 2008.
PATTO, M.H. S. Introdução a Psicologia escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997.
PINHEIRO, N. A. M.; SILVEIRA, R. M. C. F.; BAZZO, W. A. Ciência, tecnologia e sociedade: a relevância
do enfoque CTS para o contexto do ensino médio. Ciência & Educação, v.13. n.1,p.71-84. 2007.
SANTOS, W. L. P. dos.Contextualização no Ensino de Ciências por meio de temas CTS em uma
perspectiva crítica. Ciência & Ensino, v. 1, número especial, novembro de 2007.
SIQUEIRA, A. Resíduos sólidos: da classificação à disposição final. Revista Fármacos &
Medicamentos.n.69, p.10-16, 2001.
TAVARES, R. Aprendizagem Significativa. Revista Conceitos, São Paulo, v.55, n.10, p.55-60. 2004.
WARTHA, E. J.; SILVA, E.L. da; BEJARANO, N. R. R. Cotidiano e contextualização no ensino de Química.
Química Nova na Escola, v.35, n.2, p.84-91, 2013.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

637

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

PAINEL-RE-011 A CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS NO ENSINO DE QUÍMICA POR
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THE CONSTRUCTION OF MEANINGS IN TEACHING CHEMICAL THROUGH THE USE OF TEA
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Resumo:Este trabalho apresenta uma Experiência de Ensino de Química,resultado de uma

implementação pedagógica realizada com alunos do terceiro ano do ensino médio. Seu objetivo foi o de
trabalhar com estratégias diversas no intuito de construir aprendizagens significativas relacionadas às
funções orgânicas e a outros conceitos a elas vinculado com utilizaçãoda temática “chás”. Nesse sentido,
os pesquisadores também foram protagonistas do processo, pois se empenharam no estudo da Teoria
da Aprendizagem Significativa e em sua utilização nesta implementação, atuando como professores
pesquisadores e reflexivos. Além disso foram idealizadas e realizadas atividades com textos, vídeos,
entrevistas, pesquisas, atividades experimentais investigativas, exposições de materiais, construção de
mapas conceituais e discussões relacionadas aos chás, suas fórmulas e compostos presentes, todas
iniciando com uma problematização e com foco nos conhecimentos prévios dos alunos e na
contextualização, tornando o aluno protagonista na construção do seu conhecimento. Estas estratégias
diversas atingiram seus objetivos, estimularam a construção do conhecimento químico de forma mais
motivadora e atraente, tendo maior participação dos alunos durante as aulas além da maior integração
entre essas informações químicas e o cotidiano familiar. Neste sentido os pesquisadores verificaram que
realmente os novos conhecimentos se alicerçaram nos conhecimentos prévios e possibilitaram uma
aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Chás, conhecimentos químicos, aprendizagem significativa

Abstract:This work presents an Experiment of Chemistry Teaching, which is a result of a pedagogical

implementation realized with students of the third year of high school. Its objective was to work with
diverse strategies to build meaningful learning related to organic functions and other concepts linked to
them with the use of the theme "teas". In this line, the researchers were also protagonists of the process,
as they engaged in the study of Meaningful Learning Theory and its use in this implementation, acting
as research and reflective teachers. Furthermore, were idealized and carried out activities with
texts, interviews, researches, experimental investigative activities, material exhibitions, presentations
and discussions related to the “teas”, their formulas and present compounds, all starting with a
problematization and focusing on the previous students knowledge and in the contextualization, making
the student protagonist in the construction of their knowledge. These diverse strategies reached their
objectives, stimulated the construction of chemical knowledge in a more motivating and attractive way,
having a greater students participation during the classes besides the greater integration between this
chemical information and the family routine. In this sense, the researchers verified that the new
knowledge was based on previous knowledge and made possible a meaningful learning.
Keywords:Teas,knowledge, meaningful learning

1–INTRODUÇÃO
Considerando a Educação na sociedade contemporânea, percebe-se que ela ainda
precisa passar por várias mudanças e adequações afim de atender às expectativas e
demandas impostas por essa sociedade que tem sido marcada por diversas e continuas
transformações sociais, econômicas e culturais (SÁ, 2014). Além disso, existe a necessidade
de atender a um público bastante heterogêneo no que se refere objetivos de vida, à cultura,
interesses, níveis cognitivos, anseios e desafios. Com este compromisso social, a escola e os
professores precisam pensar em um ensino que não seja mais pautado em modelos
tradicionais de transmissão e de recepção, considerados paradigmas convencionais e que
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apresentam formas de ensinar que já não atendem as necessidades de alunos, pais e
sociedade e que não qualificam os processos de ensino e de aprendizagem.
No âmbito das necessárias mudanças estão as diversas áreas do conhecimento, mas
destacamos aqui a área de Ciências da Natureza e mais especificamente o componente
curricular “Química”, pois o ensino desta disciplina tem sido um grande desafio aos
professores

do

ensino

médio.

Nesse

sentido,

busca-se

constantemente

mudanças

metodológicas que sejam mais eficazes, estratégias de ensino mais adequadas e produtivas
além de experiências melhor sucedidas, a fim de produzir uma aprendizagem significativa e
atingir os objetivos propostos nesta disciplina (GADOTTI, 2000). Desta forma, acreditamos
que o trabalho realizado numa perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa de
Ausubel em que o novo conhecimento a ser construído pelo aluno interage com seu
conhecimento prévio e onde o aluno associe a aprendizagem a um universo de experiências,
vivências e conhecimentos formulando problemas e soluções que envolvam questões de seu
cotidiano é adequado e desejável.
Nesta linha de pensamento este trabalho apresenta uma Experiência de Ensino de
Química colocada em prática com alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Olavo
Bilac, Itambé - PR e que se alicerçou em referenciais da Teoria da Aprendizagem Significativa
(TAS) para tornar o ensino de conceitos químicos mais relevantes para os alunos. Tal decisão
foi tomada, pois ao nos depararmos em várias oportunidades com materiais que abordam o
conceito e a utilização da Teoria de Ausubel sobre a Teoria da Aprendizagem, nosso interesse
sobre o assunto foi aumentando a ponto de decidirmos produzir uma intervenção
pedagógicacujo tema gerador foi “Os chás” como forma de construção de significados no
ensino de química. Para tal, inicialmente foram realizados estudos e discussões para melhor
compreensão da TAS e para que assim ela pudesse ser utilizada como alicerce e referencial
teórico nos processos de ensino e de aprendizagem da referida intervenção pedagógica. A
seguir, elaboramos uma intervenção pedagógicae a colocamos em prática.
Nesta perspectiva epara melhor organização do trabalho, apresentamos a seguir uma
breve discussão teórica que tomou corpo durante nossos estudos prévios. Posteriormente
descreveremos a intervenção pedagógicae os resultados alcançados.
2 – BREVE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 – A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Ao tentar conceituar aprendizagem, Aquino(2007), esclarece que ela se refere a uma
aquisição de âmbito emocional, físico e cognitivo e que quanto mais as pessoas
compreendem, conseguem aplicar, manipular, utilizar corretamente e comunicar o
conhecimento construído e as habilidades desenvolvidas com esse conhecimento, mais elas
aprendem. Com essa ideia em mente, acreditamos que da mesma forma podemos construir
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uma aprendizagem significativa, que interliga e relaciona os conhecimentos, dando significado
a eles e sendo desenvolvidas por meio de conteúdos, ideias e conhecimentos pré-existentes
nos sujeitos.
Neste sentido e em concordância com Moreira e Masini (2006), Moreira (2012), Moreira
(2012), Valadares e Moreira (2009), Moreira e Masini (2008), entre outros estudiosos da TAS,
a aprendizagem significativa é um processo em que existe a interação entre um conhecimento
prévio e um novo conhecimento. Sendo assim, o conhecimento mais antigo (ou ideia prévia)
fica mais enriquecido, mais claro, o que se deve ao fato de que o conhecimento novo fica
mais rico e adquire mais significados para o aprendiz. Desta forma,
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, 2012, p.13).

No processo anteriormente exposto, a informação nova interage com os subsunçores
existente na estrutura cognitiva de quem apreende, ou seja numa estrutura de conhecimento
específica existente na estrutura de conhecimentos do aprendiz e que serve de alicerce para
um novo conhecimento permitindo dar significado a este conhecimento apresentado. Sendo
assim, os novos sentidos e significados do que se aprende dependem dos conhecimentos
prévios e das interações com eles, pois,
[...] novas ideias, conceitos, proposições podem ser aprendidos
significativamente (e retidos), na medida em que outras ideias, conceitos,
proposições, relevantes e inclusivos estejam, adequadamente claros e
disponíveis, na estrutura cognitiva do indivíduo e funcionem, dessa forma,
como ponto de ancoragem às primeiras (MOREIRA, 2016, p.07).

Pelizzari et al (2002) em sintonia com Moreira (2012), Moreira (2016), enfatizam que
só conseguimos aprender a partir daquilo que já conhecemos e que neste processo, para que
haja aprendizagem significativa duas condições se fazem necessárias: o aluno precisa ter uma
disposição para aprender, pois se o indivíduo apenas memorizar o conteúdo de forma
arbitrária e literal, a aprendizagem será mecânica e, além disso, o conteúdo a ser aprendido
na escola precisa ser potencialmente significativo, tanto lógica quanto psicologicamente. Além
disso, e de acordo com Valadares e Moreira (2009), o conhecimento prévio é, isoladamente
a variável que mais influencia a aprendizagem, portanto, só aprendemos a partir do que já
conhecemos, assim, para promover uma aprendizagem significativa, é necessário averiguar
estes conhecimentos e ensinar de acordo.
Além disso, o conhecimento do aprendiz é valorizado e então é completado e transformado,
uma aprendizagem com significado vai se consolidando e o aprendiz tem compreensão do
que aprende e sabe dar sentido a essa aprendizagem.
Diante de tais considerações, é importante salientar que o aprendiz deve usar os
significados que já tem internalizados jamais sendo um receptor passivo. Deve se colocar e

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

640

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

ser colocado na posição de protagonista na construção de seus conhecimentos. Além disso,
devemos compreender que a aprendizagem evolve mudanças de comportamento no e com o
aprendiz. Sendo assim, a aprendizagem significativa é considerada progressiva, ou seja,
processo em que progressivamente os significados vão sendo captados e internalizados e
onde a linguagem e a interação pessoal são de grande importância (CABALLERO et al, 2004).
2.2 – A CONTEXTUALIZAÇÃO E AS ESTRATÉGIAS DIVERSAS NO ENSINO DE
QUÍMICA
O ensino de Química, para ser relevante ao alunos, precisa ter significado para ele,
neste sentido, muito se discute a respeito do ensino deste componente curricular e sobre as
dificuldades encontradas por professores e alunos nas aulas de Química. Nesta perspectiva,
acreditamos que, alicerçado pela Teoria da Aprendizagem Significativa e numa perspectiva
em que a contextualização esteja presente, o ensino de conceitos químicos ganha significado
e compreensão mais efetivas. Além disso é importante que haja uma interação entre as
diversas áreas do saber, qualificando ainda mais o processo educativo.
Nesta linha de pensamento, o currículo escolar é organizado em disciplinas, que
compõem várias áreas do saber e que devem dialogar entre si numa perspectiva
interdisciplinar e numa prática pedagógica que leve em conta as dimensões científica,
filosófica e artística do conhecimento, possibilitando uma reflexão crítica em relação ao
ambiente onde o aluno está inserido (PARANÁ, 2008). Nesse sentido, as Diretrizes
Curriculares de Educação Básica do Paraná da disciplina de química, além de contemplar as
dimensões citadas, também têm como objetivo subsidiar reflexões e:
[...] possibilitar novos direcionamentos e abordagens da prática docente no
processo de ensino e de aprendizagem, para formar um aluno que se aproprie
dos conhecimentos químicos e seja capaz de refletir criticamente sobre o meio
em
que
está
inserido
(PARANÁ,
2008,
p.
50).

Com essa orientação, as abordagens dos conteúdos, no ensino de química, preveem
a construção e reconstrução de significados dos conceitos científicos vinculados a contextos
históricos, políticos, econômicos, sociais e culturais (PARANÁ, 2008).
No sentido de contextualizar o ensino, de acordo com Wartha et al, “Contextuar,
portanto, é uma estratégia fundamental para a construção de significações na medida em que
incorpora relações tacitamente percebidas. O enraizamento na construção dos significados”
(WARTHA et al., 2013, p. 86).
Dessa forma, é imprescindível ter em mente que para contextualizar, motivar,
aprender e ensinar com significados é necessário organizar e praticar uma proposta para o
ensino de química mais coerente com a realidade e com as necessidades do atual
contextoeconômico, científico, social e cultural.
Além disso, e diante do que propõem as Diretrizes Curriculares, o estudo da química
deve proporcionar ao aluno visão crítica, interação com seu cotidiano e protagonismo de ações
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com vistas em sua qualidade de vida, bem como a dos que o cercam. Logo, as aulas carecem
de estratégias diversas para estimular a construção do conhecimento, além de serem
motivadoras e atraentes aos estudantes. Com este pensamento, também deve-se valorizar
dos conhecimentos prévios dos alunos e, a partir daí este conhecimento poderá ser
completado, reestruturado e transformado. Um ensino de química pautado neste contexto,
considerando novas possibilidades com o uso de diferentes estratégias que favoreçam os
processos de ensino e de aprendizagem, possibilita aos alunos tornarem-se protagonistas
deste processo (DORNELES, 2015).
Os alunos ao vivenciarem estratégias diversas e ao terem seus conhecimentos
prévios considerados importantes, têm se sentem mais motivados para construção de
conhecimentos químicos, conseguem perceber maior integração entre as informações,
privilegiam relações mais humanas e cooperativas em sala de aula, envolvem-se de forma
efetiva num ambiente motivador e frutífero e têm possibilitado o envolvimento em ações mais
solidárias, potencializando a troca e a busca de informações (SILVA e GAUCHE, 2009).
Seguindo essa linha de pensamento, elaboramos uma implementação pedagógica
para tratar de conceitos químicos com a utilização do tema “chás”, abordado com diferentes
estratégias e alicerçada na TAS. Nesse sentido, produziu-se este artigo, cuja finalidade foi a
de socializar os resultados obtidos por essa implementação.
3–METODOLOGIA:A DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
Esta intervenção pedagógica consistiu-se de 32 horas aulas organizadas emquatro
fases, sendo cada fase composta por atividades que variaram no número de aulas. Em todas
elas trabalhamos com estratégias diversas envolvendo a contextualização e questões
problematizadoras

que

possibilitaram

ao

aluno

participar

ativamente

e

construir

conhecimentos com significado. Todas as atividades foram pensadas e desenvolvidas numa
perspectiva que se alicerçasse na TAS. A seguir apresentamos de forma sucinta as atividades
propostas. Ressaltamos que em cada uma delas existiu a problematização inicial, muitas
discussões, momentos de manifestações dos alunos expressando seus conhecimentos prévios
e atividades das mais diversas.
FASE I– Apresentação do tema: teve como objetivo conhecer e compreender a origem e
história dos chás e sua utilização em diferentes épocas, bem como possibilitar a reflexão e o
desenvolvimento de uma postura crítica e a capacidade de argumentar. Esta fase foi composta
pelas por 3 atividades. Descreveremos apenas uma delas:
Atividade 1-Apresentação do tema, leituras, debates e reflexões- problematização: “Em nossa
sociedade é grande a quantidade de pessoas que aprecia um bom chá em seu dia a dia além
de os utilizarem com diversas outras finalidades. Mas, como surgiu a cultura, o hábito e a
crença na utilização de chás?” Os alunos foram ouvidos de forma que cada um pôde expressar
seus conhecimentos prévios em relação ao assunto. As ideias dos estudantes foram
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socializadas e discutidas. A seguir, eles foram divididos em equipes e cada uma das equipes
recebeu um textopara realizar leitura, reflexões e debates. Depois cada equipe socializou seu
texto e ideias com as demais. Acrescentamos que as atividades 2 e 3 Contaram com a
problematização inicial, entrevista aos familiares e vizinhos e atividades experimentais
investigativas para a identificação de aromas e sabores bem como e informações trazidas
pelos alunos e que faziam parte de seu cotidiano.
FASE II – Conhecendo a composição dos chás: o objetivo foi o de compreender conceitos de
química orgânica com o intuito de reconhecer, interpretar e relacionar esses conceitos com o
tema em estudo e com outros presentes no cotidiano de forma reflexiva e participativa. Esta
etapa foi composta por oito atividades e também apresentando problematização em todas
elas,

conhecimentos

prévios,

discussões,

reflexões,

experimentos

investigativos

e

levantamento de hipóteses. As atividades ainda apresentaram um histórico da química
orgânica e estudo do carbono, a discussão sobre a composição do açúcar e dos chás, a análise
de compostos orgânicos, a atividade de Roda Viva, utilização de folders para análise e
posterior reelaboração. Como última atividade desta fase, trabalhamos com mapas
conceituais, primeiramente montando um mapa junto com os alunos, realizando um estudo
a respeito e posteriormente os próprios alunos começaram a produzir seus próprios mapas
conceituais.
FASE III – Conhecendo mais sobre as funções orgânicas e os chás: esta fase teve objetivou
despertar o interesse na busca de novos conhecimentos e ampliar os já existentes a respeito
dos chás possibilitando um trabalho cooperativo e a interação entre os grupos de alunos. Esta
etapa foi composta por três atividades diferenciadas e discutiu o conhecimento popular e o
conhecimento científico, os usos de chás como medicamentos, pesquisas com chás,
interpretação de rótulos, produção de embalagens com dados químicos entre outras
atividades.
FASE IV– Encerramento: Essa fase objetivou preparar e apresentar para a comunidade
escolar um mural, realizar uma paródia e montar uma peça teatral com informações sobre as
composições químicas presentes nos chás, bem como os usos, costumes e sua comprovação
científica, a fim de incentivar o estudo e apropriação de conhecimentos químicos dos alunos
participantes e dos demais alunos do colégio. A Fase em questão foi compostapor três
atividades e teve seu fechamento com a produção de um mapa conceitual em duplas e um
com a sala toda.

4–APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES.
Cabe-nos agora fazer uma análise dos resultados desta implementação pedagógica
cujo grande objetivo foi o de possibilitar aos alunos a construção de aprendizagens
significativas qualificando assim o processo de ensino.Neste sentido, priorizamos seus
conhecimentos prévios. Em todas as atividades desenvolvidas eles tiveram a oportunidade
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de falar, levantar hipóteses, refletir, rever posições.
As atividades foram pensadas e elaboradas com a finalidade de tornar a
aprendizagem mais adequada e significativa. Nessa linha de pensamento, tais atividades
foram bastante diversificadas. Trabalhamos com leituras, debates, reflexões, arte cênica,
problematizações, experimentos investigativos, roda viva, mural, debates entre outras
atividades, dando sempre um feedback aos alunos, pois acreditamos que isso seja parte
importante e integrante dos processos de ensino e de aprendizagem, dando a oportunidade
a alunos e professores de corrigir ou redefinir os rumos das ações.
Ressaltamos neste momento, que as atividades dos alunos, suas manifestações, as
avaliações dentre outros, sempre fizeram parte de um diário de observações produzido por
nós. Isto nos deu respaldo para as conclusões que estamos descrevendo.
Destacamos que durante as atividades, verificou-se que os alunos construíram
conhecimentos e entenderam os conceitos químicos envolvidos nesta implementação
pedagógica. Tal fato foi comprovado pelas resposta e pelas próprias perguntas feitas pelos
alunos,

pelos

resultados

obtidos

nas

avaliações,

pelas

posturas

adotadas

e

pelo

envolvimentos em todos os momentos e atividades desenvolvidas.Também esclarecemos que
a utilização de diferentes estratégias e materiais possibilitaram atenuar as diferenças e a
pluralidade existente entre os alunos além de ampliar as possibilidades pedagógicas em sala
de aula. Da mesma forma, motivaram a aprendizagem e promoveram o interesse dos alunos
para o componente curricular que muitas vezes parece desvinculado do cotidianos das
pessoas.
Alguns pontos chamaram particularmente nossa atenção, por exemplo, durante a
realização da implementação pedagógica percebeu-se que, na fase I, os alunos ficaram
temerosos e apresentaram participações tímidas, pois se sentiam inseguros quanto ao fato
de que seus comentários seriam corretos ou não, mas com a continuidade da implementação
as participações foram se tornando mais intensas e os alunos foram se sentindo mais a
vontade. Eles discutiam, realizavam intervenções, observações e socializavam informações
sobre conceitos químicos construídos. Percebeu-se que eles se sentiam mais motivados em
participar das aulas, em ler e buscar mais subsídios por meio da pesquisa sobre o assunto.
Em todas as atividades os conhecimentos prévios dos alunos foram valorizados bem
como os conhecimentos populares de seus familiares, assim, percebeu-se que os estudos dos
conceitos químicos apresentaram resultados melhores, pois, esses conhecimentos estavam
se aproximando da realidade dos alunos. Muitos alunos acreditavam que a utilização de
qualquer tipo de chá faz bem à saúde outros descreviam situações em que os familiares
utilizavam chás e justificavam esse uso. Em muitas situações revelavam ter conhecimento de
que nos chás estavam presentes substâncias químicas das mais variadas e isso justificava o
uso dos chás em situações diferenciadas.
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No que se refere aos experimentos investigativos, destacamos aqui a Fase II, cujas
atividades proporcionaram aos alunos possibilidades de elaboração de hipóteses, pois tinham
um problema para resolver. Ao executar a atividade proposta foram necessárias análises,
reflexões, argumentações, desenvolvimento de estratégias para resolução do problema e
tomada de decisão baseadas nos resultados e em conceitos químicos, a experimentação
permeou relações de ensino e de aprendizagem.Salientamos que antes da atividade
experimental a maioria dos alunos não acreditava ter carbono no açúcar, devido a sua
coloração e por ser proveniente de substância natural.No entanto, após as atividades a
concepção dos alunos mudou e compreenderam composição do açúcar e as interações
sofridas pelos átomos de carbono ao formarem as mais diversas substâncias.
Apontamos também que antes da Fase II a maioria dos alunos não acreditava que
os chás possuíam componentes químicos. Muitos acreditavam que por serem naturais, não
eram compostos por substâncias químicas. Logo após as atividades e com as reflexões e falas
dos alunos, bem como com o envolvimento e as respostas dadas por eles, pudemos verificar
que conseguiram compreender a química e alguns de seus conceitos associados também a
produtos chamados de naturais.
Ao final da intervenção, ficou evidente que os conceitos químicos foram apreendidos,
que os alunos conseguiram compreender que um composto ativo pode ser formado por várias
funções orgânicas. Além disso, verificamos que a forma de trabalho adotada levou os alunos
buscar, pensar, refletir, discutir, criar debater, e construir conhecimentos com mais
autonomia.
Também o papel do professor foi revisto. Ele que antes era visto como o detentor
absoluto do conhecimento, hoje deve mediar e fomentar no aluno um espírito investigador
(ANDRADE e SOARES, 2016), é preciso um novo olhar para a educação, dando a ela uma
maior qualidade e diversidade.
Em relação a nossa prática pedagógica, destacamos que a utilização de
problematização, estratégia dificilmente utilizada antes desse projeto, passou a fazer parte
do cotidiano das aulas, fato que auxiliou as reflexões e os debates realizados em sala de aula,
motivou a leitura, a pesquisa e a busca de informações, incentivou as participações nas aulas,
com o intuito de pensar, analisar e chegar a uma resposta plausível e a um conhecimento que
fizesse sentido, com maior significado aos alunos.
Os estudos relacionados a Teoria da Aprendizagem Significativa contribuíram de
maneira efetiva para a qualificação de nossa prática pedagógica, pois ao construirmos
conhecimentos acerca do assunto qualificamos o processo de ensino e consequentemente o
processo de aprendizagem. Além disso, expandimos os espaços de valorização das ideias
prévias dos alunos, os espaços para debates, discussões de assuntos divergentes, socialização
de vivências, valorizamos a criatividade dos alunos e tivemos clareza de que realmente a
aprendizagem significativa fica efetivada ao partirmos dos conhecimentos prévios dos alunos
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e a partir daí, os conhecimentos passam a fazer sentido. Enfatizamos que nesta perspectiva
a aprendizagem acontece num processo continuo ampliando as oportunidades de refletirmos
sobre nossa própria prática.
Nesta perspectiva, ressaltamos que o fato de a aprendizagem significativa se
caracterizar pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa
interação é não-literal e não-arbitrária ficou claro e evidente para nós neste momento e fará
parte de nosso fazer pedagógico doravante. Nesse processo, os novos conhecimentos
adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados
ou maior estabilidade cognitiva.
Percebemos claramente a importância do diálogo, da colaboração entre os pares, do
trabalho em equipe, do clima de confiança, do confronto experiencial com problematizações
de natureza ética, social, econômica de forma a utilizar os conhecimentos construídos na
escola para circunstâncias do cotidiano suscitando modificações no comportamento do aluno
e do professor em sala de aula.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em todas as etapas do desenvolvimento desta intervenção pedagógica, levamos em
conta os conhecimentos prévios dos alunos. Isto ocorreu, pois tínhamos clareza da
necessidade de promover uma aprendizagem significativa e para tal, nos alicerçamos em
estudiosos como os já mencionados em nossa fundamentação teórica. Neste sentido, as
estratégias de ensino elaboradas visaram em todos os momentos proporcionar aprendizagens
significativas. Levamos também em consideração que o aprendiz constrói significados a partir
daquilo que ele já conhece, ou seja, a partir de suas ideias prévias.
Sempre foi nossa intenção nos distanciarmos de uma aprendizagem mecânica, ou
seja, aquela em que o aprendiz simplesmente reproduz aquilo que lhe foi apresentado de
forma a não ter condições de utilizar o aprendizado a solução de problemas em diferentes
contextos. Então, sempre pretendemos possibilitar ao aprendiz fazer conexões entre aquilo
que aprendeu e o que lhe é apresentado de forma a solucionar os mais diversos problemas e
nos mais diferentes contextos. Tudo isso partindo de seus conhecimentos prévios e da
construção de significados. Destacamos que a construção de significados não é realizada de
forma literal, mas sim é uma percepção substantiva do material apresentado, e desse modo
se configura como uma aprendizagem significativa (TAVARES, 2004). Neste contexto, o novo
conhecimento adquire significado para o aprendiz e o conhecimento prévio fica mais rico,
mais diferenciado, mais elaborado, lembrando que a condição essencial é a predisposição
para aprender.
As atividades elaboradas e os materiais utilizados foram pensados de forma a serem
potencialmente significativos, permitindo aos alunos participarem das atividades com
responsabilidade no processo de aprendizagem.Assim sendo, propiciou-se uma apropriação
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de conhecimentos químicos de forma a interpretar, avaliar e planejar intervenções científicas
e possibilitar aos estudantes a compreensão de conceitos químicos por meio de um tema
gerador, como propõem os documentos oficiais (BRASIL, 2000).
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Resumo: Este trabalho trata de recorte da pesquisa de mestrado em desenvolvimento cujo objetivo
geral é analisar as potencialidades de uma sequência didática (SD), pautada na ludicidade para o ensino
do Magnetismo em nível médio. O presente artigo traz os resultados da pesquisa sobre a relevância da
ludicidade para o ensino em nível médio. Para tal, utilizou-se jogo intitulado “Seliga”. E também traz os
resultados da aplicação da primeira atividade da SD desenvolvida, que teve como objetivo analisar os
conhecimentos prévios sobre magnetismo, de alunos do 3º ano de uma escola estadual do município
de Campos/RJ. Neste caso, apresentado de forma lúdica, um experimento atrativo foi utilizado como
um organizador prévio. O referencial básico para o estudo foi a teoria da aprendizagem significativa
crítica, a qual subsidiou a análise dos dados coletados, por meio de mapas conceituais e de um
questionário. De forma geral, os resultados revelaram a potencialidade do jogo utilizado, sendo um
recurso significativo tanto para o ensino como para a avaliação da aprendizagem. Ademais, a maioria
dos estudantes apresentou conhecimento prévio sobre magnetismo pouco relevante na explicação do
fenômeno abordado no experimento.
Palavras-chave: Ensino de Física, Lúdico, TASC, Magnetismo, Sequência Didática.
Abstract: This work deals with the study of master's research in development whose general objective
is to analyze the potentialities of a didactic sequence (SD), based on the playfulness for the teaching of
Magnetism in the middle level. The present article brings the results of the research on the relevance of
playfulness to teaching at the intermediate level. For this, a game called "Seliga" was used. It also
brings the results of the application of the first SD activity developed, whose objective was to analyze
the previous knowledge about magnetism of students of the 3rd year of a state school in the city of
Campos / RJ. In this case, presented in a playful way, an attractive experiment was used as a prior
organizer. The basic reference for the study was the critical critical learning theory, which subsidized
the analysis of the data collected, through conceptual maps and an questionnaire. In general, the results
revealed the potentiality of the game used, being a significant resource for both teaching and
assessment of learning. In addition, most of the students presented previous knowledge about little
relevant magnetism in the explanation of the phenomenon approached in the experiment.
Keywords: Teaching Physics, Playful, TASC, Magnetism, Didactic Sequence.

1 – INTRODUÇÃO
A Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) de Marco Antônio Moreira, se
apresenta como um aporte teórico importante para se pensar em um ensino contextualizado,
que proporcione a formação de um aluno autônomo, crítico e criativo. Decorrente da Teoria
da Aprendizagem Significativa de David Ausubel (1968; 2003), a TASC estabelece condições
para que ocorra uma aprendizagem significativa mais crítica, dentre elas, a predisposição
para aprender criticamente e materiais/atividades potencialmente significativas (MOREIRA,
2000).
Algumas pesquisas (LIMA, 1991; NEVES, 2007) ressaltam a importância da
ludicidade no ensino para fins de motivar essa predisposição na compreensão de conceitos.
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Pesquisador da Neurociência, Salla (2012) afirma ser a escola um espaço designado à
motivação da aprendizagem e não somente transmissão de conteúdos.
Propondo uma possível convergência entre princípios estabelecidos pela TASC
(MOREIRA, 2000) e a utilização de recursos da ludicidade para o ensino da Física em nível
médio, o presente artigo objetiva apresentar os resultados de estudos preliminares sobre a
relevância do uso do lúdico no ensino médio realizado em duas situações diferentes e as
concepções prévias sobre magnetismo, de alunos do 3º ano de uma escola estadual do município de
Campos/RJ, no âmbito de pesquisa de mestrado1.

2 – APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA: CONTRIBUIÇÕES DALUDICIDADE
Já é consenso que a aprendizagem significativa (AS) ocorre quando novas ideias,
relevantes e inclusivas, estão adequadamente claras e disponíveis na estrutura cognitiva do
indivíduo. Ausubel (2003) declara que para que isso ocorra, há de se apresentar um material
interessante, o qual ele chama de material potencialmente significativo, e ademais, que o
aluno manifeste uma disposição de relacionar, de maneira substantiva e não arbitrária, o
conteúdo desse material com o que ele já sabe. Sendo essa conexão mental não trivial, do
ponto de vista da aprendizagem.
Há de se ressaltar que mesmo nessas condições de ensino, o indivíduo detentor de
conhecimentos prévios sobre determinado conteúdo (chamado de subsunçores2), pode não
conseguir relacionar o novo conhecimento com o que se sabe. Neste caso, Ausubel (1968, p.
37-41 apud MOREIRA, 2008, p. 23) aponta os organizadores prévios como recursos ou
materiais introdutórios que podem servir como propulsores dessa retomada, ou motivadores
na formação de novos conhecimentos.
Estabelecer condições para uma AS é o ponto de partida, mas há de se querer mais
na ótica educacional. Moreira (2000) defende uma aprendizagem significativa que seja
também crítica e social. Para o autor, na era da evolução tecnológica, a educação deve
promover um novo tipo de aluno, um estudante que seja flexível, criativo, tolerante, que
possa enfrentar a incerteza sem se perder e construir novos significados.
A TASC, elaborada por Moreira (2000), aponta para a formação de um aluno que
consiga lidar construtiva e criticamente com o contexto em que vive. O autor aponta alguns
princípios

norteadores

para

a

elaboração

de

atividades

de

ensino

potencialmente

significativas: a)do conhecimento prévio (aprende-se a partir do que já se sabe); b)da
interação social e do questionamento (ensinar/aprender perguntas ao invés de respostas);
c)do aprendiz como receptor/representador (percepção/representação do mundo); d) da

1

Este trabalho faz parte de pesquisa maior de mestrado, cujo objetivo geral é analisar as potencialidades de uma
sequência didática, pautada na ludicidade e desenvolvida na forma da gincana intitulada “Física Malúdica”, para o
ensino do Magnetismo em nível médio.
2
Subsunçores são conceitos já existentes na estrutura cognitiva, capaz de servir de “ancoradouro” a uma nova
informação, de modo a adquirir novo significado para o indivíduo (MOREIRA,2006).
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aprendizagem pelo erro (conhecimento humano construído pela superação do erro);e) da
incerteza do conhecimento (depende das perguntas que fazemos sobre o mundo); f) do
abandono da narrativa (aluno ativo no processo de ensino); dentre outros.
No que se refere a um potencial e significativo ensino da física, Branco e Moutinho
(2015) defendem o uso de atividades que sejam lúdicas e atrativas. Estas poderão ajudar o
aluno a compreender melhor o conteúdo ministrado, motivar e aguçar a curiosidade,
facilitando a aprendizagem.
A ludicidade é assim entendida, como um “estado de consciência”, no qual o indivíduo
vivencia durante seu contato com uma atividade lúdica. São as “sensações do prazer da
convivência”, quando as atividades são desenvolvidas em grupo; sãoindividuais tais
sensações (LUCKESI, 2005, p. 6).
As atividades lúdicas compreendem os jogos, truques, as brincadeiras, filmes e
quaisquer atividades que exercitam a habilidade mental e a imaginação, gincanas, são as
atividades que prendem a atenção, entusiasmam, animam e ensinam com eficiência, porque
transmitem as informações de várias maneiras, estimulando os sentidos e não se tornando
cansativas (FALKEMBACH, 2008, p. 1).
3 – METODOLOGIA
Com enfoque qualitativo (ANDRÉ, 2001, p.18), o presente trabalho foi desenvolvido
em três situações. Nas duas primeiras, o objetivo geral foi analisar a relevância da ludicidade
para o ensino de física em nível médio. Foi aplicado um questionário de opinião (Figura 1) em
dois eventos institucionais: projeto “Ludicidade para ensino de Física a nível médio”
apresentado na 25º Semana da Feira “Saber Fazer Saber”, realizada no IFFluminense campus
Campos-Centro; minicurso “Experimentação e Lúdico na Matemática do Magnetismo”
apresentado na semana do Programa de Iniciação Científica Júnior da Olimpíada Brasileira de
matemática das Escolas Públicas (PIC OBEMEP) no Instituto Federal Fluminense campus
Macaé. Nos dois eventos os sujeitos investigados, alunos do ensino médio com faixa etária
entre 16 e 19, tiveram a oportunidade de participar do jogo “SeLiga”, elaborado pela
pesquisadora.
A Figura 1 mostra a aparência do jogo, o qual se trata de uma trilha com perguntas e
respostas sobre os conteúdos de magnetismo. Nas duas aplicações deste trabalho o jogo foi
aplicado ao público para coletar a opinião sobre uso da ludicidade, istoposto, devido às
características de ambos os eventos (feiras).
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Figura 1. Jogo “Se Liga”.

O Jogo “Se Liga”, está associado ao princípio da interação social e do questionamento
onde para obter a aprendizagem é essencial que professores e alunos compartilhem
significados em relações aos materiais propostos. Essa interação deve ser envolvida com
trocas de perguntas para gerar novo conhecimento.
A terceira situação, com enfoque na análise de conhecimentos prévios sobre
magnetismo, alunos do 3º ano de escola estadual do município de Campos/RJ, participaram
de atividade da gincana intitulada “Física Malúdica”, etapa preliminar de aplicação da
sequencia didática elaborada na pesquisa de mestrado. Momento em que os alunos foram
conscientizados de que as tarefasda gincana “valeriam” pontuação individual e por equipe.
Desde este momento aturma foi dividida em 3 grupos de 5 alunos.
Para a realização da primeira prova da gincana (levantamento de concepções
prévias) foi apresentado, de forma lúdica, o experimento “campo magnético” (Figura 2),
utilizado como um organizador prévio3 para o estudo do magnetismo.

Figura 2. Experimento Campo Magnético.

O experimento consiste de uma estrutura em forma de um quadrado feito com
palitos, de modo a se fixar no centro um ímã de neodímio. Os palitos que sustentam a
estrutura serviram de base para pequenos pedaços de linha, nos quais foram amarradas
agulhas em sua extremidade. Estas agulhas são atraídas pelo campo magnético do ímã
central, formando a configação apresentada na Figura 2.
Durante a aplicação do experimento os alunos foram desafiados a propor uma
explicação a duas questões: “Você sabe explicar o que está acontecendo?” “Você pode
associar esse experimento com algum fenômeno que conhece?”.

3
Organizadores prévios são materiais precedentes, apresentados antes do material de aprendizagem em si, algo
que o professor pode usar para orientar o aluno a escrever seus subsunçores (MOREIRA, 2008).
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Para responderas questões, os alunos deveriam elaborar um mapa conceitual, e em
seguida, responder também a um questionário. Ressalta-se que em aulas anteriores, foi
trabalhada a confecção de mapas conceituais com temas diferenciados.
O experimento foi utilizado como um organizador prévio. Alguns objetivos coniventes
com princípios da TASC podem aqui ser destacados:valorizar o conhecimento prévio; interagir
socialmente e questionar; aprender pelo erro; aprender a perguntar (incerteza do
conhecimento); abandonar a narrativa somente do professor.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Foram analizados os seguintes dados: opinião sobre uso da ludicidade no
ensinomédio (respostas a questionário) e conhecimentos prévios sobre magnetismo
(proposições nos mapas conceituais e respostas a questionário).
4.1- ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO - LÚDICO NO ENSINO MÉDIO
Foram analisados ao todo 72 questionários nos dois eventos. O resultado mostrou
claramente a tímida utilização da ludicidade no ensino de temáticas em nível médio. Cerca de
80% dos alunos declarou nunca terem sido utilizados jogos, ou outra atividade lúdica, para
introdução ou revisão de algum conteúdo (Gráfico 1).Sobre a preferência dos alunos na
realização de atividades realizadas individual ou coletivamente, 82% dos estudantes
apontaram as atividades coletivas (Gráfico 2).
Gráfico 1. Uso de jogos
no ensino médio.

Gráfico 2. Você prefere
atividades individuais ou
coletivas?

17%

0%

18%

0%

NUNCA

83%

82%

Gráfico 3. Opinião sobre o
jogo “SeLiga”
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No Gráfico 3cerca de 80% dos alunos diz gostar do jogo; 21% classificando como um
bom jogo.Os dados mostram que nessa faixa etária, jovens e adolescentes, o uso de
atividades lúdicas desempenha um papel fundamental.
Por um lado, para o estabelecimento da segunda condição que leva a AS,a disposição
do aluno para aprender, conforme preconiza Ausubel (2003). Por outro lado, o jogo em si,
exerce o papel de um recurso potencialmente significativo tanto para o ensino como para a
avaliação. Isto foi observado por comentários dos alunos, como os destacados:
“Se nas aulas fosse usado jogos eu estudaria bastante, para poder ganhar sempre.”
“Com as questões em forma de jogo, prestei muito mais atenção nas perguntas”
4.2- ANÁLISE DOS MAPAS CONCEITUAIS - CONHECIMENTOS PRÉVIOS
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Subsunçores relevantes sobre o conceito de magnetismo é o que se pretendia
encontrar nas proposições dos mapas conceituais.Seguindo o proposto por Caldas et al.
(2009), alguns parâmetros foram considerados na análise desses mapas: I) explicitação de
proposições relevantes sobre o magnetismo; II) explicitação de proposições equivocadas; III)
mais de dois níveis hierárquicos na estruturação das proposições; IV) palavras de ligação
relevantes entre conceitos relacionados.Três dos quinze mapas de alunos, de diferentes
grupos, são apresentados nas Figuras 3, 4 e 5, para fins de exemplificação.

Figura 3. Mapa do aluno A6 - Grupo 1.

Figura 4. Mapa do aluno A7 - Grupo 2

Figura 5. Mapa do aluno A13 - Grupo 3.

A formulação de proposições na elaboração dos mapas, bem como a inserção de um
termo de ligação para expressar claramente a relação conceitual dessa proposição, é o que
torna os mapas conceituais mais poderosos do que os demais organizadores conceituais,
justificando sua constante utilização na pesquisa em ensino como instrumento de avaliação
da aprendizagem (Davies, 2011; Caldas et al., 2009).
O Quadro 2 explicita algumas proposições consideradas válidas, e enquadra cada
mapa individual nos parâmetros previamente estabelecidos na análise.
Quadro 2. Proposições válidas, segundo parâmetros estabelecidos.
Parâme
-tro
I, II, IV
I, II,
III, IV
I, II, IV

Mapa
A6
G1
A7
G2
A13
G3

Proposição válida

Proposição equivocada

Campo magnético conduz corrente
elétrica;..... tem lado negativo/positivo.
Elétrons, objetos condutores.
Ìmã que tem campo magnético.
Negativo repele objetos condutores.
Campo magnético que possui corrente elétrica.
Campo magnético atrai metais.
Metais que atrai magnetismo.
Ímã que é um campo magnético.
Fonte: Adaptado de Caldas et al (2009).
Lado negativo atraí o positivo.
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De forma geral, os mapas exemplificados se enquadram nos parâmetros I, II, III e
IV. Apresentam proposições relevantes e equivocadas, palavras de ligação, mas apenas A7
demonstra uma melhor hierarquização conceitual. As relações equivocadas apontam para
uma explicação baseada em suposições, sem fundamento conceitual. As constatações
mostram a necessidade de se trabalhar conceitos sobre o magnetismo, de forma a levar os
alunos à diferenciação entre os fenômenos magnéticos e elétricos, bem como as relações
entre esses dois conceitos, via unificação do eletromagnetismo.
Quando A7 afirma “Campo magnético que possui corrente elétrica”, parece estar
querendo dizer que de alguma forma o campo magnético leva à condução ou surgimento de
uma corrente elétrica. Contudo, no experimento demonstrado, nenhum tipo de corrente
elétrica é estabelecida.Resultados como estes mostram confusão conceitual, uma vez que o
aluno atribui o surgimento de uma corrente ao fato da existência do campo magnético, e não
decorrente da variação deste campo.
Dez, dos quinze mapas conceituais analisados relacionaram o experimento ao
conceito de ímã, associado ao magnetismo. A concepção de que “o magnetismo somente está
ligado à força de atração de metais”, foi explicitada em cerca de 90% dos mapas analisados.
Acredita-se que associação seja devidoao fato de ter o ímã e a agulha, utilizados no
experimento, aspecto parecido com metal. Não se vê indícios de diferenciação entre materiais
diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos.
A maioria dos mapas elaborados não apresentou conectivos entre os conceitos,
dificuldade também apontada em pesquisas anteriores relacionadas (Caldas et al., 2009a;
2009b; 2013). Davies (2011) afirma que a falta de um termo de ligação impede o
entendimento da relação conceitual e produz um mapa mental, que se limita a representar a
associação entre conceitos.
Os mapas conceituais foram úteis para identificar concepções prévias sobre
magnetismo e dificuldades a serem exploradas durante as aulas expositivas e dialogadas na
pesquisa. Utilidade que corrobora com a perspectiva ausubeliana-identificação dos
subsunçores-fator mais importante para que ocorra a AS(AUSUBEL, 2003).
De forma geral, o experimento (Figura 2) gerou bastante interesse dos alunos.
Contudo, os mesmosapresentaram grande dificuldade para elaborar proposições que
relacionassem o experimento aos conceitos do magnetismo. Esperava-se que os alunos
conseguissem explicar como o campo magnético (não uniforme) existente ao redor do ímã
exerce uma força de atração na agulha.
Por outro lado, foi expressiva participação dos alunos na elaboração de hipóteses.
Comportamentos que enfatizam a importância dos princípios da TASC, aprender com o erro,
abandono da narrativa, dar respostas, questionar, etc. Alguns alunos aproximavam outros
materiais ao elemento central, para observação e construção de hipóteses. Isso aponta para
grande potencialdo recurso lúdico utilizado. Conceitos e proposições que explicitavam algum
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tipo de definição ou associação com o magnetismo na explicação do experimento, motivou a
definição de categorias. Na categoria “Definição de conceitos”, foram consideradas
proposições que remetiam à definição de campo e força magnéticos. Conceitos associados de
forma relevante foram enquadrados na categoria “Associação de conceitos” (ex: corrente
elétrica, condutores, atração, positivo e negativo). A última categoria refere-se às proposições
que de alguma forma associavam os conceitos discutidos na explicação do experimento, com
situações do cotidiano dos alunos, tais como, “Magnetismo atrai metais que é feito a
agulha.”O Quadro 3 mostra de forma resumida o enquadramento de proposições dos 15
mapas conceituais elaborados pelos alunos às categorias delimitadas.
Quadro 3. Categorias identificadas nos 15 mapas conceituais analisados.
Conceitos
Identificação
Categorias
Exemplos de proposições
utilizados
do mapa
Campo
A1, A2,A5,
“Magnetismo caracteriza campo magnético”.
magnético
A6, A7 e A13
Definição de
conceitos
Força
“Corrente elétrica por forças magnéticas com
A12
magnética
moedas.”
Corrente
A1, A12 e
“Campo magnético conduz corrente elétrica.”
elétrica
A13
“Campo magnético que é um condutor de
Condutores
A7
Associação
eletricidade.”
de conceitos
Atração
A13
“Magnetismo atrai metais.”
Positivo e
“Campo magnético que atrai o lado negativo que atrai
A6 e A7
Negativo
o lado positivo.”
Associação à
Ímãs
A6
“Ímã equilibra metal.”
aplicação
A6, A11 e
“Magnetismo atrai metais que é feito a agulha.”
Metais
cotidiana
A14.
“Metais levantam as agulhas.”

4.3- ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO AVALIATIVO- CONHECIMENTOS PRÉVIOS
Outro instrumento de coleta das concepções sobre magnetismo foi o questionário
respondido (quinze, no total) após o término da construção dos mapas. Este questionário
constava de cinco questões, as quais serão apresentadas de forma comparativa com as
categorias conceituais encontradas nos mapas pelos alunos elaborados.
1ª questão: Que elemento está no centro do experimento?
Todos os alunos disseram saber que se tratava de um ímã; clara associação a
material que já conhecem. (Categoria: associação à aplicação cotidiana).
2ª questão: Como é possível o elemento central atrair as agulhas?
Dos quinze questionários analisados, 04apontaram o magnetismo como responsável,
03 associaram a “polos diferentes” (respostasA5, A6 e A7).
(Categoria: Definição de Conceitos)
A5: “Atrai porque eles estão em polos diferentes”.
A6: ”Porque eles estão em polos diferentes”.
A7: “Ele tem lado positivo e negativo, assim consegue atrair as agulhas que são condutoras”.

Quatro estudantes associaram a agulha a um metal, afirmando que o ímã sempre
atrai o metal; os alunos A12 e A13 relacionaram a corrente elétrica existente no ímã e o aluno
A14 conectaram ao poder de flutuação do ímã.
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A12:”Através de correntes elétricas”.
A13:”O ímã tem corrente elétrica positiva, que atraí a agulha por ter campo magnético negativo”
A14:”Pelo elemento que está no meio o ímã faz as agulhas levantar”.

3ª questão: Qualquer outro material seria atraído pelo elemento central? Justifique sua
resposta.
Oito alunos afirmaram que não, pois o ímã só é capaz de atrair metais. Observado
nas respostas dos alunos A4 e A14.
(Categoria: Associação à aplicação cotidiana)
A4: “Qualquer metal é atraído pelo elemento central, a ponta da minha lapiseira foi atraída”.
A14: “Não. Pois só metal é atraído pelo o elemento”.

Os alunos A3 e A12 justificaram como atração, a existência de corrente elétrica.
(Categoria: Associação de Conceitos)
A3: “Acredito que não, pois não iria possuir corrente elétrica”.
A12: “Não. Somente materiais com forças iguais pela corrente elétrica”.

4ª questão: As agulhas também estão atraindo o elemento central? Justifique sua resposta.
50% dos alunos disseram que sim, as agulhas atraem o ímã. Contudo, esta
constatação deixa de fora um princípio. Sabe-se que existe um par de forças, sendo uma de
ação (ímã) e outra de reação (agulha). O ímã gera um campo magnético não uniforme, que
além de imantar a agulha, realiza uma força sobre a mesma. Segundo Alonso e Finn (1972)
existe uma força magnética gerada por um campo magnético, que atua em um dipolo
magnético (agulha). Para o aluno só existe tal atração pelo fato da agulha ser constituída de
metal (resposta do aluno A10).
A10: “Sim. Porque a agulha é um metal também”. (Categoria: aplicação cotidiana)

Um exemplo dessa dificuldade conceitual pode ser observado na resposta do aluno
A9. Novamente o aluno se confunde ao afirmar que só existe uma atração (ímã-agulha) e não
existindo uma reação (atração agulha-ímã).
A9: “Não, pois elas são de metal, por isso elas são atraídas e não ao contrário”. (Categoria:
definições de Conceitos)

5ª questão: Você conhece algum elemento que faça o mesmo efeito do experimento? Se sim,
qual(is)?
Os alunos A5, A6, A9 e A12 associaram a outros tipos de metais. O aluno A13 fez a
ligação com a borracha utilizada na porta da geladeira. Nove alunos disseram não conhecer
outro elemento. (Categoria: Associação à aplicação cotidiana).
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a proposta de analisar a relevância da ludicidade para o ensino de física em
nível médio por meio de um jogo, e os conhecimentos prévios de alunos sobre magnetismo
(experimento lúdico como um organizador prévio), com uso de mapa conceitual e de um
questionário avaliativo, considera-se que recursoslúdicos para o ensino de temas em nível
médio, motiva à aprendizagem crítica e participativa dos alunos. Os conhecimentos prévios
dos alunos mostram associações diretas com concepções alternativas, como relacionar a ideia
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de magnetismo aos metais, sem qualquer menção ao campo magnético ou às forças de
interação.

Como

esperado,

os

sujeitos

investigados

apontaram

a

necessidade

de

descentralizar e desformatar as aulas de física, trazendo propostas híbridas, permeadas sim
de formalismos, mas também de ludicidade.
O experimento apresentado na forma lúdica contribuiu para a explicitação de
concepções sobre o tema abordado, uma vez que dispostos a conquistar a “vitória”, na
primeira competição da gincana, os alunos desenvolviam um trabalho em equipe,
demonstravam disposição para AS e consequentemente “graduavam” o recurso lúdico como
potencial e significativo.
Mapas conceituais se mostraram excelentes instrumentos avaliativos, porém alunos
tem mais habilidade em responder questionários do que elaborar mapas. Resultado que
aponta para a necessidade de se investir mais na elaboração de mapas em aulas de física.
Ambos podem auxiliar na identificação da evolução conceitual.
A pesquisa mostrou quais conhecimentos deverão ser enfaticamente trabalhados,
como: campo magnético e suas aplicações, força magnética e interações, propriedades de
materiais e seus comportamentos, etc.
Os conhecimentos prévios dos alunos são importantes, como apontam pesquisadores
(AUSUBEL, 1968; 2003; MOREIRA, 2006), pois direcionam o professor no planejamento e
condução de aulas com foco na AS.
Os princípios da TASC são norteadores para se alcançar a AS, sendo além disso
fundamento teórico para atividades lúdicas, as quais motivam uma aprendizagem mais crítica
e participativa nas aulas de física.
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Resumo: Apresenta-se aqui uma revisão dos resultados e da metodologia empregada na tese de Souza
(2014) sob a perspectiva da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Criamos uma sequência
didática em que se utilizam jogos, experimentos de baixo custo e um campeonato de avião de papel
como situação problema. Faz-se um estudo comparativo, sob o ponto de vista das unidades de ensino
potencialmente significativa, dos resultados e das componentes da sequencia didática criada nesta
dissertação em relação a trabalho similar de Mendes. Para avaliar essa dissertação utilizou-se a teoria
das concepções alternativas através do banco de questões tiradas do force concept inventory. Deste
modo, estudam-se as parte da sequencia didática que serviram como organizadores prévios, qual seriam
os conceitos ou conhecimento prévios destes e como estes influenciaram na aprendizagem significativa
(AS) destes. Analisaremos o tipo de AS utilizada e como essa experiência poderia ser generalizada
para outras sequências didáticas.
Palavras chaves: Teoria da aprendizagem significativa, Ensino de física, Formação de Professores,
Técnicas de Ensino.
Abstract: We present here a review of the results and the methodology employed in Souza's (2014)
thesis from the perspective of Ausubel's meaningful learning theory. We created a didactic sequence
using games, low-cost experiments and a paper airplane championship as a problem situation. A
comparative study is made, from the point of view of potentially significant teaching units, of the results
and components of the didactic sequence created in this dissertation in relation to Mendes's similar
work. To evaluate this dissertation the theory of alternative conceptions was used through the bank of
questions drawn from the force concept inventory. In this way, we study the part of the didactic
sequence that served as previous organizers, what would be the previous concepts or knowledge of
these and how they influenced the meaningful learning (ML) of these. We will analyze the type of ML
used and how this experiment could be generalized to other didactic sequences.
Keywords: Theory of meaningful learning, Physics teaching, Teacher training, Teaching techniques.

INTRODUÇÃO:
O grande problema com o ensino tradicional de Física é que esse é muito
matematizado e possui pouca relação com a realidade dos estudantes. A diminuição da carga
horária e a obrigação (produção de resultados) de preparar os alunos para os exames
classificatórios para a universidade limitam consideravelmente a quantidade e a profundidade
de certos tópicos da disciplina. Deste modo a ideia de se trabalhar com o conteúdo de
hidrodinâmica usando como situação problema a física do voo de um avião como uma opção
de trabalho é muito desafiadora.
Em Mendes (2009) encontra-se uma proposta muito interessante de se abordar este
tema, mas que não é uma UEPS (unidades de ensino potencialmente significativa). Eles
usaram o experimento de confecção de um foguete de baixo custo lançado por preção d’água
como atividade experimental motivadora para o projeto e um simulador de voo de avião
confeccionado usando o software Modellus (Teodoro, 2003). Assim, na UEPS a seguir vamos
propor trocar a situação problema da sequência didática de Mendes (2009) por um
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campeonato de avião de papel. É muito intrigante o fato da sequência didática deles não ter
obtido resultados promissores apesar dela conter, em princípio, os elementos básicos para a
elaboração de uma UEPS. Deste modo, foi possível transformá-la em uma sequência didática
em que se utilizam jogos, experimentos de baixo custo e um campeonato de avião de papel
como situação problema e organizador prévio.
REFERENCIAL TEÓRICO
Segundo Ausubel (2003), para que a aprendizagem não passe de mera decoração de
conteúdo ela deve fazer “algum sentido” para o aprendiz. Isto é, o conteúdo novo apreendido
deve se relacionar ou interagir de forma significativa aos conceitos relevantes já existentes
na estrutura do aluno. Deste modo o educador deve se certificar os conteúdos pré-existentes
na estrutura cognitiva do aluno. No decorrer da atividade de ensino o educador deve avaliar
se os estudantes estão conseguindo correlacionar os novos conceitos com os existentes e
operacionalizar os novos conceitos. Deste modo Ausubel denomina de organizadores prévios
os conceitos relevantes que o educador deve garantir que os estudantes tenham apreendido
antes de começar uma nova instrução.
Após 40 anos de pesquisa em ensino em geral alguns pesquisadores (Ausubel, 2003;
Moreira, 1999; Novak, 1984; etc.) delinearam os princípios ou/e elementos básicos que
constituiriam uma unidade de ensino ou sequência didática que produziria aprendizagem
significativa no sentido de Ausubel (2003). Estes princípios básicos estão resumidos no artigo
de Moreira “Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) (2013)” de
modo que não os reproduziremos estes aqui na integra. Vamos citar adiante, na medida em
que a descrição de nossa UEPS for solicitando, os pontos essenciais de uma UEPS. Em linhas
gerais para que uma sequência didática seja classificada como uma UEPS ela deve levar em
conta os conhecimentos prévios dos estudantes, conquistar o interesse deste e introduzir o
conteúdo e seus conceitos de forma que este se articule com a estrutura cognitiva do
instruendo.
Após 50 anos de pesquisa sobre concepções prévias e alternativas, ver Salem (2012)
e referências, e depois da consolidação da teoria dos modelos mentais de Jhonson-Laird
(1987) adquirimos um repertório de questões (FCI), problemas e situações problemas que
nos auxiliam na determinação do conhecimento prévio dos estudantes de Física e Ciências
em geral. Assim, a confecção de UEPS ficou mais restrita à confecção de sequências didáticas
que contenham:
a) situações-problema podem funcionar como organizadores prévios e ao mesmo tempo deem
sentido a novos conhecimentos (Vergnaud);
b) que levem em consideração os níveis de complexidade do conteúdo a ser ensinado e que
desperte a intencionalidade do aluno para a aprendizagem significativa;
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c) que esta ou aquelas situações estimulem ou induza o estudante a construir, na memória
de trabalho, um modelo mental funcional, que é um análogo estrutural dessa situação
(Johnson-Laird);
d) A organização do ensino leve em conta a diferenciação progressiva, a reconciliação
integradora e a consolidação;
e) E que esta tenha uma linguagem que se adeque ao nível de compreensão dos estudantes
e os estimule à interação social (Moreira, 2006).
Apesar das reclamações quanto ao nível de complexidade da disciplina de Física e da
dificuldade de ensiná-la em um linguajar que se adéque ao nível de compreensão dos
estudantes, é consenso geral que é mais difícil determinar a fonte de motivação de um
estudante. Em geral podemos dizer que há alguns estudantes que estão motivados por si
mesmo ou intrinsecamente motivados e outros que necessitam de um estímulo externo para
serem motivados. Um aluno intrinsecamente motivado empreende uma atividade por si só,
pelo prazer que proporciona, pelo aprendizado que permite ou pelos sentimentos de
realização que evoca (Bergin, 2005). Em geral um estudante extrinsecamente motivado é
motivado por alguma recompensa ou com a intenção de evitar alguma punição externa à
atividade em si, como notas (Lepper, 1988). Um número de estudos, por exemplo (Lumsden,
1994), comprovaram que os alunos que são mais intrinsecamente motivados têm um
desempenho melhor que os extrinsecamente motivados, e que usar motivadores extrínsecos
para envolver os alunos na aprendizagem em alguns casos pode tanto diminuir a performance
quanto afetar negativamente a motivação do aluno (Bergin, 2005).
Por exemplo, se o instrutor puder explicar aos alunos como um assunto específico
pode se relacionar com situações da vida real, é mais provável que os alunos tenham interesse
pessoal em aprender o que está sendo apresentado a eles. Baseado nessas pesquisas e
conjecturas surgiu varias metodologias de ensino, tais como: a) aprendizagem baseada em
problemas; b) aprendizagem baseada em projetos; c) as tecnologias, informática, ciência e
sociedade; d) Just in-time teaching; etc. No nosso caso usamos jogos e uma competição para
produzir a motivação em nossos estudantes.
METODOLOGIA
Neste caso começamos a elaboração da UEPS pelo tema motivador – campeonato de
avião de papel. Logo, o tema da UEPS ficou definido como - ensino de conceitos de
hidrodinâmica da Física do voo de um avião. Deste modo o publico alvo da sequência didática
(SD) ficou restrito as turmas do 2º e do 3º ano das escolas participantes do projeto. Deste
modo tínhamos certeza de que os estudantes tinham conhecimento prévio das bases da
mecânica, já que uma das escolas é uma escola padrão e a outra é o CODAP (escola de
aplicação da UFS). Mas estas turmas não tinham estudado o tópico de hidrodinâmica. Sob a
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coorientação da professora da escola padrão4 Souza preparou uma sequência de duas aulas
introdutórias de revisão e apresentação dos conceitos chaves da UEPS, ou seja, dos
organizadores prévios. Nestas aulas fez-se o convite para o campeonato de avião de papel e
apresentação do projeto de ensino. Como motivação adiantamos que utilizaríamos um
simulador computacional ou matemático feito usando o software Modellus, uso de jogos e
atividades lúdicas.
Em seguida se apresentou um vídeo sobre campeonato mundial de aviões de papel e
aplicou-se um questionário do tipo investigativo, composto por cinco questões do tipo aberta.
Este questionário serve para fazermos um diagnóstico da turma, no que diz respeito ao
interesse em participar do projeto, como também sobre seus conhecimentos da Física e
curiosidades sobre aviões. Em seguida aplicou-se um questionário contendo 12 questões do
tipo conhecimento prévio (Hestenes, 1992).
Vejamos agora esta sequência didática (SD) sob a visão de uma UEPS. Fez-se a
apresentação da SD na forma de uma preparação para uma viajem aérea. Assim, cada tópico
era apresentado como um requisito para um voo e fomos integrando os conceitos de forma
lúdica e que fizesse sentido aos instruendos.

Deixou-se eles fazerem aviões de papel e

brincarem por alguns instante na sala de aula. Devido ao fato de muitos deles nunca terem
feito aviões de papel ou saberem fazer um só modelo tivemos que fazer uma oficina de
confecção de aviões de papel. Após eles testarem modelos diferentes realisamos vários
questionamentos do tipo: a) Por que tal modelo voa mais longe? B) Porque tal modelo fica
mais tempo no ar? c) Porque tal modelo voa em linha reta e outro faz círculos? E a moda da
metodologia da aprendizagem por descoberta, deixamos eles fazerem suas próprias hipóteses
para serem confrontada com as aulas expositivas posteriores.
A partir deste momento tem se a sala pronta para se ministrar uma aula revisando os
conceitos envolvidos de mecânica clássica e a introdução dos conceitos de hidrodinâmica, isto
é, proporcionar a eles a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora dos conteúdos
e conceitos da SD. A professora da sala junto com Souza ministrou uma aula sobre a equação
de Bernoulli ilustrada com experimento de baixo custo (Souza, 2014). Através da exposição
dos conceitos básicos da Física do voo do avião e de revisão da conservação da energia
integramos de forma significativa os conceitos chaves da hidrodinâmica e com a explicação
detalhada dos conceitos envolvidos nos controles e no simulador do voo fizemos a
diferenciação progressiva dos mesmos. Tudo de uma forma lúdica e divertida. Com esta
abordagem conseguimos satisfazer os cinco itens básicos de uma UEPS.
Antes da atividade de simulação computacional fiz uma revisão usando material de um
curso de preparação para um curso de brevê de modo que reforçasse o interesse e a
importância da simulação computacional. O nosso software permitia que fizéssemos uma

4

Autor 2
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simulação de voo com empuxo (turbina) e com lançamento (sem empuxo) (Souza, 2014).
Deste modo criamos condições visuais, conceitual e experimental suficiente para que eles
criassem seus próprios modelos mentais e científicos da Física do voo de avião.
No final do projeto fizemos uma avaliação usando jogos de caça palavras, jogo dos
sete erros, cruzadinha e reaplicamos o teste sobre concepções alternativas (Souza, 2014). E
terminamos a atividade com um campeonato de avião de papel envolvendo as duas escolas.
RESULTADOS.
Apresentaremos aqui um resumo dos resultados quantitativos resultante da aplicação
da sequência didática nas duas escolas.5 Aproximadamente 80 alunos participaram das
nossas atividades, somando os alunos das duas escolas. Apesar do número de alunos
participantes não ser muito expressivo em relação às pesquisas realizadas em outras
pesquisas6, os resultados estatísticos são concludentes. Corroborando este fato apresentamos
um resumo dos resultados qualitativos.
Todos os testes, questionários e depoimentos foram feitos sem identificação dos
nomes dos discentes, tendo apenas que definir o sexo e a idade. Por isso, não podemos
afirmar se foram os mesmos alunos que participaram de todas as atividades no período da
coleta. As análises dos dados coletados serão separadas por escolas, para que assim, se possa
fazer uma comparação do rendimento dos alunos. Note-se que na escola A nossa sequência
foi interrompida por aproximadamente cinco semanas devido à greve e ao período de
avaliações dos alunos.
Após o campeonato de aviões de Papel aplicou-se um questionário do tipo Pós-Teste.
Objetivou-se primeiramente em analisar a aprendizagem significativa dos alunos em relação
ao conteúdo abordado no material de apoio, verificar se os mesmos passaram em média a
usar mais explicações aos fenômenos Físicos baseadas em concepções científicas do que em
alternativas e a consolidação desse método. Foi observado que mesmo ocorrendo na escola
A uma quebra na aplicação da sequência didática devido a uma greve obtivemos resultados
extremamente positivos. A média geral nas duas escolas ocorreu um aumento de mais de
84%. Ver figura abaixo.Quanto às questões do tipo concepções alternativas observou-se um
aumento, em geral, de mais de 70% no uso de concepções científicas em contraposição às
alternativas. Em alguns itens essa melhora foi de 200% até 440%. Ver (Souza, 2014).

5

Maiores detalhes ver Autor 2 (2015)

6

Em comparação com pesquisas típicas realizadas por exemplo nos E.U.A.
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Figura 1 - Gráfico da média dos resultados comparativos do pré-teste e pós-teste das duas escolas.

Para sondarmos a opinião dos estudantes sobre o que achavam de nossa SD
solicitamos que eles respondessem a seguinte questão:
Questão 01: (O tema do projeto lhe despertou interesse? Justifique). Fazendo uma análise
dos resultados encontrados na escola A percebemos que os alunos se demonstraram
interessados e motivados para a participação do projeto foram 84,4% (49 alunos)
responderam que Sim, sentiram motivados e interessados e apenas 15,5% (09 alunos)
afirmaram que o projeto interessava mais ou menos. Para a escola B 78,2 % dos alunos
responderam Sim e 21,7% afirmaram que mais ou menos. Notamos que para as duas escolas
todos os alunos demonstraram interesse em participar do projeto. Apresentaremos algumas
justificativas utilizada pelos alunos de ambas as escolas para responder questão 01:

ALUNOS DA ESCOLA A

ALUNOS DA ESCOLA B

“pois quero saber como um objeto tão pesado pode
voar”.

“me despertou curiosidade, a relação de avião de
papel com um avião de verdade”.

“porque é um termo que esta em discussão na mídia
no
momento”.

“me causa interesse em saber como vamos
aprender Física com um avião de papel” .

“apesar de ver aviões todos os dias eu não sei como
eles voam, vai ser interessante entender”.

“não gosto de Física mas acho que vai bom esse
projeto pois vai ser diferente das aulas que é só
formulas e contas”
“curiosidade, pois é ótimo entender com funciona
a aerodinâmica do avião” .

“porque acho interessante algo tão pesado e grande
conseguir
voar,
é
intrigante”
.

“nunca parei para pensar sobre o assunto, mas
quando o projeto apareceu fiquei empolgado”.

“apesar de ver aviões todos os dias eu não
sei como eles voam, vai ser interessante
entender” .

CONCLUSÕES
Não descartamos o fator mediador de Souza e dos professores envolvidos no resultado
positivo obtido, principalmente pelo fato dela ter usado um linguajar adequado ao nível de
compreensão dos estudantes. A participação ou engajamento dos professores da escola foi
aumentando com a motivação positiva dos estudantes.
Apesar das avaliações terem um papel muito importante na metodologia por
aprendizagem significativa e termos usado várias delas nesta UEPS, neste caso muitas destas
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foram realizadas na forma de jogos lúdicos, o que fez com que os estudantes se sentiram
bastante motivados em realizá-las.
Apesar desta atividade ter sido descontinuada durante meses de greve os conceitos
chaves e científicos não somente ficaram memorizados, mas foram reestruturados e
generalizados em seu campo conceitual, no linguajar de Ausubel (Moreira, 2000), como
pudemos avaliar através dos testes de concepções alternativas e de entrevistas com os
mesmo durante o campeonato de aviões. Detalhes em Souza (2014). Quase a totalidade
deles sabia explicar com suas próprias palavras as razões da classificação dos aviões de papel
segundo os critérios: a) tipo de asa, b) tipo de voo e c) tempo de voo.
Questionando-nos sobre as razões do sucesso da sequência confeccionada por Souza
(2014) e aplicada em duas escolas de forma fracionada por períodos de greve e o fracasso
de uma sequência didática similar produzida por Mendes (2009) nos levou a concluir que os
princípios de uma UEPS descritos por Moreira, principalmente o item “é o aluno quem decide
se quer aprender significativamente determinado conhecimento (Ausubel, 1980; Novak,
1984)”, nos levou a conclusão que nossa sequência didática é genuinamente uma UEPS.
A tese de Souza não foi pensada para ser uma UEPS. Esta foi sendo gerada de forma
espontânea.A situação problema da tese dela gerou espontaneamente esta.O campeonato de
aviões de papel além de ser um excelente organizador prévio este estimula a competição
entre os estudantes. Como afirma Irion (2016) a competição de forma geral motiva os alunos
para a busca constante do conhecimento, estimula a sua criatividade, além de incentivarem
o trabalho em equipe. Para Javaroni e Bastos (2012) competições acadêmicas têm como
característica a integração, proporcionando a interação entre diversos alunos, docentes e
profissionais da área. Maitland (2002) afirma que a motivação “é a força ou o impulso que
leva os indivíduos a agir de uma forma específica”. Competições escolares além de motivar
os alunos envolvidos são atividades que podem estimular e potencializar o desenvolvimento
de autonomia e a habilidade de se trabalhar em equipe (Irion, 2016).
Por algum tempo nos perguntamos quais as razões da sequência didática de Mendes
(2009) ter tido resultado dúbios e a nossa ter sido um grande sucesso. E a resposta talvez
esteja nos itens a, b e c listado acima. Enquanto que na sequência de Mendes (2009) a
situação-problema ser um tanto abstrata, construção de um foguete com pressão de água, a
nossa situação problema era menos abstrata e próxima do modelo físico a ser modelado –
aviões de papel produzem modelos mentais mais próximos da realidade da física do voo dos
aviões. Outra possível razão pode ser o fato deles terem dividido as turmas na mesma escola
em quatro grupos, a saber: a) controle, b) grupo que só fez o experimento com o foguete, c)
que fizeram somente a modelagem computacional e finalmente d) o grupo que fizeram o
experimento e a simulação. Isto talvez tenha levado aos estudantes da escola a sentirem
diferenciado entre si. No nosso caso aplicamos a sequência didática em todas as salas da
escola. No nosso caso fizemos um campeonato interno em cada escola para selecionar os
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melhores alunos antes da competição final. Isto manteve o nível de interesse elevado dos
estudantes até o final da atividade, que como dissemos ter sido fragmentada por períodos de
greve. Além disso, os colegas de sala ficavam incentivando os colegas a melhorar a confecção
dos aviões para serem vencedores da disputa entre escola.
Concluímos nesta analise comparativa que para uma SD funcione efetivamente como
uma UEPS esta deva integrar organicamente os cinco requisitos básicos de uma UEPS, como
descrito por Moreira (2000). Que a escolha correta do organizador prévio é de fundamental
importância na motivação dos estudantes para o aprender. Que o uso de jogos e competições
são fatores positivos para manter o interesse e a motivação elevada dos estudantes quando
a SD despende de muitas aulas. Que experimentos e simulações ou modelagens matemáticas
são muito importantes para ajudar os instruendo a construir ou elaborar seus modelos
cognitivos e científicos correto.
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Resumo:Este estudo analisa os conhecimentos prévios mobilizados e identificados ao longo das
interações que se realizaram entre a professora/pesquisadora e os estudantes durante a primeira aula
de uma unidade de ensino potencialmente significativa sobre o tema grupos sanguíneos, em uma turma
do 8º ano do ensino fundamental, favorecendo o engajamento dos estudantes nas atividades e dando
lugar aos processos de aprendizagem em contexto de interações.
Palavras-chave: conhecimento prévio, aprendizagem significativa, interação discursiva, grupos
sanguíneos.
Abstract: This study analyzes the previous knowledge mobilized and identified during the interaction
between the teacher / researcher and the students during the first class of a potentially significant
teaching unit on the subject blood groups in a 8th grade class, supporting students' engagement in
activities and giving rise to learning processes in the context of interactions.
Keywords: prior knowledge, meaningful learning, discursive interaction, blood groups

1 – INTRODUÇÃO
O presente estudo pretende identificar se os estudantes do 8º ano do ensino
fundamental apresentam conhecimentos prévios sobre os conceitos relacionados ao sangue.
A partir das ideias pré-existentes ou subsunçores sobre este tema pretende-se ao
longo da unidade de ensino ampliar os conceitos em relação a constituição do sangue, o papel
dos aglutinogênios para a diferenciação sanguínea e das aglutininas nas doações e recepção
de sangue.
Este estudo se justifica, porquea aprendizagem significativa exige esforço e reflexão
do estudante acerca dos novos conceitos que vão sendo introduzidos, uma vez que o
conhecimento é resultado das relações que se estabelecem entre as novas ideias e as préexistentes na estrutura cognitiva dos estudantes (Ausubel 2003).
Desta forma, este artigo apresenta a análise de 3 episódios definidos a partir do
registro de áudio gravados em uma roda de conversa que ocorreu na primeira aula de uma
(UEPS) Unidade de Ensino Potencialmente Significativa.Moreira (2011) propõe asUnidades
de

ensino

potencialmente

significativas

conceituadas

como

sequências

didáticas

fundamentadas na teoria da aprendizagem significativa, com o intuito de estimular a pesquisa
aplicada em educação e incentivar a prática do uso de teorias de aprendizagem.
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO
A Teoria da Aprendizagem Significativa, Ausubel (2003) enfatiza a aprendizagem de
significados (conceitos) como aquela mais relevante e destaca que existem três requisitos
essenciais para que ocorra: a oferta de um novo conhecimento estruturado de maneira lógica;
a existência de conhecimentos 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. Ausubel denomina esses conhecimentos de “ideias préexistentes” ou de “conceitos subsunçores”. Desta forma, identificar estas ideias é o início para
que o professor possa planejar atividades que possam fazer a conexão entre o que o
estudante já sabe e as novas ideias.
Considerando a perspectiva de Ausubel (2003), na Teoria da Aprendizagem
Significativa, a primeira aula de uma organização sequencial deve-se iniciar com uma
discussão que possibilite identificar quais concepções os estudantes carregam sobre o sangue,
para que seja possível planejar atividades que estabeleçam uma ancoragem nos
conhecimentos prévios evidenciados.
A

perspectiva

ausubeliana

é

inspiradora,

por

ocupar-se

de

processos

de

aprendizagem individuais. Será preciso ampliar uma discussão sobre os indícios de
aprendizagem que os alunos manifestam, no momento das interações.
Na proposição de Engle e Conant (2002), indícios de aprendizagem podem ser
identificados como o engajamento dos alunos nas atividades de ensino. Estes autores
propõem que a aprendizagem seja assumida como um processo de engajamento disciplinar
produtivo. Os autores falam que o engajamento pode ser observado por meio das interações
discursivas que revelem a participação dos estudantes em atividades, por exemplo, de
resolução de um problema proposto e através de aspectos emocionais expressos ao longo
das atividades de ensino.
A elaboração da UEPS segue os pressupostos estabelecidos por Moreira e foi
estruturada na forma de atividades. Para tanto, deve-se iniciar pela escolha do tema, dos
recursos e dos materiais, que precisam ser potencialmente significativos para os alunos
conforme a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (2003).
A organização deuma UEPS segundo Moreira (2011) deve conter:definição do tópico
a ser abordado, criação de situação que leve o aluno a resgatar e expor seu conhecimento
prévio,)com o objetivo de funcionar como organizadores prévios, levando em conta a
diferenciação progressiva na perspectiva de Ausubel. Ou seja, a abordagem do conteúdo deve
iniciar pelos aspectos mais gerais. A conclusão daunidade de ensino deverá proporcionar a
continuidade no processo de diferenciação progressiva, buscando a reconciliação integrativa.
Finalizando com a avaliação da UEPS que deve ocorrer mediante análise do desempenho dos
alunos e de indícios de que ocorreu uma aprendizagem significativa. Moreira ainda destaca
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que a aprendizagem significativa é progressiva, portanto, nessa etapa, o objetivo é a busca
de evidências, e não de comportamentos finais.
3 – METODOLOGIA
Este estudo é de natureza qualitativa, partindo de uma pesquisa participante. Esta
sequência discursiva foi extraída de uma atividade de uma unidade de ensino potencialmente
significativa realizada em uma turma do oitavo ano do Ensino Fundamental em uma escola
da rede Municipal de Porto Real, RJ. Os sujeitos são vinte e cinco estudantes, com idade entre
treze e quinze anos. Os registros de áudio gravados durante uma roda de conversa foram
transcritos para a definição dos episódios discursivos. Para tal análise foi utilizada uma
adaptação da matriz analítica de Mortimer e Scott (2002), tabela 1, a fim de identificar as
formas pelas quais a professora direciona a aula e os participantes interagiram entre si.
Tabela1: Aspectos da análise
Foco do ensino

1 intenção do professor

Abordagem

3 abordagem comunicativa (autoridade/dialógica)

Ações

4

padrões

de

interação

/ 2 conteúdo
(I-R-A)

/

(I/R/F/R...)

5 intervenções do professor
Fonte Mortimer e Scott 2002.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A análise da atividade na roda de conversa permitiu a identificação de três episódios
definidos a partir da mudança de conceitos registrados durante a interação com os
estudantes. Desta forma, foi possível identificar os conceitos que os estudantes trazem sobre
sangue e que será base para a ancoragem de novos conceitos.
A intenção da professora ao iniciar a aula foi a explorar a visão dos estudantes ao
fazer um resgate sobre o tema sangue. Após este resgate uma conexão entre os conceitos
de genes e características adquiridas, que foram trabalhadas anteriormente junto ao conteúdo
do Sistema Cardiovascular.
No episódio 1, a professora estabelece uma abordagem comunicativa por meio de
um discurso interativo de autoridade com a turma, propiciando que as respostas, obtidas a
partir das perguntas formassem o enredo da discussão com o objetivo de chegar a um ponto
de vista específico. Neste momento observou um padrão de interação fechado I-R-A(Iniciação
do professor, Resposta do aluno, Avaliação do professor) baseado em perguntas e respostas,
mas que farão a ancoragem entre o conteúdo de genética, já trabalhado com a turma com
novos conceitos que se pretende trabalhar posteriormente.
A sequência interativa a seguir nos revela alguns dos conhecimentos prévios nos
enunciados dos estudantes relacionados aos conteúdos de genética que poderão se relacionar
com os tipos sanguíneos:
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1. Prof: Então vamos lá, vamos recordar o que a gente já viu até agora...
As características do nosso corpo vêm de duas células. Quais são elas mesmo?
2. Ama: Óvulos e espermatozoides.
3. Prof: Isso! E quantos cromossomos há em nossas células?
4. Vin: 46
5. Lív: 23 vem do pai e 23 vem da mãe, aí tem as características do filho.
6. Prof: E existem pessoas com DNA igual?
7. Ped: Não, só os gêmeos idênticos.
8. Prof: Lív como será determinada a característica da criança?
9. Lai: O sangue do filho, tipo o sangue a mãe A+ e o pai O- e o filho vai puxar um deles.
10. Prof: Isso, mas em relação ao tipo sanguíneo existem probabilidades, vou dar outro
exemplo um exemplo pra ajudar... Se a mãe tem olhos azuis e o pai olhos preto
11. Lív: Já sei...foi o que aprendemos na genética.
12. Ped: Depende do dominante
13. Vit: O preto é dominante
14. Jon: Depende da família
15. Prof: Que outras características podem ser determinadas assim?
16. Ama: Cor da pele
17. Ala: Forma da orelha
18. Kau: Dobrar a língua
19. Prof: E ligando ao coração que acabamos de ver, o que pode ser determinado pela
genética?
20.Lív: O sangue
21.Prof: Isso, nosso tipo sanguíneo

No episódio 1, as intervenções da professora exploraram as ideias dos estudantes
sobre genética, marcaram significados sobre dominância e as regras de hereditariedade já
trabalhadas

anteriormente,

constituem

ideias

preexistentes

que,

particularmente

a

estudante, no turno 5, usa ao se expressar sobre as características determinadas pelo DNA.
Isto possibilitou que outra estudante utilizasse de um exemplo do cotidiano para expressar
essa relação como evidenciado no turno 9: “O sangue do filho, tipo, o sangue da mãe é A+ e
o pai é O- e o filho vai puxar um deles”, onde os conceitos abordados possibilitaram essa
relação com o cotidiano.
Entre os turnos 10 e 21 observa-se uma mudança no padrão de interação entre a
professora e os estudantes, uma vez que todos agora fazem parte da dinâmica discursiva,
compartilham dos conhecimentos anteriores sobre genética e desta forma, no turno 10,
quando a professora inicia seu exemplo sobre as características hereditárias, nota-se o início
de

processo

no

padrão

I-R-A-A-A-P-A-A-A-P-A-P,

indicando

que

os

estudantes

já

internalizaram estes conceitos ao participar da interação entre eles e a professora. O
enunciado da estudante no turno 11 ganha força para que outros estudantes também
apresentem outras características que são determinadas geneticamente como nos turnos 16,
17 e 18 ao enunciarem: “[...] já sei... foi o que aprendemos na genética”. “Depende do
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dominante”. “O preto é dominante”.

“O sangue”. Isto sinaliza a mobilização de ideias e

conceitos supostamente construídos em outras aulas de ciências.
Desta forma, pode-se considerar que pontos de ancoragem foram identificados como
o sangue sendo um componente determinado pelas leis da hereditariedade. A partir destes
pontos de ancoragem, espera-se que a aprendizagem se desenvolva, pois,houve a
identificação das ideias relevantes supostamente presentes na estrutura cognitiva dos
estudantes e, desta forma, se poderá apresentar os novos conceitos que irão diferenciar os
tipos sanguíneos.
Ao final deste episódio, a professora estabelece a relação entre a genética e a
determinação do tipo sanguíneo quando a estudante responde a sua pergunta. Esta resposta
marcará o início do segundo episódio: “O que mais que vocês têm de experiência sobre o
sangue”.
No episódio 2, a pergunta sobre o sangue que inicia este momento revela a intenção
da professora em abrir espaço para outras manifestações que revelam ideias preexistentes,
possivelmente construídas a partir das experiências vivenciadas pelos alunos no dia-a-dia,
fruto da observação de um corte, ou cenas vistas na TV, bem como de intervenções de ensino
anteriores quando este mesmo tema tenha sido abordado.
O conteúdo do discurso revela a descrição de fenômenos relacionados ao sangue.
Com uma abordagem comunicativa, com padrões dialógico e interativo, com alternância de
enunciados entre a professora e os estudantes propicia-se que a fala cotidiana ganhe força e
ajude a evidenciar os conhecimentos em relação aos aspectos da constituição do sangue. Os
conhecimentos prévios dos estudantes propiciaram enunciados que apresentaram opinião e
reflexão dos alunos, em um padrão de interação aberto I – R – F – R – F.
A intervenção da professora na alternância de fala dos estudantes marca os
conceitos, dando suporte para que os estudantes possam aplicar as ideias cientificas em
outros contextos, como nos turnos 5, 12 e 22, descritos no episódio abaixo:
1. Prof: O que mais que vocês têm de experiência sobre o sangue?
2. Isa: Ah quando a gente se corta, ele é vermelho.
3. Jon: Já senti gosto de ferro no sangue
4. Kau: Eu tenho anemia
5.Prof: Por isso a alimentação está relacionada ao sistema circulatório. Então vocês
falaram anemia quem sabe dizer alguma coisa sobre anemia?
6. Mar: ah eu sabia alguma coisa, mas não lembro agora
7. Ala: É a falta de sangue no corpo?
8. Prof: Que nutriente tem a ver com a anemia?
9. Mar: Ah eu sei é o Ferro!
10. Prof: E quais alimentos são ricos em ferro?
11. Marc: Eu vi no pacotinho do Biscoito. Olha aqui professora tem ferro.
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e triglicerídeos, não é mesmo? Onde mais?
13. Ala: No feijão
14. Vit: na beterraba
15. Jon: no fígado
16. Prof: Como vocês sabem destes alimentos?
17. Jon: Porque eu não gosto e minha mãe manda comer
18. Kau: Minha mãe tem diabetes e dá para saber que ela está com a diabetes alta
quando ela faz um teste usando uma gota de sangue.
19. Prof: Novamente nós vamos juntar sangue e alimentação, estão vendo só! Qual
é o nutriente que pode aumentar ou fazer com que a pessoa desenvolva diabetes?
20. Isa: É o açúcar
21. Kau: Dá para saber se tem sinusite pelo sangue?
22. Prof: Dá sim porque quando a gente tem sinusite é uma inflamação das
meninges causadas por bactéria ou por vírus e quando a pessoa está com uma infecção existe
uma célula de defesa que são os glóbulos brancos que precisam entrar em ação e defender o
organismo, então se a pessoa quando está com essa infecção faz o exame de sangue vai
aparecer alteração nos glóbulos brancos.

Os alunos revelam aspectos relativos à constituição do sangue, por exemplo, quando
a estudante diz no turno 2: “Ah, quando a gente se corta, ele é vermelho”. Isto porque, esta
cor pode ser observada quando há algum ferimento que atinja algum vaso sanguíneo e
também pelas imagens que representam o sangue, especialmente nos livros didáticos. Ao
mesmo tempo, essa percepção relativa à cor do sangue é expandida quando o estudante, no
turno 3, diz: “Já senti gosto de ferro no sangue”, provavelmente por conta de algum corte no
corpo que possa ter levado à boca. Isto indica mais um elemento que supõe ser parte da
constituição do sangue – o ferro. A relação entre ferro e sangue é bastante abordada tanto
na sala de aula quanto nas experiências cotidianas, particularmente, aquelas que se referem
aos alimentos a serem ingeridos e aos processos de anemia.
A fala de uma estudante sobre a anemia ser a falta de sangue no corpo no turno 7
marca a construção de uma relação entre a presença do ferro mencionada anteriormente e a
doença anemia. Mas, também revela uma concepção espontânea largamente difundida no
cotidiano. A professora usa esta fala para identificar, a partir das ideias preexistentes, quais
alimentos são ricos em ferro. Percebe-se que não está clara a relação entre esse componente
e a formação do sangue. Ao mesmo tempo, a fala do aluno no turno 18, demonstra a relação
onde tudo que é saudável, é ruim, ou desagradável ao paladar. O estudante justifica usando
o exemplo dos alimentos que não gosta, mas que a mãe o manda comer.
A leitura de um rótulo de alimento pelo estudante no turno 11, “Eu vi no pacotinho
do Biscoito passatempo, olha aqui, professora, tem ferro”! Procurando identificar os
nutrientes, é uma atitude que demonstra o engajamento do aluno na atividade que está sendo
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realizada. O estudante, ao procurar neste alimento o nutriente que estava sendo mencionado
– ferro – evidencia uma forma de participação que pode contribuir para que o processo de
construção de novos significados tome lugar.
As manifestações dos alunos neste episódio revelam um movimento de mobilização
de concepções já presentes na estrutura cognitiva, que garante uma participação no processo
interativo mediado pela professora. Parece-nos este ser um aspecto relevante para processos
de ancoragem tal como proposto por Ausubel.
O episódio 3 revela a intenção da professora em marcar as células que constituem o
sangue do sangue, para ampliar a visão do estudante em relação à funcionalidade das células.
O conteúdo do discurso envolve a descrição de dois fenômenos relacionados ao sangue, entre
os turnos 1 a 14 envolvendo formação do sangue e entre os turnos 15 a 24 sobre a fisiologia
das plaquetas no sangue. A abordagem comunicativa assume um discurso interativo de
autoridade que aborda conceitos e possibilita que os estudantes apresentem também ideias
que trazem sobre o sangue.
A professora inicia com um padrão de interação aberto do tipo I-R-F-R-F, a cada
resposta dos estudantes, a professora fornece um feedback que permite que ele prossiga ou
tenha a fala elaborada por outro estudante. Assim, no turno 1 tem como resposta apenas sim
ou não. A resposta apresentada no turno 3 tem como continuidade uma nova pergunta da
professora sobre coleta de sangue no turno 5 (Você já tirou sangue, Ama?). Esta questão
viabiliza a construção de uma dinâmica discursiva dialógica que parece favorecer a introdução
de uma nova temática: a constituição do sangue que se inicia no turno 11, quando a aluno
relaciona cor do sangue com a presença de célula no sangue. No turno 12, a intervenção da
professora sintetiza os resultados encontrados na discussão.
A partir da síntese realizada pela professora, inicia-se o terceiro episódio apresentado
a seguir:
1. Prof: Quando nós vamos ao laboratório e o sangue é tirado, ele vem para um
tubo como esse. Vocês já viram esse tubo?
2. Estu: Simmmmm
3. Ama: Não
4. Prof: Você já tirou sangue, Ama?
5. Ama: Já
6. Prof: mas você nunca olhou o sangue saindo do seu braço?
7. Ama: Eu não...
8. Vit: Vai saindo bem vermelho
9. Ala: Por causa da célula
10. Prof: Qual célula?
11. Ped: Glóbulo vermelho
12. Prof: Glóbulo vermelho ou hemácia
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separado em duas partes. Na parte mais pesada estão as células. Quais são elas mesmas,
Rai?
13. Rai: Glóbulo vermelho
14. Ped: Glóbulo branco relacionada com a defesa do organismo
15. Prof: E as plaquetas
16. Kau: Pra que ela serve?
17. Prof: A gente ouve falar das plaquetas na época da dengue
O vírus da dengue age na coagulação do sangue
Quais são os sintomas de quem está com dengue hemorrágica?
18. Lív: Contando em seus dedos enumera... Manchas no corpo, febres,
sangramento
19. Prof: O que acontece e impede o sangramento?
20. Prof: Mar, você já falou o nome deste processo
21: Mar: Esse sangramento é quando não tem coagulação?
22: Prof: Sim Mar, as plaquetas formam fios que impedem que as células sanguíneas
passem pelos vasos sanguíneos.
23: Kai: Ah eu falei pra ele
24: Prof: Então Mar e kai falaram que, quando tem o vírus da dengue no corpo,
atrapalha a coagulação.
Após o intervalo vamos assistir a um filme que nos dará outras informações sobre
a constituição do sangue

No episódio 3 observa-se que os estudantes se apropriaram de termos já próximos
do conhecimentocientífico, como no caso de glóbulo vermelho, glóbulo branco e coagulação,
marcados nos turnos 11,14 e 21 referentes à estrutura e formação do sangue. Nos turnos 8,
9, 10 e 11, a sequência de enunciados evidencia a ancoragem de conceitos de modo que os
estudantes parecem relacionar a cor do sangue à estrutura celular do glóbulo vermelho. Esta
relação pode indicar o encaminhamento de um processo de construção de um novo
significado. É dessa forma que os conceitos vão sendo organizados de maneira hierárquica na
estrutura cognitiva dos estudantes, de acordo com Ausubel (2003).
A partir do turno 17, os estudantes trazem novas ideias sobre o sangue, pois a
professora usa como exemplo de referência a Dengue, uma doença que acomete humanos a
partir da transmissão de um vírus causadopelo mosquito Aedes Aegypti, para falar da
hemorragia. Os estudantes nos turnos 18 e 19, apontam outros sintomas da doença e
parecem fazer com certa propriedade por se tratar de um exemplo cotidiano, bem discutido
pela mídia, ou mesmo desenvolvido em anos escolares anteriores. Com isso é possível
abordar o processo de coagulação quando os estudantes estabeleceram a relação entre um
dos sintomas da “dengue” e o processo de coagulação especificamente no turno 21. A
professora usa o enunciado deste estudante para marcar e compartilhar o conceito de
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coagulação. Isto possibilita a significação deste processo que será um conceito importante na
identificação do tipo sanguíneo ao longo das atividades da unidade de ensino. Os episódios
apresentados evidenciam a interação entre a professora e os estudantes, através de uma
discussão que partiu das ideias preexistentes ou concepções prévias. Durante a aula, houve
ampliação conceitual pela introdução dos termos científicos como glóbulo vermelho, glóbulo
branco,

plaquetas,

coagulação,

sangramento.

Ausubel

(2003),

em

sua

Teoria

da

Aprendizagem Significativa, aponta que uma nova organização de conceitos está sendo
formada, à medida que os estudantes vão sendo apresentados a novos conceitos e símbolos,
e poderão desenvolver novos significados favorecendo assim uma compreensão e uma nova
atitude diante dos desafios da sociedade.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como foi proposto no início deste trabalho, a sequência discursiva foi realizada em
uma atividade que proporcionou o levantamento das concepções prévias que os estudantes
apresentam sobre sangue, a partir das interações que se estabeleceram na sala de aula, para
a ampliação do contexto científico, histórico e cultural dos estudantes. Aponta-se o que os
resultados evidenciaram que os alunos possuem concepções supostamente aprendidas em
outros contextos de aprendizagem, inclusive informais. Nota-se, que ao longo da unidade de
ensino, estas concepções vão sendo mobilizadas e compartilhadas entre os estudantes e a
professora criando uma atmosfera bastante favorável para que processos de ancoragem,
entre antigos e novos conceitos, tomem lugar.
As atividades realizadas de forma argumentativa com que a professora se dirigia aos
estudantes propiciaram que o conhecimento, as dúvidas, as experiências, fossem
compartilhadas e circulassem entre os estudantes.
A matriz analítica apresentada por Mortimer e Scott (2002) é um bom recurso para
o professor analisar sua prática no sentido de ser observador do seu discurso e ao mesmo
tempo problematizador das questões levantadas pelos alunos. Através dela também se pode
perceber os indícios da aprendizagem em curso, por meio das relações estabelecidas entre os
conhecimentos prévios e os da cultura científica. A aprendizagem na perspectiva de
construção de significados por meio da linguagem e de outras diferentes formas de
comunicação é fruto da interação entre os sujeitos e o objeto da aprendizagem. O professor
é o mediador fundamental para que esta aprendizagem seja consolidada, pois suas
intervenções serão a base para que os estudantes iniciem o processo de ancoragem que
possibilitem a problematização, a observação, as tentativas de explicação e consolidação de
conceitos. As análises, focalizando as ações, as intenções, o conteúdo do discurso e aos
padrões das interações da professora, inspiradas na matriz analítica proposta por Mortimer e
Scott (2002), evidenciaram como tais ações adequavam-se à instauração de um ambiente de
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aprendizagem propício ao engajamento e participação dos estudantes nas atividades
propostas, assumindo uma postura protagonista no processo de aprendizagem.
A iniciação dos alunos, realizada nos episódios aponta para temas específicos que
deslocam a discussão para questões de seu interesse e sobre as quais têm dúvidas que
precisaram ser ampliadas ao longo da sequência organizacional didática.
Como bem assinalado por Engle e Conant (2002), uma condição necessária para o
engajamento disciplinar produtivo dos alunos é a emergência de problemas e questões que,
de certa forma e em certa medida, garantam maior nível de envolvimento e participação dos
alunos nas atividades propostas. Estes problemas emergiram nos enunciados dos estudantes
em relação à anemia, ao tipo sanguíneo e às doações de sangue, ou fizeram parte das
atividades propostas pela professora, como a discussão dos esquemas de doação de sangue,
tornando a sala de aula um contexto interativo necessário ao processo de aprendizagem.
A utilização da UEPS como metodologia para o ensino de Ciências deve ser
amplamente divulgada entre os profissionais da educação. A partir de sua aplicação permite
o engajamento dos estudantes nas atividades e dinâmica nas aulas, estimula a curiosidade
do estudante frente ao novo conceito, promovendo um olhar crítico frente aos conteúdos.
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Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de ensino, aplicada para alunos do
segundo ano do ensino médio de um colégio particular de Curitiba-PR, que teve como aportesas Ilhas
Interdisciplinares de Racionalidade (IIR), propostas por Gérard Fourez, e a Teoria da Aprendizagem
Significativa, de David Ausubel. Através das aproximações entre a Física e as Geociências, elaborou-se
uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS)para conteúdos de Ondulatória. Estes
conteúdos foram abordados a partir de estudos sobre o “Modelo do Interior da Terra”. Os resultados
indicam que as relações entre Física e Geociências podem motivar os estudantes e conferir significado
aos conteúdos estudados.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Unidadede Ensino Potencialmente Significativa; Ilhas
Interdisciplinares de Racionalidade; Geociências; Física.
Abstract: The main objective of this work is to present a teaching proposal, applied to second-year
private high school students in Curitiba, Paraná, Brazil. This teaching proposal was supported by the
Interdisciplinary Rationality Islands (IIR), proposed by Gérard Fourez, and by David Ausubel's
meaningful learning theory. Through the approximations between Physics and Geosciences, a Teaching
Unit was developed for Wave contents. These contents were approached from studies on the "Model of
the Interior of the Earth". The results indicate that the relations between Physics and Geosciences can
motivate the students and give meaning to the studied contents.
Keywords: Meaningful Learning; Teaching Unit; Interdisciplinary Islands of Rationality; Geosciences;
Physics.

1 –INTRODUÇÃO
A Física, enquanto disciplina da educação básica, muitas vezes é descrita pelos
estudantes como uma matéria complexa, difícil e desmotivadora, especialmente frente aos
maus resultados em atividades avaliativas. Portanto, na tentativa de compreender as
dificuldades enfrentadas pelos alunos,somos levados a pensar em metodologias de ensino
que possam colaborar para a efetiva compreensão dos conteúdos e sua aplicabilidade no
cotidiano.
Por esses motivos, temos buscado alternativas ao método tradicional de ensino,no
qual o professor transmite saberespara estudantes passivos, que os aceitam sem qualquer
análise crítica. Esse método, que se baseia na breve exposição de conceitos, seguida da
apresentação de fórmulas e da resolução de exercícios a título de exemplo, desmotiva os
alunos, podendo gerar, inclusive, descaso, desinteresse e até repúdio pela disciplina.
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Diante desse cenário, e com a preocupação de melhorar a prática docente e de
contribuir com o ensino de Física, elaborou-seno Mestrado Nacional Profissional em Ensino de
Física (MNPEF) um produto educacional, na forma de Unidade de Ensino Potencialmente
Significativa (UEPS), tendo como principal aporte as Ilhas Interdisciplinares de Racionalidade
(IIR), propostas por Fourez (1997 apud SIQUEIRA; GAERTNER, 2015), e a Teoria da
Aprendizagem Significativa (TAS), de David Ausubel (2003).
Considerou-se como princípio fundamental que “o conhecimento prévio é a variável
que mais influencia a aprendizagem significativa” (AUSUBEl, 2003 apud MOREIRA, 2017).
Seguindo ainda uma consideração de Moreira (2017),foi utilizado um material didático
diferente do comumente adotado na instituição de ensino onde foi aplicada a atividade. Esse
material, chamado de organizador prévio, costuma apresentar um nível de exigência menor
do ponto de vista de abstração e generalidade. Sua função é servir de ponte entre o que o
aluno sabe e o que deveria saber para que o novo conhecimento seja aprendido
significativamente.
Desta forma, foi planejadauma atividade interdisciplinarpara a segunda série do
Ensino Médio utilizando assuntos de Geociências como forma de introduzir conteúdos de
Física. Especificamente, as atividades envolveram estudos sobre o “Modelo doInterior da
Terra”, como sugerido por Gebara (2009, p. 114). No planejamento, foram consideradas
tanto a TAS quanto a proposta interdisciplinar das ilhas de racionalidade.

2 – TEORIA DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Compreender ensino e aprendizagem como processo único implica, também, em
planejar atividades de ensino que sejam adequadas à teoria de aprendizagem considerada.
Nessa

perspectiva,

defende-se

que

interdisciplinaridade

eaprendizagem

significativa

constituem-se, respectivamente, em estratégia de ensino e teoria de aprendizagem que
devem fazer parte do dia a dia da educação básica.
Dessa maneira, o marco teórico adotado neste trabalho foi a Teoria da Aprendizagem
Significativa, de David Ausubel (2003). Assumiu-se que aprendizagem significativa como
sendo
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, 2017)

Segundo Ausubel (2003), atribuir significado à aprendizagem depende dos meios
utilizados no ensino, que deve contar com mecanismos que possibilitem a geração de novos
conhecimentos e não somente sua memorização. Um ensino que seja duradouro e que faça
sentido para a formação do indivíduo deve relacionar-se com conhecimentos presentes na
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mente do aprendiz, chamados subsunçores ou ideias âncora, os quais podem ser, “por
exemplo, um símbolo já significativo, um conceito, uma proposição, um modelo mental”
(MOREIRA, 2017).
Entende-se

por

subsunçores,

conforme

Ausubel

(2003),

conhecimentos

anteriormente desenvolvidos e que podem gerar desiquilíbrios quando o estudante é exposto
a novos conhecimentos.

Para que esse mecanismo seja ativado, é necessário utilizar

metodologias e/ou estratégias de ensino que levem o aprendiz/estudante a estabelecer
relações entre os novos conhecimentos e aqueles já consolidados, processo esse estimulado
pelo uso de atividades potencialmente significativas. Ou seja, a metodologia de ensino
adotada deve considerar o conhecimento prévio do aprendiz (AUSUBEL, 2003).
Outro fator importante no processo de aprendizagem significativa é o material de
instrução, que deve ser apresentado em uma sequência que faça sentido ao aprendiz, e, para
que isso ocorra, deve-se levar em consideração as relações cognitivas anteriores, ou seja, o
conhecimento de ancoragem (AUSUBEL, 2003). Os materiais de instrução possuem como
objetivo introduzir novos conhecimentos, e, como expõe Ausubel (2003), precisam contribuir
para que se desenvolvam novas relações cognitivas, pois, reiterando, para uma nova
assimilação é fundamental considerar as estruturas cognitivas anteriores.

3 -ILHAS INTERDISCIPLINARES DE RACIONALIDADE
É sempre importante destacarque propostas de ensino interdisciplinar não têm em
perspectiva anular a contribuição de cada ciência em particular, pois existem especificidades
nas áreas do conhecimento que são fundamentais. Por outro lado, a interdisciplinaridade vai
além da integração de conteúdos ou métodos; e/ou de relacionar um único conteúdo com
diversas disciplinas. Implica em possuir em comum, além do conteúdo, objetivos e avaliação,
além de ser um trabalho coordenado. Quando ocorre a interdisciplinaridade existe um
aprofundamento no conhecimento de todas as disciplinas envolvidas.
As fronteiras que delimitam as disciplinas não deixam de existir, mas a compreensão
mais profunda do conteúdo permite uma visão global do conhecimento. Além disso, o
estudante embora considerando as particularidades de disciplinas e de áreas distintas do
conhecimento, compreende que essas se relacionam (GEBARA, 2009). A interdisciplinaridade
“permite que os estudantes tenham uma formação mais geral e o desenvolvimento de
competências e habilidades que lhes permitam continuar aprendendo fora do ambiente
escolar, através da busca e análise de informações” (GEBARA, 2009, p. 88).
De acordo com Fazenda (2011), para existir de fato interdisciplinaridade é necessário
que haja integração efetiva entre disciplinas, de maneira a transformar a realidade do
estudante. Quando o estudante é exposto a um conhecimento interdisciplinar entende que
teoria e prática não são dissociados, o que o leva a um nível de compressão global do
conhecimento. A atividade interdisciplinar pode proporcionar condições para que o
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aprendiz/estudante consiga perceber e interpretar o conhecimento adquirido de diversas
formas, especialmente no momento atual, em que as transformações tecnológicas são, em
grande medida, resultantes da relação entre vários saberes.
Sendo assim, foi utilizada uma estratégia de ensino conhecida por ilha interdisciplinar
de racionalidade, partindo do pressuposto que questionamentos de alunos e professores
levarão à busca de novas informações e novos conhecimentos, transformando a realidade do
aprendiz/estudante. As ilhas interdisciplinares de racionalidade (IIR), descritas por Fourez
(1997), visam aproximar os estudantes de situações do cotidiano, tornando-os mais críticos,
autônomos e capazes de atuar de maneira incisiva na sociedade, como afirmam Siqueira e
Gaertner (2015). Além disso, propiciam o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento e
direcionam o pensar do estudante para situações reais, fatores que podem conduzir a uma
aprendizagem significativa.
Trata-se de uma proposta metodológica de instrução que possuí características de
uma atividade potencialmente significativa, em que o objetivo é realizar uma aproximação
entre diferentes áreas do saber. Nela, o professor deixa de ser o único responsável pelo
conhecimento; os estudantes participam em todas as etapas do processo, planejando e
executando a proposta; são ativos na escolha dos materiais didáticos, dos critérios de
avaliação, e da forma de apresentar os resultados das pesquisas que realizam. O professor
passa ser um negociador, que possui a responsabilidade de intervir quando necessário e
contribuir com a visão global do conhecimento (SCHMITZ, 2004).
Uma IIR se inicia com uma pergunta de interessante dos aprendizes - que envolva
diversas áreas do conhecimento e que instigue a procura de soluções e respostas abrangentes
para a situação problema. Essa questão geradora - chamada de caixa preta – deve ser
desconhecida, e sua resposta deve despertar curiosidade.
As etapas da IIR, após a apresentação da questão de investigação são:

•

elaboração de um clichê, que é a manifestação espontânea das dúvidas
dos estudantes na forma de novas questões;

•

organização do panorama espontâneo, etapa que consiste na definição das
dúvidas que serão investigadas;

•

consulta aos especialistas/especialidades, pessoas cujo conhecimento
auxiliará os estudantes a elucidar suas dúvidas;

•

indo do abstrato ao concreto: momento de apresentar, coletivamente, as
pesquisas, entrevistas e ferramentas utilizadas, especialmente aquelas
relacionadas às tecnologias de informação e comunicação;

•

aprofundamento dos conteúdos conceituais, particularmente daqueles que
são objeto de estudo da disciplina que realiza a IIR;

•

apresentação dos resultados parciais da pesquisa realizadas, em formato
a ser definido coletivamente, por alunos e professores;
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•

retorno aos conceitos desconhecidos, identificados inicialmente, e que
ainda não foram compreendidos ou que precisam ser aprofundados;

•

síntese da IIR, ou produto final, com identificação clara das disciplinas
envolvidas.

Reconhecendo a importância de promover uma aprendizagem significativa e do
objetivo da uma atitude interdisciplinar capaz de colaborar com a formação global do aluno,
a estratégia das ilhas de racionalidade foi utilizada em uma atividade escolar na qual foram
abordados conteúdos de Ondulatória. Participaram dessa atividade 65alunos da segunda série
do ensino médio, com idades compreendidas entre 15 e 16 anos.
4–O MODELO DO INTERIOR DA TERRA
A organização de uma atividade potencialmente significativa é critério básico para
construção de um aprendizado significativo (AUSUBEL, 2003)e as IIR vêm ao encontro dessa
necessidade. Além disso, conforme aponta a TAS, para a aquisição de novos conceitos devem
ser utilizados organizadores prévios. Como organizador prévio pode-se utilizar uma situação
problema, a qual
significa tarefa, não necessariamente problema de fim de capítulo; pode ser a
explicação de um fenômeno, de uma aparente contradição, a construção de
um diagrama, as possibilidades são muitas mas, independente de qual for a
tarefa, é essencial que o aprendiz a perceba como um problema. Por exemplo,
não adianta propor um “problema” que o aluno perceba apenas como um
exercício de aplicação de fórmula. Situações-problema e conceitualização
guardam entre si uma relação dialética: são as situações que dão sentido aos
conceitos, mas à medida que o sujeito vai construindo conceitos mais capaz
ele fica de dar conta de novas situações, cada vez mais complexas. (MOREIRA,
2017)

Sendo assim, foi desenvolvida uma UEPS para conteúdos de Ondulatória composta
por: aulas expositivas; demonstrações de experimentos; utilização de tecnologias de
informação e comunicação; e uma ilha interdisciplinar de racionalidade. A IIRpartiu de uma
situação problema, como exposto por Schmitz (2004, p. 44),e teve por objetivo articular as
disciplinas de Física e Geociências.
Adistribuição das atividades na UEPS e algumas etapas da IIR estão detalhadas no
Quadro 1.
Quadro 1. Planejamento geral da UEPS
Aula 1
Aula 2
Aula 3
Aula 4
Aula
Aula
Aula
Aula

5
6
7
8

Levantamento de conhecimentos prévios sobre o interior da Terra.
Aula expositiva dialogada: Propriedades ondulatórias, tipos de onda.
Aula Expositiva: Propriedades ondulatórias, reflexão, refração, polarização,
difração e ressonância
Aula expositiva dialogada: Apresentação de equação de onda e resolução de
exercícios.
IIR Interior da Terra: elaboração do clichê.
Aula expositiva dialogada: Equação de onda e resolução de exercícios.
IIR Interior da Terra: organização do panorama espontâneo.
Aula expositiva dialogada: Equação de onda e resolução de exercícios.
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Aula 9
Aula 10
Aula 11
Aula 12
Aula 13
Aula 14
Aula 15
Aula 16
Aula 17
Aula
Aula
Aula
Aula

18
19
20
21

Aula 22
Aula 23
Aula 24

Aula expositiva dialogada: Movimento Harmônico Simples MHS, Sistema massa
mola e pendulo, apresentação de conceitos.
Aula expositiva dialogada: Movimento Harmônico Simples MHS, Sistema massa
mola e pendulo, resolução de exercícios.
Aula expositiva dialogada: Movimento Harmônico Simples MHS, Sistema massa
mola e pendulo, resolução de exercícios.
Aula expositiva dialogada: Movimento Harmônico Simples MHS, Sistema massa
mola e pendulo, resolução de exercícios. Propriedades ondulatória e MHS.
IIR Interior da Terra: consulta aos especialistas/especialidades.
Aula expositiva dialogada: Estudo sobre som, harmônicos e propriedades.
Aula expositiva dialogada: Estudo sobre som, harmônicos, resolução de exercícios.
Aula expositiva dialogada: Estudo sobre som, harmônicos, resolução de
exercícios.
Aula expositiva dialogada: Estudo sobre som, harmônicos, resolução de
exercícios.
Aula expositiva dialogada: Efeito Doppler
Aula expositiva dialogada: Efeito Doppler, resolução de exercícios.
Aula expositiva dialogada: Efeito Doppler, resolução de exercícios.
IIR Interior da Terra: aprofundamento dos conteúdos conceituais
Aula expositiva dialogada: Placas tectônicas, modelo do interior da Terra,
terremotos.
IIR Interior da Terra: apresentação dos resultados parciais da pesquisa realizadas.
IIR Interior da Terra: retorno aos conceitos desconhecidos.

A partir das informações coletadas na Aula 1, foram planejadas as atividades de
ensino. O planejamento levou em consideração a necessidade de retomar conteúdos que se
mostraram insuficientes e/ou desconhecidos e que seriam importantes para a compreensão
dos novos assuntos (pré-requisitos). Recursos didáticos, tais como vídeos, filmes e
simuladores; e experimentos demonstrativos foram utilizados na maior parte das aulas
expositivas dialogadas.
A ilha interdisciplinar de racionalidade desenvolvida para o ensino de Ondulatória
tendo como tema o “Modelo do Interior da Terra”, partiu do contexto dos estudantes em
relação a temas de Geociências, tendo em vista que:
1) esses conhecimentos são apresentados no ensino fundamental;
2) são frequentes as exposições na mídia de matérias relacionadas a temas
geocientíficos, como aquecimento global, terremotos, tempestades, furacões, tsunamis etc.
O conjunto de questões geradoras da IIR foi apresentado juntamente com o trecho
de uma carta, escrita em 1782, por Benjamin Franklin para Giraud-Soulavie, geólogo francês
(PRESS et al., 2006,):
Tais mudanças nas partes superficiais do globo pareciam, para mim,
improváveis de acontecer se a Terra fosse sólida até o centro. Desse modo,
imaginei que as partes internas poderiam ser um fluido mais denso e de
densidade específica maior que qualquer outro sólido que conhecemos, que
assim poderia nadar no ou sobre aquele fluido. Desse modo, a superfície da
Terra seria uma casca capaz de ser quebrada e desordenada pelos movimentos
violentos do fluido sobre o qual repousa (Benjamin Franklin, 1782, em uma
carta para o geólogo francês Abbé J. L. Giraud-Soulavie.
Quais são as implicações que envolvem essas observações (de Franklin, na
carta endereçada ao geólogo Giraud-Soulavie)? São verdadeiras? Temos hoje
mais informações sobre o interior da Terra que possam justificar essas
observações? Essas informações podem ser obtidas de qual maneira?
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Todas as etapas da IIR foram realizadas ao mesmo tempo em que as demais
atividades da UEPS – tais como aulas expositivas, aulas práticas, avaliações etc. - ocorriam
ao longo do bimestre letivo, especialmente a etapa de consulta aos
especialistas/especialidades.
Como parte dasíntese da IIR, ou produto final, os alunos produziram maquetes
ilustrandoa convergência das placas Oceânica e Continental;vulcões; tsunamis etc..
Realizaram, também, alguns experimentos da série Earth Learning Idea1, traduzida para o
português e disponível nosite do Instituto de Geociências da Unicamp. O entusiasmo com a
IIR aumentou com a proposta dessas atividades, evidenciando que mudanças nas
estratégias de ensino são motivadoras.
Como fechamento das atividades, realizou-se uma Feira de Ciências para os demais
estudantes do colégio – desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio.
No evento foram apresentadas as maquetes e os experimentos dessa IIR.
Para a Feira de Ciências, os estudantesprepararam quatro blocos de experimentos,
dentre os quais umformado por grandes experimentos interativos, tais como um pêndulo ea
estrutura de uma ponte de da Vinci. Esses blocos permitiram apresentar o tema gerador da
IIR forma experimental, visando a divulgação dos trabalhos realizados pelos estudantes no
processo de aquisição de conhecimentos de forma significativa.
5 -CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta das IIR compreende que a participação do aprendiz/estudante é
fundamental para sua aprendizagem. E para que ocorra um aprendizado significativoa
relevância do tema é um ponto fundamental. O tema global Geociências (estrutura terrestre)
despertou o interesse dos estudantes, em consonância com os referenciais adotados,
validando a expectativa de que as IIR possuem, em seu cerne, características que contribuem
para a aprendizagem significativa.
Outro fator observado, que contribuiu para envolvimento dos alunos, foi o
posicionamento da coordenação pedagógica da instituição de ensino em que foi desenvolvida
atividade. Além do suporte estrutural e logístico, a coordenação atuou como facilitadora da
integração entre os docentes de diferentes áreas do conhecimento. Em exemplo, o docente
de Artes se envolveu na confecção de maquetes para a Feira de Ciências; o docente de
Geografia foi essencial para o aprofundamento dos conhecimentos sobre o interior da Terra.
Essa efetiva colaboração interdisciplinar deu o aporte necessário para a aplicação da IIR.
A Feira de Ciências, desenvolvida e apresentada pelos alunos, mostrou alto nível de
organização, conteúdo material e intelectual. Tais observações, permitem a recomendação
do uso desta estratégiainterdisciplinar na perspectiva de atingir a aprendizagem significativa.

1

http://www.ige.unicamp.br/geoideias/o-que-e-eli-2/
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Resumo: Discute-se uma proposta para o ensino do fenômeno das marés oceânicas, visando conciliar
a Teoria da Aprendizagem Significativa, de Ausubel, com a Teoria Cognitiva da Aprendizagem
Multimídia, de Mayer. A ideia foi colocada em prática em uma oficina realizada na PUC Minas – campus
Coração Eucarístico, para estudantes de licenciatura do curso de Física, e nela foi apresentada uma
hipermídia desenvolvida pelos autores deste artigo, hipermídia esta que explora a mecânica do
fenômeno das marés. A física envolvida na construção do objeto de aprendizagem está fundamentada
na Teoria da Maré de Equilíbrio, de Gjevik, que explica o levantamento da camada de água como
decorrente do equilíbrio entre a componente horizontal da força de maré e o gradiente de pressão no
fluído. A utilização de hipermídia, aliada às ideias pedagógicas que norteiam este trabalho, proporcionou
um aumento no nível de motivação entre os estudantes participantes, promovendo debates e
desenvolvendo habilidades atitudinais. Uma comparação dos dados coletados por meio de questionários
de pré e pós-teste mostrou evidências de que a oficina resultou em uma aprendizagem significativa,
uma vez que os alunos envolvidos foram capazes de explicar o fenômeno das marés usando conceitos
físicos mais elaborados, superando ideias errôneas baseadas no senso comum.
Palavras-chave: maré de equilíbrio – aprendizagem significativa – hipermídia.
Abstract: A proposal for teaching these atides phenomenonis discussed, aiming to conciliate Ausubel’s
theory of meaningful learning with Mayer’s Cognitive theory of multimedia learning. The Idea was
applied through a workshop at PUC-Minas – Coração Eucarístico campus, for formation of physics
teachers, when a hyper media developed by the authors, which explores the mechanics involved in sea
tides phenomenon, was explored. The physics behind the construction of the learning objectis base Don
Gjevik’s equilibrium tide theory, which explains rise of water as a result of the equilibrium between the
horizontal component of the tide force and the pressure gradient. The use of hypermedia together with
pedagogical ideas resulted in increased motivation from students, promoting debates and developing
attitudinal skills. A comparison between preand post-test question naires showed evidence that the
workshop lead to meaninful learning, once students were capable of explaining the phenomenon of sea
tides using more elaborated concepts from physics, overcoming common sense baseder roneous ideas.
Keywords:equilibriumtide – meaningfullearning – hypermedia.

1 – INTRODUÇÃO
Dois problemas corriqueiros com o quais nos deparamos no ensino de Física são o
desinteresse dos alunos pela disciplina e a dificuldade dos docentes em propiciar uma
aprendizagem prazerosa, que instigue os estudantes em seu processo de construção de
conhecimento científico. Presentes no cotidiano de grande parte dos alunos, métodos
tradicionais de ensino, focados apenas em aulas expositivas baseadas nos livros didáticos e
na resolução de exercícios, ficam cada vez mais desinteressantes para os jovens de hoje
(RICARDO; FREIRE, 2007).
Com o propósito de aumentar o interesse dos alunos pelo estudo das marés, foi
desenvolvido um software que propicia um estudo interativo desse fenômeno, baseando-se
nos princípios apresentados por Mayer (2005) em sua Teoria Cognitiva da Aprendizagem
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Multimídia. Esse software, que será nosso objeto de aprendizagem, pode ser nomeado como
uma hipermídia, uma vez que é constituído pelareunião de várias mídias distintas – vídeo,
animação, hipertextos, entre outros – em um ambiente computacional amparado por
sistemas eletrônicos de comunicação. O objeto de aprendizagem foi apresentado aos alunos
de licenciatura em Física da PUC Minas por meio de uma oficina, na qual se procurou
implementar os princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1978).
O fenômeno das marés se deveà não homogeneidade do campo gravitacional externo
aoqual um corpo é submetido, fazendo com que partes distintas desse corpo sofram forças
gravitacionais distintas. A teoria física presente na oficina está fundamentada no trabalho de
Gjevik (2013), que enfatiza a chamada “maré de equilíbrio” e nos mostra que, diferentemente
do que diz o senso comum, a magnitude da força de maré não representa uma variável
determinante para a alteração do nível de nossos oceanos e grande lagos, sendo a
componente horizontal dessa força, paralela à superfície, na verdade, a principal responsável
pelo levantamento das camadas de água.
Mesmo se tratando de uma temática importante, esse tópico ainda é negligenciado
no ensino de Física. Corroborando os estudos de Galili e Lehavi (2003), os principais livros
didáticos de nível superior em nosso país não apresentam um capítulo destinado
exclusivamente às forças de marés, abordando o tema apenas como uma reflexão em algum
apêndice. Viiri (2000) nos mostra que essa negligência resulta em uma dificuldade para a
construção de uma abordagem sólida sobre o tema, os alunos não sendo capazes de
relacionar o fenômeno das marés oceânicas à conformação do sistema Terra-Lua-Sol.
Ao utilizar hipermídia em uma oficina, este trabalho oferece uma alternativa à
metodologia tradicional de ensino, promovendo uma maior compreensão da física das marés.
Esperava-se que, ao final da oficina, o aluno fosse capaz de compreender as ideias que
compõem a Teoria da Maré de Equilíbrio e abandonassem a compressão errônea de que as
forças de maré atuam sobre as camadas de água analogamente às forças de tração
responsáveis pelo estiramento de um chiclete. Como ilustração, a analogia mais adequada
usada para explicar o levantamento das águas nas marés é a compressão realizada pelo
adolescente no ato de espremer uma espinha.

2 – REFERENCIAL TEÓRICO – TAS DE AUSUBEL E TCAM DE MAYER
A hipermídia desenvolvida com o intuito de ser o objeto de aprendizagem deste
trabalho, foi construída e estruturada com base nas ideias da Teoria Cognitiva da
Aprendizagem Multimídia, de Mayer (2005). A concepção de aprendizagem multimídia,
segundo ele, é baseada na ideia de que a compreensão ocorre de forma mais profunda quando
as ideias são apresentadas por meio de palavras e imagens, em vez de somente com palavras.
Elementos destacados por ambos os autores, Mayer e Alsubel, servem de material a
ser utilizado durante o processo de aprendizagem e motivação do estudante. Mayer (2005)
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lista uma série de princípios a serem seguidos para que imagens, palavras e sons estejam
em harmonia, evitando uma sobrecarga cognitiva no aprendiz, além promover um caráter
motivacional por meio delas. Destaca-se o princípio da coerência, em que imagens
irrelevantes, com caráter meramente ilustrativo, devam ser evitadas durante o processo de
aprendizagem por multimídia. Em concordância, Ausubel, Novak e Hanesian (1980), nos diz
que:
(...) aprendizagem significativa implica a aquisição de novos conceitos. Exige
tanto uma disposição para aprendizagem significativa como a apresentação ao
aluno de material potencialmente significativo. Esta última posição pressupõe,
por sua vez, que o material de aprendizagem por si só pode ser relacionado a
qualquer estrutura cognitiva apropriada (que possua sentido lógico), de forma
não arbitrária (plausível, sensível e não aleatória) e substantiva (não literal),
e que novas informações podem ser relacionadas às ideias basicamente
relevantes já existentes na estrutura cognitiva do aluno (AUSUBEL; NOVAK;
HANESIAN, 1980, p. 32).

Representando o elemento de maior importância na teoria de Ausubel, Novak e
Hanesian (1980), o conhecimento prévio deve ser relevante a ponto de servir de base para
um novo conhecimento adquirido, denominando-se subsunçor. Segundo Moreira (2006), esse
novo conhecimento só poderá ter significado para o indivíduo caso ele interaja com um
subsunçor. Seguindo os princípios apresentados por Mayer (2005), desse modo somos
capazes de maximizar a aprendizagem de novos conceitos, promovendo sua integração com
o conhecimento prévio.
Caso o aprendiz não possua um conhecimento prévio significativo, Ausubel, Novak e
Hanesian (1980) propõem a utilização de organizadores prévios para que a estrutura cognitiva
venha a ser manipulada. Moreira (2011) define tal conceito como sendo um material
instrucional introdutório, apresentado antes do material a ser aprendido. Seu objetivo não é
simplesmente suprir a ausência de conhecimento prévio, mas também fornecer “ideiasâncora” relevantes para a aprendizagem significativa do novo material, bem como estabelecer
relações entre ideias, proposições e conceitos já existentes na estrutura cognitiva e aqueles
contidos no material de aprendizagem. Sendo assim, nosso objeto de aprendizagemutilizaum
vídeo como organizador prévio, a ser ministrado no inicio da oficina, que busca ir ao encontro
das ideias de Mayer (2005), que nos fala da importância de combinar palavras, textual ou
oralmente, com imagens, ilustrações e animações, para potencializar a aprendizagem.
Visando detalhar, de maneira sucinta, como integrar as duas teorias que servem de
base para a construção deste trabalho, utilizamos o diagrama de Venn a seguir, para expor
os principais pontos a serem considerados ao se ministrar a oficina. O diagrama, elaborado
pelos autores, elucida quais variáveis interferem em nosso processo de aprendizagem e,
através de sua interseção principal, mostra-nos o objetivo primordial de nosso produto
pedagógico: promover uma aprendizagem significativa.
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Figura 1: Aspectos Comuns entre Mayer e Ausubel

Representando os aspectos verbais e visuais citados por Mayer (2005), a esfera da
hipermídia engloba todos os recursos presentes em nosso produto pedagógico. Como pode
ser visto na Figura 1, as esferas não podem ser individualizadas, pois estão sempre
interagindo entre si. Sempre considerando os princípios propostos por Mayer (2005), oobjeto
de aprendizagem desenvolvido deve ser capaz de englobar aspectos presentes na estrutura
cognitiva do aprendiz, em seu conhecimento prévio, para isso, representando-os.
A oficina deve ser capaz de promover uma interação constante entre os alunos,
promovendo o debate de ideias e, conforme mostrado na esfera da Figura 1 denominada
“Aluno”, considerar o aluno como um sujeito ativo. O aprendiz leva para a oficina seu
conhecimento prévio referente a softwares e aquele adquirido ao longo de sua vida
acadêmica, tanto por meio de vídeos de divulgação científica, quanto no curso de Física. Dessa
maneira, teremos os subsunçores os quais devemos explorar durante a aula.
Para atingirmos uma aprendizagem significativa, priorizamos uma abordagem que
utiliza a diferenciação progressiva. Nesse processo, o subsunçor vai se tornando cada vez
mais evoluído, mais diferenciado, estando mais apto a servir de âncora para uma atribuição
de significados a novos conhecimentos. Como exemplo, no ensino de Física podemos utilizar
o conceito de conservação. À medida que o aprendiz aprende de maneira significativa a ideia
de conservação de energia, de carga elétrica, da quantidade de movimento, o subsunçor
conservação torna-se cada vez mais elaborado (MOREIRA, 2010).
Pode-se observar a importância do docente durante o processo de ensino, sendo ele
o responsável por promover a interação entre as três esferas apresentadas, sempre
respeitando as ideias propostas pelos teóricos. Isto posto, apresentaremos, a seguir, a
metodologia adotada com o intuito de atingir uma aprendizagem significativa dos fenômenos
de marés.
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3 – METODOLOGIA
O objeto de aprendizagem foi aplicado sob a forma de oficina, durante o evento
intitulado “Escola de Férias”, realizado em dezembro de 2018 no campus Coração Eucarístico
da PUC Minas. A prática contou com a participação de 21 alunos do curso Física, pertencentes
a

vários
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distintos.

O

download
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efetuado

através

do

link

https://bit.ly/2Wvgdi0.

Figura 2: Tela inicial do objeto de aprendizagem

Com o intuito de verificar o conhecimento prévio de cada estudante em relação ao
tema, aplicou-se um questionário como pré-teste. Esse questionário compreendia quatro
questões objetivas, que indagam o estudante acerca dos conceitos de Física envolvidos no
fenômeno das marés. Aplicado individualmente, cada aluno dispôs de dez minutos para
finalizá-lo.
Após serem apresentados ao objeto de aprendizagem, com um breve tutorial sobre
sua estrutura, como foi desenvolvido, seu objetivo e metodologia didática, os alunos foram
estimulados a um debate inicial sobre os fenômenos das marés. Com isso, foram incentivados
a expor seu conhecimento prévio por meio de indagações do tipo: “Plutão exerce forças de
maré sobre a Terra ou isso é algo exclusivo da Lua?”.
Durante o debate, um dos participantes questionou se as forças de maré de Júpiter
sobre o seu satélite natural denominado Europa são do “mesmo tipo” das forças de maré da
nossa Lua em relação à Terra. O estudante adquiriu tal conhecimento em um canal de
YouTube chamado “Space Today”, o que exemplifica bem a ideia de conhecimento prévio.
Tendo em vista que nem todos os alunos participantes possuíam um conhecimento
prévio significativo, a exploração do objeto de aprendizagem iniciou-se por meio da aba
“Saiba mais”, na qual se encontra o vídeo escolhido como organizador prévio. Intitulado
“Whatphysicsteachersgetwrongabouttides!”, e pertencente ao canal PBS Space Time, que
pode ser encontrado no link https://bit.ly/2KHdLm6.Esse vídeo traz uma abordagem clara e
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objetiva da Teoria da Maré de Equilíbrio, apresentando um grau de abstração capaz de facilitar
a absorção do novo conteúdo, funcionando assim como um elo entre a estrutura hierárquica
de conhecimento e o conhecimento pré-existente, conforme determina Ausubel (1973).
Prosseguindo com a exploração do objeto de aprendizagem, os alunos foram
convidados a clicar na aba “Entenda o movimento”. Nessa seção, utilizando um sistema SolTerra-Lua, o aprendiz pode estabelecer conexões entre as fases da Lua e os pontos de maré
alta e baixa em nosso planeta, compreendendo de forma menos abstrata as forças envolvidas
nesse processo e a importância da força resultante no deslocamento das águas. Caso o aluno
tenha interesse em aprofundamento sobre a Física estudada no fenômeno das marés, nesta
seção, ou em qualquer outra do objeto de aprendizagem, ele tem a opção de clicar no
hipertexto localizado no canto inferior direito da tela. Os hipertextos foram elaborados pelos
autores deste trabalho após análise teórica dos trabalhos de Gjevik (2013) e de Viiri (2000).
Partindo do pressuposto de que um estudante de graduação já dispõe de um
conhecimento prévio referente a conceitos como força gravitacional e força resultante, o
docente possui condições de relacionar tais definições com o significado de forças de maré,
explicitando os pontos de maré alta e baixa à medida que a Lua translada ao redor da Terra.
Sendo assim, a estrutura cognitiva do aprendiz evolui de maneira progressiva, permitindo ao
docente prosseguir rumo à próxima etapa.
Na terceira etapa, exploramos a seção denominada “Veja os cálculos”. Nesse espaço,
os alunos escolhem dois corpos para serem analisados e, assim, verificam a magnitude das
forças de maré por meio de uma análise quantitativa do fenômeno, compreendendo a
influência de parâmetros como massa e raio de um corpo celeste, bemcomo a distância entre
os corpos. Como esse aprendizado quantitativo do fenômeno das marés realiza-se por meio
de uma extensão dos conceitos previamente aprendidos, como o significado físico de forças
de maré e o que são pontos de maré alta e baixa, pode-se dizer que ele ocorreu por intermédio
da subordinação correlativa.2 Sendo assim, o estudante tem sua estrutura cognitiva
modificada e passa a ser capaz de assimilar que o fenômeno das marés não é algo exclusivo
da Lua, e sim de todos os astros presentes em nosso sistema solar.
Isto posto, o processo de aprendizagem significativa tem continuidade mediante uma
sequência didática baseada na diferenciação progressiva. Desde o primeiro momento da
oficina, a estrutura cognitiva do aprendiz foi evoluindo aos poucos, por etapas, estando agora
apta a receber informações mais complexas, como as ideias que abrangem a Teoria da Maré
de Equilíbrio, que pode ser explorada na última seção do nosso objeto de aprendizagem.
Nessa etapa, é possível verificar,utilizando animação e hipertexto, tanto de modo
qualitativoquanto de modo quantitativo, como o nível dos oceanos varia conforme a

2
Para Ausubel (1978), aprendizagem por subordinação correlativa é quando o novo material é aprendido como uma
extensão, elaboração, modificação ou qualificação de conceitos ou proposições previamente aprendidos.
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translação lunar e quais fatores possuem uma influência direta sobre esse fenômeno. Com
isso, o professor será capaz de explicar a decomposição de forças envolvidas em um
determinado ponto do planeta, evidenciando o mecanismo da maré de equilíbrio, em que a
elevação do nível das águas nas marés oceânicas é necessária para gerar um gradiente de
pressão, de forma a equilibrar a componente horizontal das forças de maré.
Finalmente, por meio da subordinação correlativa, são explorados efeitos dinâmicos
que se sobrepõem à maré de equilíbrio, nos quais estão presentes oscilações harmônicas.
Uma atividade sugerida para oficinas futuras foi que cada estudante construísse um gráfico
que representasse a alteração no nível oceânico e, em saída, o comparasse com os gráficos
elaborados com base em medições reais realizadas na Noruega, por Gjevik (2013).
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Os alunos usufruíram de total liberdade para explorar o objeto de aprendizagem, sem
dispor de uma divisão cronometrada para a utilização dos recursos. Por consenso entre os
alunos participantes, o maior foco foi destinado à explicação da Teoria da Maré de Equilíbrio,
por abordar um tema inédito durante a vida acadêmica, o que pôde ser feitoutilizando
decomposição de forças e diferenças de pressão, assuntos já abordados na disciplina de Física
1 e presente na estrutura cognitiva de cada estudante como conhecimento prévio
potencialmente significativo.
Após elucidar as dúvidas levantadas pela turma, foi apresentado um questionário
pós-teste, com o intuito de observar se a oficina alcançou seu objetivo inicial de proporcionar
aos estudantes de graduação uma aprendizagem significativa sobre os fenômenos de maré.
Como se pode observar no Quadro 1 a seguir, os alunos apresentaram um baixo desempenho
no questionário pré-teste, com um índice máximo de acerto de apenas 14%, explicitando a
importância de se abordar esse tema nos cursos de graduação em Física. A observação
destacada na questão de número dois corrobora o estudo realizado por Viiri (2000), em que
30% dos participantes relacionaram o ponto de maré alta como sendo o ponto mais próximo
da Lua, enquanto o ponto mais distante representaria a maré baixa. Dessa maneira, pode-se
dizer que os resultados obtidos no questionário pré-teste corroboram uma das justificativas
apresentadas anteriormente, a de queo fenômeno das marés ainda é um tópico negligenciado
no ensino de Física também em nosso país.

Quadro 1: Estatística e principais respostas do questionário pré-teste
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Após a realização da oficina, foi possível observar um crescimento significativo no
índice de respostas corretas ao aplicarmos o questionário de pós-teste. O índice médio de
acertos foi de 85,6% contra 8% de média do questionário pré-teste. O índice de abstenção
também apresentou melhora significativa, sofrendo uma redução de quase 21% em sua
média. Com relação ao número de respostas baseadas no senso comum, tivemos apenas uma
ocorrência. Esses números podem ser observados no quadro abaixo.

Quadro 2: Estatística e principais respostas do questionário pós-teste

Levando em consideração os dados aqui apresentados, vê-se que os alunos
conseguiram compreender um conceito de maré mais aprimorado e fisicamente correto do
que é possível encontrar em nossos livros didáticos, sendo capazes de superar conceitos
errôneos baseados no senso comum presentes no pré-teste. Para corroborar essa afirmação,
podemos citar o fato de que após a realização da oficina nenhum aluno relacionou forças de
maré como sendo forças das ondas nem relacionaram a maré alta somente ao ponto da Terra
mais próximo da Lua.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Procuramos promover uma oficina que levasse em consideração as ideias de
aprendizagem significativa propostas por Ausubel, utilizando uma hipermídia construída com
base na teoria de Mayer. Substituímos uma dinâmica de ensino tradicional, buscando
identificar o conhecimento prévio dos alunos para, a partir desse referencial, dar início ao
processo de aprendizagem. As ideias de Ausubel nos nortearam durante o desenvolvimento
da oficina, durante a qual os alunos foram colocados como protagonistas do próprio
aprendizado, capazes de construir raciocínio teórico com base em conhecimentos prévios já
existentes.
Atentamo-nos para o fato de que o aluno não pode ser mero ouvinte, e o computador
não deve ser uma simples substituição do giz e da lousa, conforme nos orienta Fiolhais e
Trindade (2003). Procuramos ministrar uma oficina que, aliada a um objeto de aprendizagem
moderno e instigante, fosse capaz de motivar os alunos, pois, conforme as ideias de Ausubel
(1978), a aprendizagem significativa não requer apenas um material potencialmente
significativo, isto é, relacionável à estrutura cognitiva de maneira não arbitrária e não literal,
mas também que o aprendiz manifeste uma disposição em relacionar o novo material de
modo substantivo e não arbitrário a sua estrutura cognitiva.
Analisando os dados obtidos, percebe-se a evolução gradual da estrutura cognitiva
do aprendiz mediante um processo de diferenciação progressiva. Além de um baixo índice de
acertos no questionário pré-teste, cerca de 14%, um elevado percentual de estudantes
apresentavam conceitos fisicamente deturpados. Construindo o conhecimento a partir do
vídeo escolhido como organizador prévio e conciliando as novas informações em harmonia
com as ferramentas do objeto de aprendizagem, foi obtida uma média de acertos de 85,6%
no questionário pós-teste, além da eliminação de concepções errôneas do senso comum, o
que nos mostra uma melhora significativa.
Sendo assim, levando em consideração que os alunos foram capazes de explicar o
fenômeno das marés utilizando uma teoria mais complexa, como a da Maré de Equilíbrio,
consideramos que o objeto de aprendizagem construído cumpriu o objetivo proposto: o de
ser um material potencialmente significativo capaz de proporcionar, em uma turma em que
o aluno é o protagonista do processo de ensino, uma aprendizagem significativa.
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Resumo: A utilização do teatro no ensino de Física estimula, aprimora e ocasiona mudanças na
aprendizagem da física. A união entre o teatro científico e a física Moderna e Contemporânea pode ser
importante para o entendimento do meio em que o aluno vive. A presente pesquisa buscou
compreender, quais os impactos da inserção do teatro no ensino de física para a abordagem da teoria
da relatividade e qual a relevância de usar as Unidades Potencialmente Significativas (UEPS), no
processo. Diante destas inquietações, elaborou-se uma UEPS que tem como situação problema a criação
do roteiro e encenação de um conto do cientista Gamow, 1980. Na peça teatral, a história se passa em
um mundo relativístico, tendo como cenário a cidade de Santo Antônio de Pádua. Essa intervenção foi
aplicada para alunos do ensino médio de uma escola em Ipituna, São Sebastião do Alto, RJ e o produto
final da UEPS foi apresentado no (II SACAIFF) queimpactou alunos, professores e visitantes, do
IFF de Santo Antônio de Pádua. A avaliação de desempenho foi feita por intermédio de questionários
abertos e atividades feitas durante a UEPS. Foi verificado que houve uma evolução na compreensão dos
conceitos básicos da Relatividade Especial através do teatro científico, tanto para os alunos que
participaram da UEPS como para os integrantes do II SACAIFF. O papel da UEPS na apresentação da
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progressiva e a consolidação de novos conceitos baseados no conhecimento prévios dos alunos.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Teoria da Relatividade Especial, Teatro Científico.
Abstract: The use of theater in Physics teaching stimulates, enhances, and causes changes in the
learning of physics. The union between scientific theater and Modern and Contemporary physics may
be important for understanding the environment in which the student lives. The present research sought
to understand, what are the impacts of the insertion of theater in physics teaching to approach the
theory of relativity and what is the relevance of using Potentially Significant Units (PSTUs) in the process.
In view of these concerns, a LIFO was elaborated, which has as a problem the creation of the script and
staging of a short story by the scientist Gamow, 1980. In the play, the story takes place in a relativistic
world, taking as a scenario the city of Santo Antônio of Padua. This intervention was applied to high
school students of a school in Ipituna, São Sebastião do Alto, RJ and the final product of the UEPS was
presented at the II SACAIFF that impacted students, professors and visitors, from the IFF of Santo
Antônio de Pádua. The performance evaluation was done through open questionnaires and activities
carried out during the LIFO. It was verified that there was an evolution in the understanding of the basic
concepts of Special Relativity through the scientific theater, both for the students who participated in
the UEPS and for the members of the II SACAIFF. The role of the LIF in the presentation of the LIFO
was to deepen the concepts from the general aspects of the theory, progressive differentiation and the
consolidation of new concepts based on the students' previous knowledge.
Keywords: Meaningful Learning, Theory of Special Relativity, Scientific Theater.

1–INTRODUÇÃO
A Física aprendida nas escolas, muitas vezes, é apartada do mundo tecnológico, que
o aluno está inserido. A introdução de conceitos da Física Moderna e Contemporânea (FMC)
permite ao aluno perceber a física no seu cotidiano e superar as barreiras epistemológicas
(PAULO, 1997). Dentro dos conteúdos de FMC, a Teoria da Relatividade Especial (TRE) sempre
atraiu uma grande curiosidade do público, devido à utilização da expressão E = m.c2 e,além
do fato da mesma apresenta mais de 113 anos de vida, sendo muito importante em diversas
áreas da ciência e tecnologia. Outro ponto importante é que a TRE é a base da Teoria da
Relatividade Geral (TRG), importante na física de Buracos Negros, que recentemente tem
ocupado as redes sociais e noticiários com imagens impressionantes (JAMES, et al, 2019).
Por outro lado, uma das maiores dificuldades no ensino é o professor assumir uma postura
reflexiva, analisando sua própria prática, ajustando para melhorar o trabalho em sala de aula,
e interagindo com o aluno. Nesse sentido a peça teatral promove a visão reflexiva do conteúdo
de Física estimulando o desempenho do aluno e ocasionando mudanças na estrutura cognitiva
do aluno, seja pelo aumento facilitado das informações sobre o fenômeno transmitido seja
pelo crescimento pessoal e no aumento da autoestima (ASSIS; CARVALHO; DOBROWOLSKY,
2013).
Dessa forma, a presente pesquisa busca compreender quais os impactos da
inserção do teatro no ensino de física para a abordagem da teoria da relatividade e qual a
relevância de usar as Unidades Potencialmente Significativas (UEPS), no processo?
(MOREIRA; MASINI, 2011). Diante destas questões, elaborou-se uma UEPS que tem como
situação problema elaborar o roteiro e encenação de um conto do Gamow, 1980. Essa
intervenção foi aplicada para alunos do ensino médio de uma escola em Ipituna, São
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Sebastião do Alto, RJ e o produto foi apresentado no (II SACAIFF) realizado no Instituto
Federal Fluminense (Campus Santo Antônio de Pádua).
2 – MARCO TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
O teatro científico pode ser uma alternativa interessante, como uma ferramenta
facilitadora tornando o ensino de Física mais dinâmico e atrativo (TEIXEIRA, 2008). Através
desta prática, os educandos podem alcançar um rendimento muito maior quando se
interessam pelos conhecimentos propostos que devem corresponder às suas necessidades,
anseios e expectativas. Aliado a tudo isso existem correntes que incentivam a inclusão de
Física Moderna e Contemporânea (FMC) no ensino médio (SILVA; ERROBIDART, 2017). Essa
inclusão aliada ao teatro científico é uma união perfeita. O ensino de FMC no Ensino Médio
apresenta uma grande importância, pois a introdução de conceitos atuais de Física pode
contribuir para gerar no aluno uma imagem mais unificada da ciência e do trabalho científico,
ficando evidente que a Física é uma ciência em construção (GIL et al, 1987).
Rodrigues (2001) afirma que inserir a TRE se baseia em três aspectos: a mudança
de interpretação da realidade aliada à abstração e sofisticação do pensamento; a possibilidade
dessa teoria servir de porta de entrada para outros tópicos da FMC e, finalmente, pela
necessidade de aprender um tema tão presente na sociedade através da divulgação científica.
Por outro lado, uma forma de assegurar que essa nova abordagem seja significativa
é que se escolheu usar a teoria da aprendizagem de Ausubel (2000) por intermédio das
Unidades de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), introduzida por Moreira (2011).
A sequência didática conhecida como Unidades de Ensino Potencialmente Significativa,
utiliza uma abordagem proposta por Moreira (2011), a qual faz menção à aprendizagem
significativa de Ausubel. A descrição detalhada das respectivas etapas da UEPS tem como
base:
•

Consiste em estabelecer o assunto específico a ser abordado na sequência e os
procedimentos que serão necessários e como esses podem ser relacionados.

•

Mapear a estrutura cognitiva por meio da externalização dos conhecimentos prévios
do aluno.

•

O docente deve propor uma situação-problema levando em consideração os
conhecimentos prévios dos alunos.

•

Após trabalhar a situação-problema inicial, o professor deve apresentar o conteúdo a
ser ensinado na UEPS, levando em consideração os princípios norteadores
(diferenciação progressiva), ou seja, iniciando com os aspectos mais gerais e
inclusivos.

•

Retomar os aspectos importantes do conteúdo apresentado na etapa anterior
(reconciliação integradora). Porém, a reapresentação deve ser feita em um nível mais
alto de complexidade.
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•

O professor deve continuar com a diferenciação progressiva, retomando os conceitos
centrais da unidade de ensino.

•

Avaliação dos alunos, a qual deve ser feita durante a aplicação da UEPS. Cabe ao
professor registrar todas as considerações relevantes que mostrem indícios de
aprendizagem significativa do conteúdo abordado na unidade de ensino.

•

Avaliação de desempenho dos alunos, buscando evidências de aprendizagem
significativa, de modo a verificar se a unidade de ensino foi cumprida com êxito.

3 – METODOLOGIA
3.1 SUJEITOS
A pesquisa consistiu em aplicar uma unidade potencialmente significativa, utilizando
como recurso didático uma encenação teatral, sobre o tema da Teoria da Relatividade
Especial. Os sujeitos foram os alunos de uma turma do 2ª ano do Ensino Médio, com total de
19 adolescentes, em uma escola estadual localizada no município de São Sebastião do Alto,
na região serrana do Estado do Rio de Janeiro.
Neste trabalho foi montada uma Unidade Potencialmente Significativa, tendo como
ponto chave a utilização do teatro científico como ferramenta principal de aprendizagem.
3.2 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA
A primeira etapa da Unidade foi um questionário de conhecimentos prévios, dado em
sala de aula, que consistiu de uma pergunta dividida em cinco itens. Nessas perguntas foi
avaliado 5 aspectos conceituais importantes: A dilatação do tempo, contração do espaço, o
limite da velocidade da luz, a unificação do espaço com o tempo e a diferença entre a teoria
de Newton e a de Einstein para a relatividade. Elaborou-se esse questionário, visando verificar
quais elementos da teoria os alunos trazem na sua estrutura cognitiva, seguindo o ponto
fundamental da teoria de Ausubel que diz que o principal elemento para obter uma
aprendizagem significativa é buscar o que o aluno já sabe e ensinar o novo conhecimento a
partir dele (AUSUBEL, 2000).
A segunda etapa da UEPS, consistiu de uma situação problema, sobre a teoria da
Relatividade Especial (RE) formulada por Einstein, por meio do teatro. Neste caso foi utilizado
o conto adaptado do livro de Gamow (1980). A estratégia desta etapa foi verificar como os
alunos iriam interpretar o conto a luz da relatividade restrita. Essa atividade foi realizada
dividindo a turma em 4 grupos de 5 alunos. Cada grupo elaborava seus roteiros, encenações
e falas. Foi utilizado dois tempos de 50 minutos para isso.
Na terceira etapa, o professor apresentou o conteúdo a ser ensinado levando em
consideração a diferenciação progressiva, ou seja, começando com aspectos mais gerais,
inclusivos, dando uma visão mais inicial do conteúdo, nessa etapa o professor explicou os
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conceitos envolvidos no conto de Gamow e pediu aos grupos para revisarem o roteiro teatral
produzido na aula anterior.
Na quarta etapa os alunos apresentaram o conteúdo dos grupos para a professora,
relatando a ideia geral aos demais grupos. A vantagem de ter usado a UEPS foi justamente
deste momento ter representado uma oportunidade de fazer a reconciliação integradora do
conteúdo apresentado. O professor explicou a relevância e diferenças gerais da teoria da
relatividade especial do Einstein comparando com a teoria de Newton, explicando também os
limites de validade da teoria e onde se aplica e como os alunos podem usar essas informações
na peça teatral que eles estavam criando. Desta forma, essa etapa da UEPS, contribuiu para
o amadurecimento dos estudantes com o Teatro. A avaliação desta etapa foi feita pela
correção posterior do material produzido pelos alunos realizada em duas aulas de 50 minutos.
Na quinta etapa o professor retorna o conteúdo mais geral partindo para um
aprofundamento buscando um maior grau de complexidade. Isso foi feito questionando a
possibilidade das viagens espaciais, comparando com o paradoxo dos gêmeos, introduzindo
o fato da velocidade da luz ser a máxima possível no espaço vazio, discutindo suas implicações
e onde se aplica e realizando exercícios sobre o conteúdo, introduzindo a matemática que
fundamente a parte conceitual.
Na sexta etapa, os alunos apresentaram novamente o conteúdo dos seus roteiros em
sala de aula. A estratégia utilizada foi que os alunos apresentassem em um tempo de 25
minutos suas peças para a professora. A professora questionava aos estudantes os elementos
básicos da teoria e discutia também a forma de apresentação e se os demais grupos estavam
entendendo. Nessa etapa os alunos se prepararam também para a apresentação em público
indo para casa com a tarefa de elaborar os cenários para a encenação da peça.
A sétima etapa ocorreu uma avaliação sobre quais os conceitos norteadores que
ficaram permanentes na estrutura cognitiva dos alunos sobre relatividade, com a aplicação
do questionário final que consistiu em questões abertas na mesma linha do questionário sobre
conhecimentos prévios, só que agora comparando o nível de complexidade das respostas.
3.3 A ENCENAÇÃO
A oitava etapa consistiu na apresentação da peça no II SACAIFF. Nessa apresentação
foi possível analisar as respostas do impacto da peça teatral em um público que não sabiam
sobre o conteúdo abordado. Na figura 1, está relacionado os momentos da peça apresentada.
O roteiro foi adaptado de um conto do livro “O incrível Mundo da Física Moderna” do Gamow.
Nesse livro contém vários contos envolvendo física moderna e um deles propõe um conto
sobre Relatividade Especial.
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Figura 1. Cenário da peça teatral misturando desenho com as paisagens de Santo Antônio de
Pádua. As fotos e montagens feitas pelo autor. A reconstrução das fotos antigas de domínio publico na
internet foram restauradas pelos próprios autores.

Na Figura 1 foi apresentado os cenários elaborados pelo grupo apresentando as etapas
da peça teatral da apresentação. A ideia do conto foi mostrar o que aconteceria se vivêssemos
em um mundo onde a velocidade limite da luz fosse mais baixa. Nessas condições veríamos
os fenômenos relativísticos no dia a dia das pessoas. A palestrante foi a própria orientadora
deste trabalho que apresentou a palestra sobre relatividade Especial, fazendo uma
apresentação dos preceitos básicos da teoria.
4 –RESULTADOS
4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA APLICAÇÃO A TURMA
Nesta seção, foi analisado o resultado do desempenho dos estudantes na compreensão
de conceitos básico de Relatividade Restrita, avaliando se houve indícios de aprendizagem
significativa, discutindo a relevância do uso da UEPS numa sequência didática baseada na
apresentação teatral.
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Seguindo a metodologia empregada, foi escolhido como elementos avaliativos as
seguintes palavras chaves: velocidade da luz como limite e a dificuldade de alcança-la,
dilatação do tempo, paradoxo dos gêmeos, contração do espaço, noção da unificação do
espaço com o tempo e a diferença entre a visão de Newton e a visão Einstein.
A evolução desses conceitos, relacionados com a teoria da relatividade restrita, estão
mostrados no gráfico da figura 2.

Figura 2: Gráfico da evolução segundo categorias

No resultado da figura 2 foi levado em conta o questionário inicial que corresponde a
barra esquerda de cada categorização e na barra a direita foi relatada o conjunto de atividades
realizadas durante o processo incluindo o questionário final. Cada categorização elencada no
gráfico passou pelas etapas da UEPS, ou seja, presentes no questionário inicial, situação
problema, diferenciação progressiva, reconciliação integradora, avaliação do grupo e
avaliação individual.
A primeira categoria, relativo a velocidade da luz como limite, está relacionada com o
episódio da peça onde o aposentado tenta alcançar o ciclista com sua bicicleta e sente
dificuldade mesmo quando fornece mais energia. No gráfico vemos que houve uma melhoria
na concepção deste conceito ao longo da UEPS, mostrando um desempenho final relevante
tanto nos grupos como individualmente.
A categorização número dois, referente a dilatação do tempo, foi a que mais apontou
indícios de aprendizagem significativa. Isso se deve ao fato desse ponto ter sido melhor
trabalhado tanto na peça quando na diferenciação progressiva do assunto. Foi o aspecto da
teoria que mais impactou os alunos. Para confirmar esse resultado, foi incluído uma outra
categorização, o jargão relativístico, conhecido como paradoxo dos gêmeos. Muitos alunos no
começo sabem mais sobre esse assunto pois representa um grande ícone da teoria da
relatividade. No entanto essa categoria sozinha, não é um grande indicio de aprendizagem
significativa. O gráfico mostra bem isso, alguns alunos já tinham o conhecimento prévio do
paradoxo dos gêmeos, mas não sabiam a relação disto com as características especificas da
teoria que é a dilatação temporal, para o observador que está em movimento. Neste ponto
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fica evidente a importância das etapas da UEPS, pois esta faz a diferenciação progressiva,
partindo do paradoxo dos gêmeos e chegando as causas do paradoxo. Outro ponto abordado
que também impactou os alunos, foi o fato do guarda de trânsito do conto emagrecer na
direção do movimento.
Pode ser verificado em nossos resultados que os alunos tinham conhecimento prévio
similares o da dilatação do tempo, mas no final a dilatação do tempo foi mais significativa
que a contração do espaço. As outras duas categorizações tiveram resultados baixos, mas
ainda obtendo alguma melhora com a aplicação da UEPS, a categorização 5 não ficou evidente
no teatro, além de ser uma questão muito abstrata com muita dificuldade por parte dos
alunos. A categorização 6 mostra que para alguns alunos, ficou claro que a teoria do Einstein
complementa a teoria do Newton quando as velocidades são próximas da velocidade da luz.
4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO PÚBLICO
Nesta seção, o objetivo é discutir um pouco mais sobre a apresentação do teatro.
Antes da apresentação, foi feito um pequeno ensaio, enquanto o pessoal chegava ao auditório.
Neste momento foi aplicado um questionário. A apresentação teatral durou aproximadamente
25 minutos narrada pela professora da turma e encenada pelos alunos. No final da
apresentação, o público respondeu alguns questionamentos.
Foram coletados 35 questionários preenchidos antes e depois. No público havia alunos,
professores e a comunidade externa, com um total de aproximadamente 50 pessoas, no
entanto, alguns saíram no final da peça e outros entregaram o questionário em branco. Dentre
as pessoas que preencheram o questionário, antes e depois, 31 são alunos do ensino médio
e técnico do Instituto Federal, um é professor e quatro são pessoas da comunidade.
Analisando os aspectos da coleta de dados ligados a aprendizagem significativa, após
a analise dos questionários, gerou o gráfico da figura 3.

Figura 3.Conhecimentos prévios do público

Analisando os resultados por meio do gráfico da figura 3 pode-se verificar, somente
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por meio do teatro, que houve indícios de aprendizagem significativa. Antes do teatro 60%
não puderam relatar nada sobre o assunto, mesmo sabendo das palavras chaves, e depois
da intervenção teatral passou a ser somente 10%.
Nos demais quesitos, podemos verificar que a velocidade da luz como limite foi a que
teve o maior número de citações durante o texto. Na parte da dilatação temporal houve
também um numero grande de menções principalmente como assunto mais impactante. Um
resultado promissor foi a questão dobre contração temporal, que antes do teatro ninguém
nem sequer lembrou de mencionar, mas depois da apresentação teve um aproveitamento de
50%. Verificou neste caso que o aspecto formal da dilatação temporal não foi tão evidenciado,
comparado com os resultados dos alunos, isso pode ser devido ao fato deste conteúdo não
ser tão evidente para o público em geral, sendo mais evidente o que denominamos com
paradoxo dos gêmeos. Nessa categoria foi enquadrado toda vez que o telespectador falava
do envelhecimento dos filhos em relação aos pais devido a viajem de trem dos pais. No caso
do Einstein foi um gêmeo, mas no conto do Gamow foi algo bem mais radical.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com os resultados analisados com o auxilio do gráfico da figura 2 foi possível analisar
a importância da UEPS na diferenciação progressiva relacionado com o paradoxo dos gêmeos
progressivamente detalhado ate chegar a origem do paradoxo que é o fato do tempo não ser
mais absoluto, como no caso do Newton. Na nossa concepção esse foi o resultado que mais
apresentou indícios de aprendizagem significativa. Verificou que a escolha de usar a UEPS no
teatro foi relevante na compreensão dos assuntos encenados na peça teatral. Através da
diferenciação progressiva os estudantes passaram de um nível de compreensão superficial
sobre o tema para um entendimento mais específico. As questões mais abstratas como a
unificação do espaço com o tempo, foi percebida por alguns alunos, mas consistiu no ponto
de maior dificuldade de entendimento. Para falar um pouco do resultado da aplicação da peça
no II SACAIFF, foi verificado que o tema de maior entendimento dos espectadores também
foi a questão do envelhecimento dos filhos que ficaram em casa enquanto os pais viajavam
de trem. Verificou -se que 60% dos espectadores que nunca tinha ouvido falar dessa teoria e
após a aplicação teve um aproveitamento de 50%. Espera-se com esse trabalho, incentivar
aos professores a elaborarem atividade de cunho teatral associado a ideia de aprendizagem
significativa. Os objetivos futuros são: aprimorar a técnica de categorização, para auxiliar a
analise de dados; adequar essa técnica para apresentações diárias, ou seja, que são feitas
num curto espaço de tempo; dinamizar a coleta de dados, pois muitos alunos e o público em
geral não gostam de falar sobre assuntos que não tem o domínio, esse fato dificulta a coleta
de dados.
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Resumo:O presente trabalho apresenta como objetivo descrever um produto educacional nos moldes
de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) para o ensino de Refração e Lentes com
enfoque experimentalem nível médio. O produto elaborado é composto de dez atividades investigativas
buscando a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa que são princípios da Teoria da
Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel, que faz parte do aporte teórico dessa pesquisa. No intuito
de compreender melhor a necessidade dos alunos por meio das atividades e da interação com os colegas
e com o professor-pesquisar, optou-se por uma pesquisa qualitativa, nos moldes de um estudo de caso.
Palavras-chave: UEPS, Teoria da Aprendizagem Significativa, Refração, Lentes, Experimentos.
Abstract: The objective of this work is to describe an educational product in the form of a Potentially
Significant Teaching Unit (PSTU) for the teaching of Refraction and Lenses with a mid-level experimental
approach. The elaborated product is composed of ten investigative activities seeking the progressive
differentiation and the integrative reconciliation that are principles of Ausubel's Theory of Meaningful
Learning, which is part of the theoretical contribution of this research. In order to better understand
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- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 students' needs through activities and interaction with colleagues and teacher-research, a qualitative
research was chosen, in the form of a case study.
Keywords: PSTU, Theory of Meaningful Learning, Refraction, Lenses, Experiments.

1–INTRODUÇÃO
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) afirma que o Ensino Médio tem por
objetivo o pleno desenvolvimento do aluno, preparando-o para o exercício da cidadania e
qualificando-o para o mercado de trabalho. Para isso, são trabalhados conhecimentos de
diversas áreas como Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática
(BRASIL, 2006, p. 7). Entretanto, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), estas
e outras áreas do conhecimento humano devem ser instrumentalizadas com situações
presentes na vida dos alunos para que o processo de ensino seja eficiente (BRASIL, 2006, p.
50). Os PCN afirmam que não existe uma única forma de organizar o conteúdo, o currículo é
flexível de acordo com a realidade do educando e do educador. O trabalho escolar pode ser
feito de diferentes maneiras, de acordo com o projeto pedagógico da escola.
Segundo Pena (2000), de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino
Médio (PCNEM) o currículo do Ensino Médio apresenta referências do mundo do aluno e do
professor nos diferentes contextos, na qualidade da informação, na introdução da ideia de
modelo, na História da Ciência, experimentação, na construção do conhecimento e na
interdisciplinariedade. Especificamente na disciplina de Física é destacada a sua importância
[da disciplina] na formação do cidadão, pois ela permite desenvolver uma visão de mundo
contemporânea e ao mesmo tempo compreender o processo histórico-filosófico e as novas
tecnologias (PENA, 2000, p. 2).
Uma das grandes dificuldades no ensino de Física no Ensino Médio é o estudo de óptica
geométrica, pois ele costuma ser ensinado baseado apenas nos aspectos geométricos,
analisando o conceito de raio de luz, algo muito abstrato e estático, e na análise de situações
específicas, como espelhos, prismas, lâminas de faces paralelas e lentes, sem evidenciar a
propagação tridimensional da luz, a fonte da luz, como a luz interage com a matéria e o
processo de visão. O ensino de óptica feito dessa forma, ou seja, desconsiderando a natureza
da luz e o processo de visão, leva muitos alunos a construírem o conhecimento de forma
superficial e não significativa (GIRCOREANO; PACCA, 2001).
Ribeiro, Verdeaux e Fraga (2012, p. 5) relatam que a óptica é uma área da Física muito
ampla e que se interligada com diversas outras áreas, como eletromagnetismo, Física
moderna, ondulatória, Física quântica e a mecânica. Dentro da óptica, o conteúdo de refração
da luz é ensinado de forma abstrata e fragmentado, dividido em três partes: refração, lentes
delgadas esféricas e instrumentos ópticos. Os conceitos são abordados dentro de uma
linguagem matemática usando o princípio retilíneo da luz e a Lei de Snell sem realmente
compreender o porquê desses fenômenos.
Diante da perspectiva de auxiliar o trabalho do professor em sala de aula e buscar uma
participação ativa do aluno, será elaborada uma sequência didática sobre refração da luz e
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lentes esféricas, nos moldes das Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS),
segundo a visão de Moreira (2011), que se baseia na Teoria da Aprendizagem Significativa
(TAS) de Ausubel (2000).
O produto educacional proposto, nos moldes de uma UEPS, tem como principais
suportes didáticos o uso de experimentos. A utilização desses recursos permitem que o aluno
observe os fenômenos da óptica, propiciando um ambiente de aprendizagem potencialmente
significativo, conforme Araújo e Abib (2003, p. 176), que afirmam que o uso de atividades
experimentais têm sido uma das maneiras mais eficientes de diminuir as dificuldades de se
ensinar Física.
Analisando todos os fatores relatados e diante da questão central dessa pesquisa, o
objetivo geral é construir uma sequência didática voltada para o ensino de refração
da luz e lentes esféricas, tópicos do conteúdo de óptica geométrica trabalhados na
Educação Básica, seguindo o referencial teórico descrito.

2–REFERENCIAL TEÓRICO
Ausubel, de acordo com as classificações das Teorias de Aprendizagem, pode ser
considerado representante do cognitivismo, ou seja, acredita na aprendizagem como
armazenamento organizado de informações na estrutura cognitiva. Sua preocupação é
centrada na aprendizagem e para ele o fator isolado que possui maior importância na
compreensão é aquilo que o aluno já sabe. Nesse sentido, cabe ao professor a função de
identificar o conhecimento que o aluno traz com ele e a partir disso ensinar o novo conteúdo.
No entanto, a experiência cognitiva não se limita a influência dos conceitos já estabelecidos
sobre os conceitos novos da aprendizagem, mas também se relaciona a mudanças
ocasionadas pela influência do material utilizado durante a aprendizagem. Portanto, há uma
interação dos conceitos mais relevantes e inclusivos com o material novo, desempenhando
um

papel

de

ancoradouro,

isto

é,

englobando

e

incorporando

o

material

e,

concomitantemente, modificando-se (MOREIRA, 2017, p. 160).
O conceito central da teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa, que é
definida como um processo o qual uma nova informação se relaciona com um aspecto
especificamente relevante da estrutura de conhecimento do sujeito. Ausubel afirma que a
aprendizagem significativa interage de forma substantiva e não arbitrária com aquilo que o
indivíduo já sabe. No entanto, essa interação não é com qualquer ideia prévia, mas com
algum conhecimento já existente na estrutura cognitiva do aprendiz que seja especificamente
relevante, chamado de subsunçor ou ideia-âncora. Quando a nova informação ancora-se em
conceitos ou proposições relevantes já presentes na estrutura cognitiva (ou seja, nos
subsunçores),

significa

que

ocorreu

aprendizagem

significativa

(AUSUBEL;

NOVAK;

HANESIAN, 1980, p. 41).
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Para haver a aprendizagem significativa são necessárias algumas condições: o material
didático deve ser potencialmente significativo, ou seja, deve relacionar-se com a estrutura
cognitiva do aluno de forma não arbitrária e não literal. No entanto, nem sempre os materiais
estruturados com lógica são aprendidos significativamente, sendo necessário que o aluno
tenha uma predisposição para aprender, ou seja, a pessoa deve ter algum motivo para se
esforçar para aprender determinado conteúdo. Por fim, as ideias inclusivas são essenciais na
estrutura cognitiva do aluno para que aconteça a aprendizagem significativa (POZO, 1998, p.
213).
Uma maneira de identificar indícios de aprendizagem significativa é por meio de mapas
conceituais, que podem ser definidos como recurso para representar o conjunto de conceitos
significativos através de proposições, ou seja, dois ou mais termos conceituais ligados por
palavras que tenham alguma relação conceitual. Esse recurso permite uma relação
hierárquica dos conceitos abordando dois princípios programáticos da TAS, a diferenciação
progressiva e a reconciliação integrativa. O princípio da diferenciação progressiva consiste em
que os conceitos mais gerais e inclusivos do conteúdo devem ser apresentados no início e,
progressivamente, diferenciados em conceitos mais específicos. A reconciliação integrativa,
por sua vez, é o princípio no qual se devem explorar relações entre as ideias, mostrar
similaridades e diferenças entre elas. Portanto, a organização sequencial deve ser pertinente
a esses dois princípios da abordagem ausebeliana. No entanto, é necessário que antes de
introduzir novos conceitos, seja considerado reforçado o domínio do que está sendo estudado
no intuito de apresentar uma maior chance de sucesso e garantir a aprendizagem
significativa, esse princípio é denominado consolidação (NOVAK; GOWIN, 1996, p. 113).
As UEPS, propostas por Moreira (2011), são uma sequência didática com aporte teórico
principal na Teoria de Aprendizagem Significativa, cujos passos para a elaboração são
mostrados na Figura 1 e detalhados no Quadro 1:

Figura 1.Etapas de uma UEPS.
Quadro 1. Descrição das etapas de uma UEPS.
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Definição de conteúdo

Coletar
conhecimentos
prévios
Propor situações
problemas
Perguntaaprofundamento
Apresentar o conteúdo
de forma geral

Aumentar a
complexidade
Retornar os conceitos

mais importantes de
forma integrativa
Avaliação

CONSIDERAÇÕES
Definir o conteúdo a ser abordado, destacando os aspectos declarativos
e procedimentais aceitos no contexto da matéria de ensino.
Elaborar situações que levem os alunos a identificar os seus
conhecimentos prévios. Essas situações podem ser questionário,
discussões, situação - problema, mapa mental, mapa conceitual e
outros que sejam supostamente relevantes para a aprendizagem
significativa do assunto abordado.
Levando-se em conta o conhecimento prévio do aluno, propor situações
problema em nível introdutório com objetivo de prepará-lo para a
introdução do conteúdo.
Apresentar o conteúdo a ser ensinado levando em consideração a
reconciliação integrativa, ou seja, começando com aspectos mais
gerais, inclusivos, dando uma visão mais inicial do conteúdo.
Quando os alunos se expressavam apenas comentando algum aspecto
dos conceitos/ assuntos discutidos. Ou seja, não era caracterizado
como uma pergunta e tampouco uma resposta.
Agora com o nível mais alto de complexidade retomar os aspectos mais
gerais e propor em níveis crescentes de complexidade outras situações
promovendo a reconciliação integrativa.
Continuando o processo de diferenciação progressiva, o professor deve
retomar as características mais relevantes do conteúdo e apresentar
novamente os conhecimentos, porém de uma forma mais integradora
buscando a reconciliação integrativa.
A avaliação deve ser realizada ao longo da execução das UEPS
buscando registrar evidências de aprendizagens significativas e logo em
seguida do sexto passo utilizar uma avaliação somativa individual que
evidenciem captação de significados.
Fonte: Adaptado Moreira (2011)

Com relação ao uso de experimentos, Axt e Moreira (1991, p. 93) declaram que as
distintas mudanças curriculares que ocorreram no Brasil defendem o usoda experimentação
nas aulas. Hoje, embora o reconhecimento da importância da atividade experimental para a
aprendizagem, a proporção de professores que a utilizam no seu planejamento diário é muito
pequena. Aliás, é comum identificar o uso de experimentos com uma potencialidade educativa
baixa e, dessa forma, é possível agrupar a experimentação em três linhas gerais:
1. Frequentemente, os experimentos são ministrados de forma aleatória e
desvinculada do conteúdo programático, como se fossem um apêndice. O
conteúdo da disciplina é tratado como um corpo objetivo e isolado de
conhecimentos. Pouca atenção é dada à potencialidade da experimentação
como veículo de aprimoramento conceitual, admitindo-se, de forma implícita,
que a firmeza conceitual pode ser alcançada através da aplicação coerente das
fórmulas. Quando integrada ao conteúdo, o papel reservado para a
experimentação é o de verificar aquilo que é informado na aula, sempre no
sentido de corroborar; não se explicita uma interrelação teoria-experimento.
2. Com menos frequência, a experimentação é utilizada para veicular
conceitos, comprovar relações, determinar constantes, propor problemas
experimentais. Exploram-se, neste caso, as potencialidades didáticas do
experimento, tanto no sentido heurístico quanto no metodológico. 3. Com
muito pouco frequência, é utilizada como instrumento para a aquisição de
conceitos e, quando é o caso, para a reformulação conceitual (AXT; MOREIRA,
1991, p. 93).

Araujo e Abib (2003, p. 176) declaram que as análises das atividades experimentais
para o ensino de Física revelam que há um leque de possibilidades e vertentes para sua
utilização que pode ser desde a verificação de leis e teorias até situações que possibilitem ao
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aluno reflexões e construções do seu próprio conhecimento, permitindo dessa forma uma
reestruturação dos seus modelos cognitivos de explicação do fenômeno.
Com relação ao uso de novas tecnologias, a sociedade contemporânea vive uma
efervescência tecnológica, tendo a informação e a comunicação desempenhado um papel de
destaque na vida das pessoas. O domínio do conhecimento tecnológico constitui fator
importante, não apenas para construção de mundo, mas essencial para o exercício da
cidadania. No âmbito educacional, encontramos uma situação antagônica: alunos que são
seduzidos pela tecnologia e, em contrapartida, professores que não conseguem acompanhar
a evolução da tecnologia (MACÊDO; DICKMAN; ANDRADE, 2012, p. 3).
3–METODOLOGIA
A presente investigação é de natureza qualitativa. Moreira (2009, p. 6-7) declara que
o interesse central desse tipo de pesquisa é a análise interpretativa dos significados atribuídos
pelos sujeitos a suas ações em uma realidade construída socialmente, por meio de
observações participativas. Os dados são ‘olhados’ numa perspectiva qualitativa e as
hipóteses geradas durante todo o processo investigativo.Assim, os principais instrumentos de
coleta de dados são as diversas atividades do material proposto e as obsevações docentes.
O produto educacional desenvolvido foi aplicado a uma turma de 3° ano do ensino
médio do Curso Normal (CN) de vinte de seis alunos, antiga Formação de Professor, do
Colégio Estadual Frei Tomás, em Itaocara-RJ, na região noroeste do estado do Rio de Janeiro,
no ano letivo de 2019. Portanto, os sujeitos da investigação são os alunos da turma citada.
4–APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
O produto educacional desenvolvido apresenta atividades diversificadas para o ensino
de refração da luz e lentes esféricas no ensino médio. Com o intuito de buscar uma forma
eficaz de aprendizagem desses conceitos de óptica geométrica, o produto enfatiza,
principalmente, atividades com experimentos, além de aulas teóricas dialogadas e resoluções
de questões que busque abordar também aspectos da Física moderna na óptica geométrica.
O produto apresenta dez atividades investigativas (Quadro 2), baseadas na proposta de
Moreira (2011) e alicerçadas na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (AUSUBEL;
NOVAK; HANESIAN, 1980).
Quadro 2. Descrição das atividades investigativas.
ATIVIDADES
INVESTIGATIVAS
Questionário de
coleta das
concepções prévias

DETALHAMENTO DA ATIVIDADE
A primeira atividade investigativa consiste de um questionário com oito
questões que abordam situações que envolvem conceitos que serão trabalhados
durante todo o produto. As questões são todas contextualizadas e apresentam
ilustrações para atrair a atenção e buscar o entendimento do aluno da situação
descrita.
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experimentos como
organizador prévio

Nessa etapa serão apresentados quatro vídeos de curta duração que mostram
experimentos básicos abordando o assunto refração da luz, assunto presente
em algumas questões do questionário da atividade anterior. Após assistir cada
vídeo, os alunos irão responder alguns questionamentos, os quais deverão
explicar os fenômenos descritos em cada experimento e supor o motivo pelo
qual ocorrem.

Aula expositiva
dialogada

Será apresentada uma aula expositiva sobre o conteúdo de índice de refração
e refração da luz, além disso, durante a explanação o professor retornará à
atividade realizada no segundo encontro e explicará cada um dos experimentos.
a aula apresentada nessa terceira atividade investigativa abordará o conteúdo
de forma geral e introdutória, sendo mais especificada nos demais encontros,
seguindo os princípios de diferenciação progressiva.

Experimento virtual
sobre refração

Essa atividade envolve a utilização de um experimento virtual (Apêndice A, p.
17), mais especificamente, um simulador PHETInteractiveSimulations. Nesse
simulador, o aluno estudará o fenômeno de refração da luz e deverá realizar
sete procedimentos descritos em forma de questões. As questões envolvem
conceitos e a utilização da Lei de Snell sobre refração da luz.

Aula expositiva
dialogada/questões

Nesse momento será realizada uma aula expositiva e resolução de questões
sobre ângulo limite e reflexão total, formação de miragens e dispersão da luz,
espectro das ondas eletromagnéticas e o espectro visível e o conceito de efeito
fotoelétrico. Após a explicação do conteúdo, os alunos irão responder quatro
questões sobre o assunto trabalho.

Aula expositiva
dialogada sobre
lentes e óptica da
visão

A sexta atividade investigativa começar a abordar o assunto de lentes esféricas
associada a óptica da visão que irá se desenvolver em todas as demais
atividades investigativas. Após a apresentação do conteúdo, os alunos irão
responder sete questões sobre o assunto trabalho.
Nessa etapa é iniciada uma nova fase de diferenciação progressiva, onde será
trabalhado de forma geral o conteúdo de lentes, no entanto, também haverá
reconciliação integrativa, pois é necessário recorrer aos conceitos de índice de
refração e refração da luz para o entendimento do novo assunto.

Experimento físico
sobre formação das
imagens das lentes

Esta atividade consiste de uma tarefa experimental para avaliar a formação de
imagens com lentes. Os alunos irão receber Kits de lentes e deverão reproduzir
em um papel milimetrado os desenhos correspondentes às imagens das lentes
e responder as questões presentes no roteiro.Esta atividade é um momento
importante de diferenciação progressiva, quando os alunos irão aplicar a teoria
anterior sobre lentes nas atividades experimentais propostas.

Aula dialogada
sobre estudo
analítico das lentes
e distúrbios da visão

A oitava atividade investigativa consiste de uma aula expositiva sobre o estudo
analítico das lentes, a utilização das equações de Gauss e a conversão de sinais
utilizados nessas equações e os distúrbios de visão.

Seminário sobre
instrumentos
ópticos

Nessa etapa as duas equipes divididas no primeiro encontro apresentam os
seminários sobre instrumentos óticos: trazem os instrumentos ópticos feitos
com material de baixo custo e explicam para a turma o seu funcionamento de
acordo com o suporte teórico fornecido nas aulas durante as atividades.Este é
um momento privilegiado de avaliação e de reconciliação integradora, quando
a turma se mobiliza em torno destas importantes aplicações do estudo das
lentes, ou seja, os instrumentos óticos.
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Avaliação

A última atividade investigativa é avaliativa, agrupada em duas etapas. Na
primeira etapa, os alunos sentados em duplas realizarão um mapa conceitual
do conteúdo trabalhado durante toda a sequência didática. Para isso, o
professor, no início da aula, explicará o que é um mapa conceitual e irá
confeccionar um no quadro sobre um tema qualquer, para servir de exemplo
para a classe. A segunda etapa avaliativa será uma sequência de questões a
serem resolvidas individualmente, sem consulta, para analisar o entendimento
do conteúdo trabalhado.
Fonte: O autor

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conteúdo abordado no produto educacional é tópico da Física clássica, porém
com acréscimos de alguns pontos da Física moderna como dualidade onda-partícula,
conceito de fóton e efeito fotoelétrico. A sequência didática, dessa forma, visa auxiliar o
professor no processo de ensino dos conteúdos de refração e lentes esféricas no
ambiente escolar e auxiliar os alunos na aprendizagem dos mesmos e apresenta como
principal estratégia didática a utilização de experimentos que, conforme discutido no
suporte teórico dessa pesquisa, apresentam diversos pontos positivos.
De uma maneira geral a proposta se mostra adequada diante das exigências da
aprendizagem significativa e tem potencial para gerar um engajamento cognitivo e
atitudinal relevantes.
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Resumo: As sequências didáticas são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas
para a realização de certos objetivos educacionais. A utilização de materiais didáticos alternativos em
uma sequência didática podem proporcionar aulas interativas, dinâmicas e inclusivas e quetenham
chance uma aprendizagem significativa na disciplina de ciências.A aprendizagem significativa é aquela
que ocorre quando o aprendiz interage um conhecimento novo, com um prévio, modificando este, ao
conferir novos significados. O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida com
4 alunas do 8ºano do Ensino Fundamental em uma instituiçãoparticular de ensino da cidade de Ponta
Grossa-PR, no qual utilizou-se de uma sequência didática em formato de oficina. Como instrumentos de
coleta de dados foram utilizados mapas conceituais produzidos pelas alunas, sendo um antes e outro
depois da execução da sequência didática. A análise dos dados se deu de maneira qualitativa,
comparando-os a fim de evidenciar novas relações, bem como aquisição de conceitos. A partir dos
resultados, conclui-se que a utilização de uma sequência didática com materiais didáticos alternativos,
nas aulas de anatomia e fisiologia do sistema digestório contribui positivamente para que ocorra uma
aprendizagem significativa do público envolvido.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa; Materiais didáticos alternativos; Mapa Conceitual.
Abstract: Didactic sequences are a set of ordered, structured and articulated activities for the
achievement of certain educational objectives. The use of alternative didactic materials in a didactic
sequence can provide interactive, dynamic and inclusive classes that enable meaningful learning in the
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knowledge, with a previous one, modifying it, when imparting new meanings. The present study is a
qualitative research, developed with 4 students from the 8th year of Elementary School in a private
teaching institution in the city of Ponta Grossa-PR, where a didactic sequence was used in workshop
format with didactic materials alternatives. As data collection instruments were used conceptual maps
produced by the students, one before and another after the execution of the didactic sequence. The
analysis of the data was qualitative, comparing them in order to evidence new relations, as well as
acquisition of concepts. From the results, it is concluded that the use of a didactic sequence with
alternative didactic materials in the anatomy and physiology classes of the digestive system contributes
positively to a meaningful learning of the involved public.
Keywords: Meaningful learning; Alternative teaching materials; Conceptual map.

1–INTRODUÇÃO
Durante a vivência estudantil e docência, muitas observações podem ser feitas nos
métodos de ensino dos professores de Ciências e Biologia, pois na formação inicial e
continuada dos professores, uma discussão muito presente é a articulação entre a teoria e a
prática na construção do conhecimento dos conteúdos a serem trabalhados (Silva, 2010). E
a respeito dessa articulação, para os professores de ciência, é notável a necessidade de
ampliação dos materiais didáticos para utilização em sala durante as aulas sobre a anatomia
e fisiologia do corpo humano (BRAZ et al, 2015).
Assim, a proposta de desenvolvimento e utilização de materiais didáticos alternativos
pode ser viável para o ensino de Ciências, proporcionando um caráter dinâmico, interativo e
inclusivo às aulas. Soares et al. (2017), ressaltam que quando as aulas de ciências tornam o
aluno ativo proporcionando a participação dos mesmos, o que possibilita a construção do seu
próprio conhecimento acerca da ciência.
Partindo dessa ótica, estratégias de ensino que relacionem o conhecimento novo com
o já existente, podem favorecer uma aprendizagem significativa (NOVAK; CAÑAS, 2010;
MOREIRA, 2013). Dessa forma, uma sequência didática que utiliza os princípios da
organização sequencial e da consolidação propostos por Ausubel (MOREIRA, 2012), têm
potencial para contribuir para tal aprendizagem.
A

utilização

de

materiais

didáticos

alternativos

pode

contribuir

para

uma

aprendizagem significativa dos estudantes e, tendo em vista a necessidade de buscar
evidências da mesma (MOREIRA, 2012b, 2013), a produção de mapas conceituais é uma
alternativa, pois percebe-se os níveis de desempenho cognitivos dos alunos(as) (NOVAK;
CAÑAS, 2010; MOREIRA 2013). Os mapas conceituais podem ser utilizados para determinar
o nível de compreensão que os alunos possuem sobre o tópico a ser estudado antes de
começar a sua introdução, assim como pode ser usado como ferramenta de avaliação
(NOVAK; CAÑAS, 2010).
Desse modo, o presente trabalho tem como finalidade analisar, se a utilização de
uma sequência didática com a utilização de materiais didáticos alternativos, como meio de
ensino nas aulas de anatomia e fisiologia do sistema digestório da disciplina de ciências, pode
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contribuir para uma aprendizagem significativa dos estudantes de uma Instituição da rede
particular de ensino, da cidade de Ponta Grossa- PR.

2–REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 - SEQUÊNCIA DIDÁTICA, MÉTODO E MEIO DE ENSINO
Uma sequência didática, definida por Zabala (1998, p.18), é “um conjunto de
atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos
educacionais, que tem um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos
alunos”.A sequência didática é usada para analisar a prática e exige planejamento, aplicação
e avaliação, tornando-a uma intervenção reflexiva (ZABALA, 1998).
Para Mantovani (2015, p. 17), “uma sequência didática é composta por várias
atividades encadeadas de questionamentos, atitudes, procedimentos e ações que os alunos
executam”. As fases de uma sequência didática, as atividades que a compõe e as relações
estabelecidas devem servir para compreender o valor educacional nela presente, assim como
a necessidade de mudanças que a melhorem (ZABALA, 1998). Elas devem envolver a
participação dos alunos, podendo ser realizada em trabalhos em grupo para que ocorra
discussão e construção do conhecimento em todos os envolvidos (DUARTE; ODETTI, 2018).
Segundo Zabala (1998), as sequências didáticas devem possuir atividades que
permitam determinar os conhecimentos prévios de cada aluno, permitindo que os conteúdos
estejam adequados ao nível de desenvolvimento de cada aluno. O autor, também diz que elas
devem levar em conta as competências dos alunos e permitir que sejam alcançadas, assim
como devem provocar o conflito cognitivo dos alunos, permitindo a relação dos novos
conteúdos aos conhecimentos prévios. Dessa forma, as atividades presentes na sequência
didática devem possuir uma ordem gradual, e que possuam diferentes graus de ajuda e
atividade guiada, para que o aluno possa aos poucos assumir a responsabilidade de sua
execução (ZABALA, 1998).
Uma sequência didática deve fazer parte de um método de ensino e pode utilizar-se
de meios de ensino. Os métodos de ensino são as formas que os professores trabalham os
conteúdos com a finalidade de atingir os objetivos propostos, ou seja são ações planejadas e
controladas e podem ser executadas pelos professores e pelos alunos no processo ensinoaprendizagem (MACHADO, 2018; LIBÂNEO, 1994). Já os meios de ensino são recursos
materiais utilizados, tanto pelo professor como pelo aluno, durante a condução do processo
de ensino e aprendizagem, ou seja, são os recursos pedagógicos (LIBÂNEO, 1994). Eles são
utilizados para representar a realidade e facilitar a aprendizagem significativa por parte dos
alunos, além disso aproximam os alunos da realidade por meio do abstrato. (EVISUALARTE,
2018)
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Quando se trata do ensino da Anatomia e da Fisiologia, a dificuldade se apresenta
ainda maior, pois o seu estudo é complexo em vista às diversas estruturasque precisam ser
apresentadas. Dessa forma, é necessária a ampliação dos métodos de ensino que
proporcionem uma aprendizagem significativa (BRAZ et al., 2015). Assim, a utilização de
modelos didáticos como meios de ensino pode contribuir no aprendizado de teorias e pode
ser capaz de aumentar o interesse dos estudantes.
Segundo Soares et al. (2017) as atividades criativas podem vir a contribuir na
aprendizagem significativa, pois tendem a despertam a predisposição do aluno para aprender,
e também possibilitam a sua interação com os modelos didáticos. Além disso, a utilização de
modelos facilita a realização de aulas práticas, sem a necessidade de laboratório e
equipamentos sofisticados (SOUZA et al., PIBAC, 2010).

2.2-

APRENDIZAGEM

SIGNIFICATIVA

E

MATERIAIS

POTENCIALMENTE

SIGNIFICATIVOS
A teoria da aprendizagem significativa que teve sua origem em 1963 com David
Ausubel, recebeu contribuições de vários pesquisadores como, por exemplo, Novak, Gowin e
Moreira (BORSSOI; ALMEIDA, 2013). Moreira (2013) ressalta que a “Aprendizagem
significativa é uma teoria cognitivista construtivista que se ocupa da cognição, com
significado, em situação formal de ensino”.
Segundo Moreira (2012b), a aprendizagem significativa “é aquela em que ideias
expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que
o aprendiz já sabe (subsunçor)”, sendo este o conhecimento já existente na estrutura
cognitiva do indivíduo, tratando-se de um conhecimento dinâmico que pode evoluir. Moreira
(2012b), ainda diz que: “subsunçores podem ser proposições, modelos mentais, construtos
pessoais, concepções, ideias, invariantes operatórios, representações sociais e, é claro,
conceitos, já existentes na estrutura cognitiva de quem aprende”. Quando o aprendiz
consegue fazer conexões entre o que está aprendendo e o seu conhecimento prévio, ele passa
a construir significados pessoais para essa informação e a transforma em conhecimentos,
dessa forma, ele desenvolve a capacidade de utilizar esse conhecimento em contextos
diferentes (MOREIRA, 2012a). Ou seja, segundo Moreira (2012a p.5), “na aprendizagem
significativa há uma interação entre o novo conhecimento e o já existente, na qual ambos se
modificam”.

2.3 - MAPA CONCEITUAL
Segundo Moreira (2012a), os mapas conceituais são ferramentas gráficas utilizadas
para organizar e representar o conhecimento. Neles estão inclusos conceitos que se
relacionam e essas relações são indicadas por linhas que os interligam. Nessas linhas existem
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palavras ou frases de ligação que especificam a relação entre os conceitos. Além disso, pode
haver ligações cruzadas, que são relações ou ligações entre conceitos nos diferentes
segmentos ou domínios do mapa conceitual. Moreira, (2013), afirma que as relações cruzadas
evidenciam uma aprendizagem significativa superordenada pois o aluno passa a perceber
semelhanças e diferenças entre os conhecimentos e os reorganiza de modo que este
conhecimento abrange outros conhecimentos.
Moreira (2012a) sugere que os conceitos dentro do mapa conceitual sejam
representados de maneira hierárquica, sendo os conceitos mais inclusivos/gerais no topo e
os mais específicos/menos gerais na base. O autor ainda relata que os mapas conceituais não
precisam ter, necessariamente, esse tipo de hierarquia, pois é um dos modelos possíveis; no
entanto, ele afirma que o mapa conceitual deve estar claro quanto aos conceitos mais
importantes e aos mais específicos.
Nesse contexto, Moreira (2012a, p.2) afirma que “O importante é que o mapa seja
um instrumento capaz de evidenciar significados atribuídos a conceitos e relações entre
conceitos no contexto de um corpo de conhecimentos”, ou seja, se ocorrer a união de dois
conceitos através de uma linha em um mapa conceitual, o indivíduo que o fez essa relação
deve ser capaz de explicá-la.
3–MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, na forma de estudo de caso,
aprovado pelo Comitê de Ética (parecer 99136918.3.0000.0105) desenvolvida em um colégio
particular de Ponta Grossa – PR, no mês de novembro de 2018, onde o público alvo foi
composto por 4 alunas regularmente matriculadas no 8º ano do Ensino Fundamental. A
estratégia de ação utilizada baseou-se em formato de oficina com duração de três horas/aula,
através de sequências didáticas, com modelos didáticos confeccionados com materiais
alternativos. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se mapas conceituais, cuja análise
foi feita por comparação qualitativa entre os mapas conceituais elaborados antes e depois da
sequência didática.
3.1- ESTRATÉGIA DE AÇÃO
Iniciou-se a oficina com a abordagem de mapas conceituais, na qual realizou-se um
organograma no quadro da sala cujo tema foi a estrutura do colégio onde realizou-se a
pesquisa; listou-se os conceitos e depois criou-se as preposições mais gerais depois as mais
inclusivas, criando, então, um mapa conceitual com o objetivo de apresentar aos sujeitos, a
ferramenta.
Em seguida, cada aluna criou o seu próprio mapa conceitual sobre o sistema
digestório, com a finalidade de responder a seguinte pergunta norteadora: “Qual a relação
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entre os órgãos do sistema digestório e a sua função no processo da digestão?”. A partir
disso, começou-se a introdução ao assunto.
Primeiramente, cada aluna realizou um experimento com dois comprimidos
efervescentes, um triturado e o outro não, ambos foram colocados na água em diferentes
copos ao mesmo tempo, para descobrir qual dissolvia primeiro; a partir desse experimento
exemplificou-se o processo mecânico da mastigação. Após isso, apresentou-se um modelo
didático de boca, feito com garrafas pet e tnt (figura 1), onde abordou-se a sua composição
e função.
Em seguida, na abordagem da composição dos dentes, sua função e classificação,
um modelo representativo em massa de biscuit foi entregue para visualização. Também
apresentou-se um modelo de língua, em massa de biscuit onde mostrou-se a suas regiões
palatinas. Após estas abordagens, distribui-se para as alunas, uma amostra de pipoca, sem
sal e sem açúcar, onde relacionou-se o sabor oriundo da pipoca com a quebra do amido
realizada pelos dentes e pela ação da amilase salivar presente na saliva, assim como
observou-se a função da língua na ação de misturar o alimento.
Feito isso, usou-se um modelo do funcionamento da epiglote, construído com garrafa
pet, onde abordou-se a sua ação no processo da deglutição. Após esse momento, a
pesquisadora vestiu-se com um jaleco de feltro (figura 2) onde fixou cada órgão do sistema
digestório abordado em seguida. Cada órgão confeccionado apresentava velcro em sua face
posterior, o que permitia a fixação.

Figura 1. Modelo didático da boca,
construída com garrafa pet e tnt.

Figura 2. Jaleco de feltro com os órgãos do
sistema digestório anexados.

Durante a abordagem do esôfago, levou-se um cano de mangueira de 10cm
juntamente com uma miçanga, onde representou-se o movimento peristáltico realizado pelo
órgão; cada aluna teve a oportunidade de empurrar a miçanga no cano para visualizar a
representação do movimento. Em seguida, abordou-se o estômago, onde levou-se um modelo
representativo em biscuit e observou-se as rugosidades presentes da parede interna do
estômago, assim como a presença do suco gástrico, representado com uma camada de gel
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sobre a parede, aproveitou-se o modelo e abordou-se a função desse suco no processo da
digestão.
Para trabalhar com os intestinos, usou-se fios coloridos cortados de acordo com o
tamanho real desses órgãos, sendo dividido o delgado em 3 fios coloridos onde representouse o duodeno, o jejuno e o ílio; o grosso representou-se com apenas um fio. Em seguida,
anexou-se esses fios através de fita dupla face a uma cartolina com o desenho desses órgãos;
nesse momento, abordou-se o papel dos intestinos na digestão e os sucos produzidos por
eles.

Também foram abordadas as vilosidades e a sua importância na absorção dos

nutrientes, para isso utilizou-se dois pedaços de tecido distribuídos para cada aluna, onde um
foi dobrado em formato de leque e o outro não; com isso representou-se a grande área de
superfície de contato das vilosidades presentes no intestino ocupando pouco espaço.
Após isso, abordou-se as glândulas anexas do sistema digestório, o fígado, o
pâncreas e as glândulas salivares, onde relatou-se o que produziam, qual era a função e o
seu local de ação. Exemplificou-se o local de ação dos diferentes sucos do sistema digestório,
através de uma maquete funcional feita de isopor e papelão, dessa forma, uma bolinha rosa
representou a bile, uma bolinha branca representou o suco gástrico e uma bolinha preta
representou o suco pancreático. A maquete funcionou como pista de corrida, onde as bolas
saíram de seus locais originais (órgãos) e agiram em outros, até serem eliminadas.
Finalizou-se a sequência didática com a realização de um segundo mapa conceitual
sobre o sistema digestório, onde respondeu-se à mesma pergunta norteadora abordada no
início da oficina. Finalizando a atividade, cada aluna recebeu um pacote de pipoca, pipoca
essa que também foi utilizadapara realizar a atividade mastigação.

4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A íntegra dos mapas Conceituais criados pelos sujeitos da pesquisa encontram-se em
anexo. Nos próximos parágrafos serão apresentados recortes dos mapas conceituais
elaborados pelas alunas. O recorte Mc1 corresponde ao mapa conceitual elaborado antes da
sequência didática e o Mc2 corresponde ao mapa realizado depois da sequência didática. A
seleção dos recortes se deu enfocando os trechos que mais evidenciavam a evolução dos
conceitos entre o Mc1 e o Mc2. Os círculos coloridos, em cada mapa conceitual, estão
demonstrando os conceitos que serão abordados na discussão para o melhor entendimento
do leitor.
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Figura 3. Recorte do Mc1 sobre o conceito boca.

Figura 4. Recorte do Mc2 sobre o conceito boca.

A figura 3 e 4, apresenta um recorte do mapa conceitual sobre o conceito boca.
Percebe-se uma aquisição de conceitos no Mc2 em comparação ao Mc1, por exemplo no
círculo azul, a aluna mostra os componentes da boca, no Mc2, surgem os conceitos dentes, e
papilas gustativas. Da mesma forma, no Mc1, aparece apenas o conceito glândulas salivares.
Já no Mc2, evidenciado em rosa, esse conceito é ampliado, aparecendo também os nomes
dessas glândulas. No Mc1, a aluna não se refere à função dos dentes, já no Mc2 o círculo em
marrom, diz que os dentes trituram os alimentos, passando a conferir um termo técnico para
esta função. Outros conceitos que não aparecem no Mc1, apenas no Mc2, estão destacados
em amarelo, são a classificação da digestão que ocorre na boca como digestão mecânica; no
círculo verde surge o conceito lábios.
Essa apropriação de novos conceitos no Mc2 em relação ao Mc1 corrobora com
Moreira (2012a), quando este afirma que aprendiz consegue fazer conexões entre o que está
aprendendo e o seu conhecimento prévio, ele passa a construir significados pessoais para
essa informação e a transforma em conhecimentos.
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Nas figuras 5 e 6, que seguem abaixo, encontram-se recortes sobre o conceito
faringe. No Mc1, destacado em marrom, a aluna apresenta o conceito de que na faringe ocorre
a deglutição. No Mc2, também em marrom, acrescenta ao conceito faringe, os conceitos glote
e epiglote, indicando sua função na deglutição (evitar que o alimento vá para o pulmão).

Figura 5. Recorte do MC1 sobre o conceito
faringe.

Figura 6. Recorte do MC2 sobre o conceito
faringe.

A aquisição de novos conceitos ao conceito faringe vai ao encontro do que diz Moreira
(2012b) quando aponta que o conhecimento já existente na estrutura cognitiva do indivíduo
trata-se de um conhecimento dinâmico que é capaz de evoluir, ou seja, o conceito faringe já
encontrava-se na estrutura cognitiva da aluna e ele evoluiu quando ela apropriou-se do
conceito glote e epiglote.
Nas figuras 7 e 8, encontra-se um recorte sobre o conceito estômago. No Mc1,
destacado em roxo, surge o conceito de que o estômago produz o suco gástrico, e que o
mesmo dilui a comida, o que é um conceito equivocado, uma vez que o que ocorre é a digestão
química dos alimentos pelo suco gástrico. Já no Mc2, a região destacada em roxo demonstra
o conceito digestão das proteínas e no círculo marrom, ainda surge o conceito de que a
digestão é uma reação química, demonstrando uma apropriação do conceito correto.
Essa apropriação de conceito correto no Mc2 é validada por Moreira (2012a), quando
este declara que na aprendizagem significativa, ocorre uma interação entre o novo
conhecimento e o conhecimento já existente. Nesse caso, o conhecimento já existe é que “o
estômago dilui a comida” e o novo conhecimento é que “ocorre a digestão das proteínas” e
que “no estômago ocorre uma reação química”.
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Figura 7. Recorte do MC1 sobre o conceito
estômago.

Figura 8. Recorte do MC2 sobre o conceito
estômago.

Na figura 9 e 10 encontra-se um recorte sobre o conceito intestino grosso. No Mc1,
a aluna atribui ao intestino grosso apenas a função de transporte que está evidenciada no
círculo amarelo, já no Mc2 também evidenciado em amarelo, ela diz que a função do intestino
grosso é absorver água, mostrando a apropriação de mais uma função ao intestino grosso.
No círculo verde do Mc1, a aluna diz que a função do ânus é excretar as fezes do corpo, já no
Mc2, evidenciado em salmon, ela diz que antes de excretar as fezes existe a reta final da
digestão, que é quando o bolo fecal se encontra no reto e só então ocorre a eliminação das
excretas, esses conceitos estão evidenciados em verde (surgimento de um novo conceito).
Ainda no MC1, evidenciado em rosa, surge uma ligação cruzada entre o conceito ânus e o
conceito de transporte de fezes ao ânus.
A apropriação de mais uma função ao intestino grosso corrobora com Moreira
(2012b) quando ele afirma que os conhecimentos já existentes podem evoluir na estrutura
cognitiva do indivíduo. O surgimento de novos conceitos, evidenciados em verde no Mc2,
mostra que a aluna conseguiu fazer conexões com o seu conhecimento prévio, e deu novos
significados ao seu conhecimento, o que corrobora com Moreira (2012a). A relação cruzada,
em rosa no Mc1, também corrobora com Moreira (2013) quando ele afirma que as relações
cruzadas evidenciam uma aprendizagem significativa.
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Figura 9. Recorte do MC1 sobre o conceito intestino grosso.

Figura 10. Recorte do MC2 sobre o conceito intestino grosso.

Os mapas conceituais corroboram com Moreira (2012a) quando ele afirma que os
conceitos devem estar claros quanto a sua importância e especificidade, isso é notável nas
figuras 5, 6, 7 e 10.
Nesse contexto, devido ao formato da oficina e seu tempo de duração, os mapas
conceituais foram apresentados para as alunas no mesmo dia em que ocorreu a sequência
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didática, dessa forma apenas um mapa conceitual foi realizado como “treinamento”. Devido
a isso, é perceptível a dificuldade na construção dos mapas conceituais pelas alunas,
possivelmente sendo a causa da ausência das palavras de ligação na maior parte dos mapas
produzidos.
Apesar disso, Moreira (2012a) diz que o importante em um mapa conceitual é a sua
capacidade de evidenciar os significados atribuídos aos conceitos e as suas relações entre
conceitos, e isso é perceptível nos mapas conceituais construídos pelas alunas.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS (OU CONCLUSÕES)
A sequência didática utilizada mostrou-se como uma estratégia de ensino capaz de
proporcionar a aprendizagem significativa para o público alvo, pois a sua organização
sequencial permitiu que as alunas fizessem relações com seu conhecimento prévio, assim
como permitiu a participação das mesmas para retirada de dúvidas e realização de perguntas
por curiosidades.
Além disso, a utilização de materiais didáticos alternativos foi capaz de proporcionar
a participação das alunas e despertar curiosidade para saber o que seria abordado em cada
modelo. Tais materiais também deixaram a oficina mais dinâmica e possibilitaram a
aprendizagem do que foi abordado sobre o sistema digestório, pois permitiram a visualização
de cada órgão e a complementação e/ou correção dos conceitos que os aprendizes já traziam,
o que evidencia que os materiais utilizados foram potencialmente significativos.
A partir da análise dos Mapas Conceituais, foi possível concluir que a utilização de
uma sequência didática com a utilização de materiais didáticos alternativos, como meio de
ensino nas aulas de anatomia e fisiologia do sistema digestório da disciplina de ciências, pode
contribuir positivamente para que ocorra uma aprendizagem significativa do público
envolvido. Isso por que, através da comparação entre o os mapas conceituais produzidos
antes e após a sequência didática, evidenciou-se um aumento de conceitos sobre o sistema
digestório, assim como foi possível observar a criação de relações e ligações cruzadas entre
esses conceitos, o que evidencia uma aprendizagem significativa por parte das alunas.
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6- ANEXOS
ANEXO 6.1- MAPA CONCEITUAL REALIZADO ANTES DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA, CUJO
RECORTE ESTÁ APRESENTADO NA FIGURA 3 E 7.
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ANEXO 6.2 - MAPA CONCEITUAL REALIZADO DEPOIS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA, CUJO
RECORTE ESTÁ APRESENTADO NA FIGURA 4 E 8.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

775

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

ANEXO 6.3 - MAPA CONCEITUAL REALIZADO ANTES DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA,
CUJO RECORTE ESTÁ APRESENTADO NA FIGURA 5.

ANEXO 6.4 - MAPA CONCEITUAL REALIZADO DEPOIS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA,
CUJO RECORTE ESTÁ APRESENTADO NA FIGURA 6.
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ANEXO 6.5 - MAPA CONCEITUAL REALIZADO ANTES DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA,
CUJO RECORTE ESTÁ APRESENTADO NA FIGURA 9.

ANEXO 6.6 - MAPA CONCEITUAL REALIZADO DEPOIS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA,
CUJO RECORTE ESTÁ APRESENTADO NA FIGURA 10.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

777

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

PAINEL-RE-037 UMA ANÁLISE DA APROPRIAÇÃO DA TEORIA DA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA A PARTIR DE MAPAS DE LICENCIANDOS DE FÍSICA
AN ANALYSIS OF THE APPROPRIATION OF THE MEANINGFUL LEARNING THEORY FROM
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Resumo:a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) é um referencial que fundamenta a atribuição
de significados a realidade em que o aluno se encontra. A partir disso, o mapeamento conceitual,
desenvolvido por Joseph D. Novak na década de 1970, tem como princípios teóricos a aprendizagem
significativa e podem ser apresentados como instrumentos potencialmente úteis no ensino e na
avaliação da aprendizagem. Assim, o estudo desenvolvido tem como objetivo analisar, por meio de
mapas conceituais, como os alunos de uma turma de licenciatura em Física se apropriaram dos conceitos
da Teoria da Aprendizagem Significativa apresentados pela professora. Para isso foram analisados quais
conceitos estão presentes nos mapas dos alunos e sua hierarquia, e também os termos de ligação.
Foram analisados 18 mapas conceituais construídos pelos alunos, que tinham como objetivo utilizá-los
como auxílio na resolução da prova final da disciplina. A partir do panorama geral foi possível perceber
que para alguns alunos houve interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos. Contudo,
também foi possível notar a dificuldade em se aplicar a condição da pré-disposição do aluno em querer
relacionar os novos conhecimentos, de forma não-arbitrária e não-literal aos seus conhecimentos
prévios.
Palavras-chave: Conhecimentos prévios. Teoria da aprendizagem significativa. Mapa conceitual.
Abstract: The Meaningful Learning Theory is a framework that bases the attribution of meanings to
reality in which the student finds himself. From this, conceptual mapping, developed by Joseph D. Novak
in the 1970s, has as its theoretical principles meaningful learning and can be presented as potentially
useful tools in teaching and learning assessment. Thus, the objective of this study is to analyze, through
conceptual maps, how the students of a group of undergraduate physics have appropriated the concepts
presented by the teacher of the Theory of Meaningful Learning. For that, we analyzed which concepts
are present in the students' maps and their hierarchy, and also the terms of connection. We analyzed
18 conceptual maps constructed by the students, which had as objective to use them as aid in the
resolution of the final test of the discipline. From the general panorama it was possible to perceive that
for some students there was interaction between previous knowledge and new knowledge. However, it
wasalsopossibleto note thedifficulty in applyingtheconditionofthestudent'spre-dispositiontowantto relate
the new knowledge in a non-arbitraryand non-literal waytotheirpreviousknowledge.
Keywords: Previousknowledge. Meaningfullearningtheory. Conceitual map.

1 – INTRODUÇÃO
Os mapas conceituais, conhecidos como ferramentas gráficas para organizar e
representar o pensamento, foram desenvolvidos em um programa de pesquisa realizado por
Joseph D. Novak em 1972, na Universidade de Cornell. O intuito era encontrar uma melhor
maneira de registrar e observar as mudanças de conceitos e proposições nas relações
conceituais criadas pelos alunos acerca da ciência (Novak e Cañas, 2006; Novak e Cañas,
2010)
A construção dos mapas conceituais deve incluir conceitos dentro de círculos ou
quadros e, que deverão estar organizados hierarquicamente, e que mostrem, por meio dos
elementos de ligação, as relações de significados existentes.
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Consequentemente, é ideal que os mapas conceituais surjam a partir de uma
particularidade para qual desejamos obter resposta, ou seja, deve se referir a uma situação
a ser compreendida por meio da organização do conhecimento.
Assim, pensando nos fundamentos psicológicos dos mapas conceituais, é possível
afirmar que os mesmos foram desenvolvidos como uma forma da aplicação da Teoria da
Aprendizagem Significativa (Ausubel, 2003), contribuindo para a construção do conhecimento
do aprendiz de maneira mais eficaz (Tavares, 2007; Novak e Cañas, 2010; Almeida e Moreira,
2008)
De maneira geral, os mapas conceituais podem, então, ser utilizados como
instrumentos didáticos, instrumentos de avaliação e como recurso para análise e
planejamento de currículo. Portanto, se um professor conhecer quais são os significados de
determinados conteúdos para seus alunos, investigando seus conhecimentos prévios e
utilizando-se deles durante o processo de construção de conhecimentos, os mapas podem ser
importantes instrumentos de monitoramento de aprendizagem.
Já um discente, ao desenvolver mapas conceituais durante as aulas, vai
compreendendo quais são suas dificuldades, tendo a oportunidade de procurar respostas e
construir significados para os temas propostos.
Nesse panorama, este trabalho tem como objetivo analisar, por meio de mapas
conceituais, como os alunos de uma turma de licenciatura em Física se apropriaram dos
conceitos da Teoria da Aprendizagem Significativa apresentados pela professora.
2 –MARCO TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
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, 2011, 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, indicando que o
contexto em que o aluno se insere interfere diretamente na sua aquisição de conhecimentos.
De acordo com Moreira e Masini (2001), a aprendizagem, segundo o constructo
cognitivista, é um processo de armazenamento de informações em classes mais genéricas de
conhecimento, podendo ser manipulada e utilizada posteriormente. Assim, novas informações
podem ser aprendidas e retidas se forem comunicadas de forma clara ao aluno, tornando-se
pontos de ancoragem para novas ideias e conceitos.
Dessa forma, o processo da aprendizagem significativa ocorre efetivamente quando
uma informação nova se ancora nos conhecimentos prévios dos alunos - conhecidos como
subsunçores, e se tornam relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz, formando, de
maneira organizada, uma hierarquia em termos de seus conteúdos.
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Contudo, há duas condições para que ocorra uma possível aprendizagem
significativa: 1) o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo e 2) o
aprendiz deve apresentar uma predisposição para aprender.
Assim, segundo Moreira (2012), para a primeira condição, é necessário que o
material utilizado pelo professor para a comunicação de conhecimento seja relevante para os
alunos, que atribuirão significados a ele. É importante lembrar que o material sempre será
potencialmente significativo, não significativo. A segunda condição, no entanto, se mostra
mais difícil de se realizar, pois depende unicamente do aluno querer relacionar os novos
conhecimentos, de forma não-arbitrária e não-literal, a seus conhecimentos prévios,
significando haver uma predisposição para aprender.
O mapeamento conceitual tem como princípios teóricos a aprendizagem significativa
e pode ser apresentado como instrumento potencialmente útil no ensino e na avaliação da
aprendizagem. Mapas Conceituais podem ser desenvolvidos para uma disciplina por completo,
para uma subdisciplina ou para um determinado tópico a ser discutido (Moreira, 1988).
Assim, os mapas conceituais podem mostrar as relações de hierarquia entre os
conceitos ensinados em sala, explicitando relações de subordinação. Contudo, também há a
possibilidade do uso dos mapas conceituais no sentido de entender como o aluno estrutura
um dado conjunto de conceitos, podendo ser utilizados como instrumentos para representar
a estrutura cognitiva do aluno.
Levando isso em conta, existem vantagens e desvantagens em relação ao uso dos
mapas conceituais. Com eles é possível enfatizar a estrutura conceitual de uma disciplina e
mostrar que os conceitos de uma disciplina diferem quanto ao grau de inclusividade e
generalidade, apresentando esses conceitos em uma ordem hierárquica e proporcionando
uma visão integralizada do assunto. Contudo, se o mapa não tiver significado para os alunos,
eles podem simplesmente memorizá-lo, pois, a não ser que os alunos possuam uma mínima
compreensão do fenômeno de investigação, a utilização desse instrumento pode acrescentar
muito pouco ao seu conhecimento, não passando de uma atividade em vão (Moreira, 1988;
Novak e Cañas, 2010).
Por fim, na prática, o professor ao elaborar ou solicitar mapas conceituais para usálos como recurso de ensino e/ou aprendizagem, deve explorar a completude da atividade
proposta em comum acordo com a clareza das ideias expostas.

3 – METODOLOGIA
O estudo desenvolvido tem como objetivo analisar, por meio de mapas conceituais,
como os alunos de uma turma de licenciatura em Física se apropriaram dos conceitos da
Teoria da Aprendizagem Significativa apresentados pela professora.
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Para isso foram analisados quais conceitos estão presentes nos mapas dos alunos e
sua hierarquia, e também os termos de ligação. Assim, a pesquisa é do tipo exploratória com
natureza qualitativa, método que tem como objetivo responder a questões muito particulares.
Pensando na diversidade social e de significados, é comum que o pesquisador
“procure entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da situação
estudada e, a partir daí, situe sua interpretação dos fenômenos estudados” (NEVES, 1996, p.
1). Dessa forma, a pesquisa foi desenvolvida a partir da análise de atividades realizadas com
licenciandos de um curso de Física que expuseram suas diferentes visões sobre a Teoria da
Aprendizagem Significativa.
A grade curricular do curso de Licenciatura em Física da universidade em questão
ofertava disciplinas de Metodologias e Práticas de Ensino de Física I, II, III e IV, sendo a I
iniciada no segundo período do curso e as demais tendo como pré-requisito a anterior.
Assim, é importante frisar que os mapas analisados nesta pesquisa foram coletados
em uma turma de 19 licenciandos de Física na disciplina de Metodologias e Práticas de Ensino
de Física III.
A ementa da disciplina ofertada pela professora, previa como temas principais: Perfil
e obstáculo epistemológico; Mudança e perfil conceitual; Aprendizagem Significativa;
Avaliação; Linguagem e cognição; Inclusão; Divulgação científica e ensino em ambientes não
formais e informais. Ainda, por demanda da turma, como complementação ao conteúdo que
fora abordado na disciplina anterior, textos sobre a epistemologia de Kuhn, Popper, Lakatos
e Feyerabend, foram inseridos no planejamento, mesmo não fazendo parte da ementa.
A disciplina foi organizada na forma de uma Unidade de Ensino Potencialmente
Significativa (UEPS), contando com seminários e atividades em classe, além de leituras e
tarefas de casa semanais. As atividades foram desenvolvidas ao longo de 15 semanas
(01/08/2018 – 15/11/2018), com base na TAS e propiciando avaliação somativa e formativa,
de modo processual. O objetivo era explorar mapas conceituais desenvolvidos pelos
licenciandos, cuja versão inicial foi feita na aula 4, antes de iniciar o tema relacionado à TAS
(aula 6), e a versão final utilizada como mapa de auxílio à prova na aula 15.
Dessa forma, em termos da constituição de dados e da TAS, a disciplina ficou disposta
da seguinte forma:
Quadro 1. Organização das atividades e temas em termos da constituição de dados e da TAS
na UEPS desenvolvida pela professora regente

Semana

Atividade / tema

4 (29/08/2018)

Solicitação da primeira versão do mapa conceitual sobre os temas vistos até o momento

6 (12/07/2018)

Introdução sobre a TAS

10 (10/10/2018)

Conceitos envolvidos na TAS

11 (17/10/2018)

A inclusão e a TAS
UEPS, mapa conceitual estruturado e mapa desenvolvido pela professora estruturando a
TAS

12 (24/10/2018)
15 (14/11/2018)

Utilização do mapa conceitual pelos alunos como auxílio para a prova final da disciplina
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Assim, levando em consideração a UEPS desenvolvida pela professora da disciplina,
na quarta aula foi proposto aos alunos presentes que construíssem a primeira versão de um
mapa conceitual e, em cada aula subsequente, os mapas ficariam a disposição para
reformulações, permitindo assim, a inclusão de novos conteúdos.
Também, desde a aula número 6 foram trabalhados conceitos envolvidos na TAS e,
na aula de número 12, eles foram organizados de modo a localizar a teoria e mostrar a
estrutura da disciplina, baseada na UEPS, e sua relação com a TAS. Assim, a professora
realizou no quadro negro a construção de um mapa conceitual em conjunto com os seus
alunos, explicando os conceitos envolvidos na TAS e a relação entre os mesmos (Figura 1).

Figura 1. Mapa desenvolvido pela professora da disciplina que mostra elementos da Teoria da
Aprendizagem Significativa que foram trabalhados na disciplina.

Por fim, foi solicitado aos alunos que desenvolvessem uma versão final do mapa
conceitual que foram construindo durante o semestre, o qual serviria de apoio para a prova
final da disciplina. Para esse mapa, os licenciandos eram livres para colocar os conceitos vistos
na disciplina que achassem relevantes de forma que pudessem auxiliá-los durante a resolução
da prova.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A partir da atividade de construção de mapas conceituais proposta durante o
semestre, foram analisados os 18 mapas que foram levados como auxílio à prova final da
disciplina, a qual era constituída por 5 questões, das quais 3 poderiam ser respondidas em
termos da TAS.
É necessário ressaltar que a orientação aos alunos foi para que desenvolvessem um
mapa conceitual sobre os conteúdos ministrados durante o semestre, contudo, os alunos
construíram mapas livres. Assim, a análise dos mapas será puramente pelo conteúdo,
desconsiderando sua forma.
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Baseadas no mapa conceitual sobre aprendizagem significativa desenvolvido em sala
pela professora, foi possível estabelecer quatro categorias para os mapas construídos: 1)
apresentaram em grande quantidadeos conceitos utilizados pela professora; 2) apresentaram
parcialmente os conceitos utilizados pela professora; 3) apresentaram de maneira incorreta
os conceitos utilizados pela professora; e 4) não apresentaram os conceitos utilizados pela
professora.
Assim, a quantidade de mapas por categorias ficou distribuída da seguinte maneira:
Quadro 2. Distribuição de mapas conceituais de apoio em relação ao uso de conceitos
apresentados inicialmente pela professora da disciplina.

Categoria

Descrição

Número
de
mapas

C1

Apresentaram em grande quantidade os conceitos utilizados pela professora

5

C2

Apresentaram parcialmente os conceitos utilizados pela professora

3

C3

Apresentaram de maneira incorreta os conceitos utilizados pela professora

6

C4

Não apresentaram os conceitos utilizados pela professora

4

Os mapas C1 dispuseram dos conceitos e palavras de ligação de diferentes formas,
contudo, todos mapas mostraram-se uma adaptação satisfatória do mapa apresentado
previamente pela responsável da disciplina.

Figura 2. Exemplo de mapa representativo da categoria 1.

Foi possível perceber que nos 5 mapas apareceu o conceito conhecimentos prévios,
conceito não apresentado no mapa da professora. Ao analisar como esse novo conceito se
apresentou nos mapas, todos esses alunos se mostraram capazes de compreender a relação
entre a TAS, subsunçores, organizadores prévios e os conhecimentos prévios, mesmo que
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essa relação não tenha aparecido no mapa da professora e só tenha sido exposta de forma
oral durante a aula e pelas leituras realizadas pelos alunos.
Desconsiderando a estrutura apresentada para os 5 mapas, observou-se que, apesar
das tentativas de realizar ligações cruzadas entre os diferentes conceitos apresentados
durante o semestre, os alunos colocaram os conceitos da TAS como um apêndice no mapa,
não conseguindo realizar uma ligação entre os diferentes conteúdos apresentados no
semestre.
Já para os mapas C2, os alunos utilizaram de maneira distorcida alguns conceitos
apresentados pela professora sobre a TAS (Figura 2). Dessa forma, os conceitos se mostraram
presentes, mas de maneira confusa e equivocada em certos momentos, assim como as
palavras de ligação quando presentes.
Na análise dos 3 mapas, entendeu-se que nessa categoria os alunos compreenderam
de maneira satisfatória o que é necessário para ocorrer uma possível aprendizagem
significativa, mas não assimilaram como esse processo ocorre.

Figura 3. Exemplo de mapa representativo da categoria 2.

Em C3, a qual possui maior representatividade, todos os mapas apresentaram uma
hierarquia equivocada, conceitos ligados de maneira errônea e palavras de ligação que não
condiziam com a ideia exposta. Assim, fica claro que não houve entendimento desses alunos
sobre como a teoria é composta e organizada.
Também foi possível perceber que para alguns alunos não ficou claro as relações
necessárias para a aprendizagem (professor à material à aluno), foco principal da disciplina.
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Figura 4. Exemplo de mapa representativo da categoria 3.

Por fim, nos mapas que não apresentaram os conceitos utilizados pela professora,
quatro alunos não colocaram em seus mapas nenhum dos conceitos apresentados pela
professora sobre a TAS e nenhum novo conceito sobre o mesmo tema.
É necessário ressaltar, contudo, que em todos esses 4 mapas, como nos outros 14,
apareceram conceitos relacionados aos conteúdos de perfil epistemológico e obstáculo
epistemológico e/ou mudança conceitual e/ou perfil conceitual. Isso pode ser explicado pelo
fato de que todos esses temas foram abordados na disciplina a pedido dos alunos, pois os
mesmos argumentaram não ter estudado na disciplina anterior. Deste modo, foi possível
perceber a forte presença dos conceitos citados acima em todos os mapas dos alunos, pois
foram temas abordados a partir da demanda dos mesmos por serem considerados conteúdos
importantes e necessários.
Já a TAS foi um tema abordado por escolha da professora regente da disciplina, tendo
este podido não ser de interesse dos alunos ou não ter se mostrado importante para eles,
como nos 4 mapas onde a TAS não esteve presente.
Consequentemente, foi visível com a análise que para alguns alunos houve interação
entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação foi não-literal e
não-arbitrária tanto para o tema da TAS quanto para os outros temas abordados na disciplina.
Contudo, também foi possível notar a dificuldade em se aplicar a condição da predisposição
do aluno em querer relacionar os novos conhecimentos, de forma não-arbitrária e não-literal,
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a seus conhecimentos prévios, visto que a predisposição estava relacionada com a demanda
dos conceitos de Epistemologia, sendo esse o conteúdo presente em todos os mapas.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel(2003) 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.
Para observar como a TAS pode ser entendida e expressa, foram analisados 18
mapas conceituais construídos pelos alunos, que tinham como objetivo utilizá-los como auxílio
na resolução da prova final da disciplina.
Em termos da TAS, mesmo sendo um tema abordado em 5 das 15 aulas da disciplina,
foi possível observar que, para alguns alunos, os conceitos expostos pela professora foram
entendidos e até aprimorados, porém, para outros, o tema sequer se mostrou relevante.
Assim, foi possível agrupar os mapas dos alunos em quatro categorias e suas respectivas
quantidades de mapas: C1- apresentaram em grande quantidade os conceitos utilizados pela
professora (5 mapas); C2- apresentaram parcialmente os conceitos utilizados pela professora
(3 mapas); C3- apresentaram de maneira incorreta os conceitos utilizados pela professora (6
mapas); e C4- não apresentaram os conceitos utilizados pela professora (4 mapas).
A partir do panorama apresentado pelos alunos, foi possível perceber que para alguns
houve interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos. Contudo, também foi
possível notar a dificuldade em se aplicar a condição da pré-disposição do aluno em querer
relacionar os novos conhecimentos, de forma não-arbitrária e não-literal aos seus
conhecimentos prévios.
Por fim, é possível inferir, por meio do que foi analisado nos mapas, que grande parte
dos alunos se apropriaram da TAS, no entanto, com diferentes níveis de compreensão. Por
outro lado, apesar de ter sido um tema bastante abordado durante a disciplina, para alguns
alunos não se tornou necessariamente importante para que fosse incluído no mapa de auxílio
para a prova final, diferente dos assuntos que os alunos apresentavam pré-disposição para
aprender.
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Resumo: Apresenta-se um relato de experiência do módulo Aprendizagem Significativa e Ensino de
Física desenvolvido no Curso Formação continuada para professores de Física e Ciências, ofertado pelo
Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul. Tem como objetivo explorar associações entre a
Aprendizagem Significativa no Ensino de Física e a inclusão educacional de estudantes com deficiência.
Ampara-se em documentos oficiais e aportes da Teoria da Aprendizagem Significativa. Foram objeto de
análise o plano de ensino, o caderno de campo do curso e produções do grupo de participantes. Os
estudos teóricos e a construção de um “Aparato experimental inclusivo para o Ensino de Astronomia”
contribuiu na construção do conhecimento pedagógico de conteúdo dos cursistas, uma mescla entre
Aprendizagem Significativa, Educação Inclusiva e modelo de Sistema Solar. Evidenciou-se que
conhecimentos sobre a Aprendizagem Significativa podem contribuir na construção de saberes docentes
necessários a um ensino que valoriza a heterogeneidade presente no âmbito escolar e rompe com
práticas pedagógicas excludentes.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Ensino de Física, educação inclusiva, material didático.
Abstract: Is presented a experience report of the Meaningful Learning and Physics Teaching module
developed in the continuing Education for Physics and Sciences Teachers course offered by the Federal
Institute of Santa Catarina Campus Rio do Sul. The objective is to explore associations between
Meaningful Learning in Physics Teaching and the educational inclusion of students with disabilities. It is
supported by official documents and contributions of Meaningful Learning Teory. The study plan, the
field course book and the productions of the partipants’ group were analyzed. Theoretical studies and
the construction of an "Inclusive Experimental Apparatus for Teaching of Astronomy" contributed to the
construction of the pedagogical knowledge of content: a mixture between Meaningful Learning, Inclusive
Education and model of Solar System. It was evidenced that knowledge about Meaningful Learning can
contribute in the construction of necessary teacher knowledge to a teaching that values the
heterogeneity present in the school environment and breaks with excluding pedagogical practices.
Keywords: Meaningful Learning, Physics Teaching, inclusion education, didactic material.

1 – INTRODUÇÃO
As instituições que formam professores no Brasil têm o compromisso de ofertar
cursos de formação continuada, de acordo com a Resolução no 2, de 2015 (BRASIL, 2015),
que regulamenta a formação inicial e continuada dos professores da Educação Básica. Para a
formação continuada, o documento define cursos de aperfeiçoamento com carga horária
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mínima de 180 horas e cursos de atualização com carga horária mínima de 20 horas e máxima
de 80 horas (BRASIL, 2015). A formação continuada dos professores é apresentada numa
concepção de desenvolvimento profissional, com vistas à melhoria da prática docente.
De acordo com a Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que cria os Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2008), estas instituições devem prever
cursos de Licenciatura e programas especiais de formação pedagógica para professores da
Educação Básica. Atualmente, o Campus Rio do Sul, do Instituto Federal Catarinense (IFC),
oferta os cursos de Licenciatura em Física, Matemática e Pedagogia.
Em sintonia com os documentos oficiais, foi proposto pelo IFC Rio do Sul, em 2018,
o Curso de Qualificação Profissional: Formação continuada para professores de Física e
Ciências, com o objetivo de “Oferecer programas de formação continuada para professores
que atuam nas disciplinas de Física e Ciências em escolas de Educação Básica, numa
perspectiva de desenvolvimento profissional” (IFC, 2018a, p. 4). O curso de atualização foi
organizado em 4 módulos de 30 horas. Os módulos foram divididos em 4 unidades, cada uma
com um encontro presencial de 4 horas, totalizando 16 horas de encontros presenciais e 14
horas de atividades não presenciais.
Os módulos definidos para a formação foram: (i) Ensino de Física Moderna; (ii)
Instrumentação de Ensino I; (iii) Aprendizagem Significativa e Ensino de Física (iv)
Instrumentação de Ensino II. O planejamento dos módulos foi pautado na ação-reflexão, de
modo a possibilitar aos participantes a vivência de etapas que envolvem o pensar e o fazer
de um ato pedagógico como, a compreensão do conteúdo, a transformação, o ensino, a
reflexão, a avaliação e a nova compreensão (SHULMAN, 1987).
Este trabalho relata a experiência do módulo Aprendizagem Significativa e Ensino de
Física, desenvolvido no segundo semestre de 2018, no curso Formação continuada para
professores de Física e Ciências no IFC Rio do Sul. Tem comoobjetivoexplorarassociações
entre a Aprendizagem Significativa no Ensino de Física e a inclusão educacional de estudantes
com deficiência. Após a apresentação da proposta e desenvolvimento do módulo, faz-se uma
análise da produção dos participantes.
2 – ASPECTOS METODOLÓGICOS
O relato apresentado caracteriza-se como um estudo de caso (LÜDKE, ANDRÉ, 2012),
pois foca um curso em particular, elaborado e aplicado a um público bem determinado.
Como método de coleta de dados utilizou-se a observação direta participativa
(LÜDKE, ANDRÉ, 2012). A observação ocorreu por uma das duas professoras formadoras
(primeiras autoras). Nos encontros, uma formadora ficava responsável pela observação, pelas
anotações em caderno de campo e pelos registros fotográficos. Para Lüdke e André (2012, p.
26): “A observação permite um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno
pesquisado”.
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Foram objeto de estudo o plano de ensino da disciplina, o caderno de campo com
notas do curso e as produções dos cursistas (texto e material didático-pedagógico).
Participaram do módulo analisado quatro acadêmicos da Licenciatura em Física, um deles
também atuante como professor de Química e Física no Ensino Médio.
3 - A PROPOSIÇÃO DE FORMAÇÃO: APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E ENSINO DE
FÍSICA
A inclusão educacional de estudantes com deficiência na escola comum vem
aumentando gradativamente ao longo dos últimos anos. Segundo as Notas Estatísticas do
Censo Escolar da Educação Básica, publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2016 57,8% das escolas brasileiras tinham
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades
incluídos em classes comuns. Em números absolutos foram 751.065 matrículas em 2016 e
827.243 em 2017 considerando a Educação Básica. Um crescimento considerável, já que em
2008 esse percentual era de apenas 31% (BRASIL, 2018). Já o número de matrículas de
estudantes com deficiência no ensino médio passou de 48.589, em 2013, para 94.274, em
2017, correspondendo a um percentual de 1,2% do total de matrículas (BRASIL, 2018).
Atualmente, na perspectiva da Educação Inclusiva, defende-se a ideia de que colocar
estudantes com e sem deficiência na mesma sala de aula, além de ser um direito, é um ato
de solidariedade e respeito. Desta maneira, impõem-se às escolas que todos os estudantes
estejam inseridos indistintamente e que sua participação integral no contexto escolar seja
promovida por todos os sujeitos da escola (ROPOLI, et al., 2010).
No Brasil, mediante a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, se assegura aos estudantes com necessidades
especiais, currículos, métodos, recursos educativos e organização específica (BRASIL, 1996).
Além disso, há o Decreto no 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a
Educação Especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Seu
Artigo 1o menciona o dever do Estado para com a educação especial, apontando algumas
diretrizes para que isso se efetive, entre elas, a “[...] garantia de um sistema educacional
inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades;
[...] não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência” (BRASIL, 2011).
Nas perspectivas assinaladas percebe-se que as instituições de ensino precisam
alinhar-se tanto com as legislações quanto com o propósito da Educação Inclusiva. Questões
estas imbricadas por vários desafios, entre elas: Projetos Políticos Pedagógicos condizentes
com a perspectiva da Educação Inclusiva; um repensar e ressignificar das práticas
pedagógicas docentes de modo a oferecer condições para que todos os estudantes participem
ativamente do processo escolar.
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As instituições de ensino necessitam, portanto, entre outros aspectos, rever e tomar
decisões importantes como “[...] fazer da aprendizagem o eixo das escolas, [...] valorizar e
formar continuamente o professor, para que ele possa atualizar-se e ministrar um ensino de
qualidade” (SANTOS, 2010, p. 13). Propõe-se, deste modo, um salto da escola dos diferentes
para a escola das diferenças, em que há necessidade, sobretudo, de considerar a realidade
de cada instituição.
No âmbito do Ensino de Física, o crescimento de pesquisas em Educação Inclusiva é
evidenciado pelo surgimento de uma área temática no Simpósio Nacional de Ensino de Física
– SNEF (edições de 2017 e 2019) e no Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – EPEF
(2018). Trata-se da área equidade, inclusão, diversidade e estudos culturais e o Ensino de
Física, que sinaliza o surgimento de uma linha de pesquisa na área de Ensino de Física
decorrente das políticas brasileiras de inclusão.
A partir destas discussões, surgiu das professoras do IFC Rio do Sul, uma delas da
área de Física, com formação no Ensino de Física e Educação Científica e Tecnológica, e a
outra, Pedagoga, com formação na área de Educação Especial, a ideia de oferecer um curso
de formação de professores que contemplasse a articulação dos conhecimentos e discussões
sobre Aprendizagem Significativa e Educação na perspectiva da inclusão. Portanto, em virtude
disso, construiu-se o módulo “Aprendizagem Significativa e Ensino de Física” como parte
integrante do curso de qualificação profissional: Formação continuada para professores de
Física e Ciências.
Delimitou-se como objetivo geral deste módulo: “Fortalecer os conhecimentos dos
participantes sobre aprendizagem e avaliação, no sentido de pensar as ações de ensino com
vistas à inclusão”(IFC, 2018b, p. 1). A partir disso, definiu-se os objetivos específicos e os
procedimentos metodológicos a serem utilizados nas unidades pensadas para o módulo,
conforme Quadro 1.
Quadro 1. Organização do módulo de acordo com o plano de ensino.
UNIDADES
Unidade I:
Aprendizagem
Significativa

CONTEÚDOS

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aula expositiva e dialogada.
Aprendizagem significativa.
Leituras orientadas.
Diagrama V de Gowin.
Construção de diagrama V.
Aula expositiva e dialogada.
Unidade II:
Educação e processos de ensinoEstudo de publicações.
Inclusão
aprendizagem inclusivos.
Oficina pedagógica.
Unidade III:
Aula expositiva e dialogada.
Aprendizagem Aprendizagem significativa crítica.
Oficina Pedagógica com o uso do Software
Significativa e Mapas conceituais.
CmapTools.
mapas
Elaboração
de
material
didáticoconceituais
pedagógico.
Avaliação recursiva, formativa, inclusiva. Aula expositiva e dialogada.
Unidade IV:
Instrumentos de Avaliação.
Elaboração de texto reflexivo.
Avaliação da
Atuação do professor com estudantes Construção
de
material
didáticoaprendizagem
com necessidades especiais.
pedagógico.
Fonte: arquivo dos autores.

Deste modo relatamos sucintamente o que foi proposto para as diferentes unidades,
buscando estabelecer relações entre Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2003; MOREIRA,
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1999, 2011) e Educação na perspectiva da inclusão (ROPOLI, et al. 2010). Assim, na primeira
unidade, que tinha como objetivo principal “Compreender os fundamentos da teoria da
Aprendizagem Significativa”, previu-se aula expositiva sobre o assunto, incluindo o Diagrama
V de Gowin (GOWIN, 1981; MOREIRA, 2011). Pensou-se em utilizar, para a elaboração do
diagrama V, um texto sobre o tema inclusão no Ensino de Física.
Para a Unidade II, o principal objetivo foi o de “Conhecer formas organizativas e
possibilidades do trabalho pedagógico destinado a estudantes com deficiência e sua relação
com os processos de inclusão e exclusão educacional”. Previu-se, nessa etapa, a realização
de oficinas pedagógicas para sensibilização dos participantes e discussão crítica acerca da
produção social das diferenças.
Na Unidade III, buscou-se estreitar as relações entre Aprendizagem Significativa e
Educação Inclusiva. Seu principal objetivo foi “Propiciar embasamento teórico e metodológico
para fundamentar práticas de ensino de Física“.
Como fechamento do módulo, previu-se, para a Unidade IV, a realização de
discussões sobre ensino, aprendizagem e avaliação. A avaliação foi pensada para dar
subsídios

aos

participantes

a

buscarem

indicativos

de

Aprendizagem

Significativa,

considerando estudantes com e sem deficiência. Como avaliação final do módulo, os
participantes deveriam construir um material didático-pedagógico e escrever um texto
reflexivo sobre a sua construção.
Em seguida, apresentam-se aspectos do desenvolvimento do módulo buscando
refletir sobre a elaboração do material didático-pedagógico construído pelos participantes.
4 – RELAÇÕES ENTRE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO
DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO
O módulo “Aprendizagem Significativa e Ensino de Física" trouxe reflexões sobre o
Ensino de Física na perspectiva da Educação Inclusiva.
Para a construção do diagrama V, foram escolhidos dois artigos publicados no
EPEF:“Ouvir e sentir estrelas: astronomia para pessoas com deficiência visual” (NUNES et al.,
2018) e “A criação de materiais para o ensino de Ciências na realidade inclusiva: princípios e
fundamentos” (CRUZ et al., 2018). A elaboração do diagrama V foi importante, pois mostra
que a construção de conhecimentos é resultado da integração de dois campos distintos e
complementares, o teórico e o metodológico.
O estudo de Cruz et al. (2018) contribuiu para fundamentar as discussões sobre a
construção de materiais didático-pedagógicos adaptados para o ensino e a aprendizagem em
Ciências para estudantes com deficiência, por meio da comunicação alternativa e
aumentativa.
Na oficina do software CmapTools (NOVAK, CAÑAS, 2006; NOVAK, 2011), foram
identificados conceitos abrangentes e subordinados sobre Aprendizagem Significativa e
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Educação Inclusiva. Foi construído um mapa conceitual a partir de discussões e negociações
entre os participantes, de modo a estabelecer relações entre os conceitos.
Durante a realização do módulo, os estudantes também participaram de oficinas
pedagógicas que trataram e discutiram de maneira breve sobre a questão da surdez, a
deficiência visual e a deficiência intelectual. Entre os aprendizados, o uso do alfabeto manual
em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e do Braille.
Após este processo, os participantes decidiram pela construção de um material
didático-pedagógico sobre o Sistema Solar, para utilização com turmas de classes
consideradas inclusivas. Os mesmos sugeriram incluir no material a escrita em Braille e o uso
do alfabeto manual.
4.1 – A PRODUÇÃO DOS PARTICIPANTES
O material didático-pedagógico foi intitulado “Aparato experimental inclusivo para o
ensino de Astronomia”. Na produção escrita, os participantes apresentaram a sua visão de
inclusão, conforme transcrição abaixo.
Cada dia mais se ouve falar de ações políticas de Educação Inclusiva. Um
movimento mundial [...] O objetivo destas políticas é defender os direitos de
todos os estudantes estarem juntos, sem que tenham algum tipo de
discriminação.

Além da fundamentação na legislação, foi mencionado que a construção do material
embasou-se no trabalho de Azevedo et al. (2018), que apresentaram uma maquete tátil visual
para pessoas com deficiência visual, dos modelos heliocêntrico e geocêntrico. O grupo relata
que:
Inicialmente a ideia de produzir um aparato experimental interativo surgiu de
leituras feitas nos encontros do curso [...] na qual se sustentam nos temas de
Aprendizagem Significativa e Educação Inclusiva, usando métodos de
pesquisas qualitativas e quantitativas para demonstrar os resultados positivos
que estas propõem ao serem efetuadas. O interesse para a produção do
aparato e sobre o que este abordaria de conteúdo foi de nossa escolha.

Pelo extrato, observa-se o entendimento da proposta do curso, de relacionar
Aprendizagem Significativa e Inclusão, tendo em vista que se procurou enfatizar que a
Aprendizagem Significativa dependente dos conhecimentos prévios e da pré-disposição para
aprender. Neste sentido, ao pensar sobre as práticas de ensino, requer-se entender,
primeiramente, que nenhum estudante é igual ao outro e, a partir disso, desenvolver
materiais didático-pedagógicos que favoreçam a Aprendizagem Significativa.
Moreira (2011) cita que, no modelo de ensino-aprendizagem proposto por Gowin
(1981), há uma relação triádica entre três elementos: estudante, professor e materiais
educativos. Quando estudante e professor compartilham significados sobre os conhecimentos
que são apresentados nos materiais didáticos a relação é educativa. Se isto não acontece a
relação é degenerativa. Daí a importância de pensar em materiais didáticos que sejam
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utilizáveis e acessíveis a todos os estudantes, para que sejam potenciais na promoção da
Aprendizagem Significativa.
Na proposição do aparato experimental, o grupo explicitou que seu objetivo era a
utilização do mesmo por estudantes com ou sem deficiência. Portanto, percebe-se que não
se trata de um ensino individualizado e nem de um material específico para o ensino de
estudantes com deficiência, mas sim de um material que poderá ser explorado por todos.
Na construção do aparato experimental, o grupo definiu uma escala para o tamanho
dos astros que permitisse aos estudantes com deficiência visual sua identificação a partir da
percepção tátil.
Primeiramente foi sugerido usar para os tamanhos 2 mm: 6000 km e para as
distâncias entre as órbitas 1 cm corresponde a 30.000.000 km, contudo a
medida do tamanho dos astros comprometeria a experiência dos alunos com
deficiência e que dependiam dos sentidos táteis, pois alguns planetas seriam
extremamente pequenos, desta forma mudamos depois de algum tempo a
medida correspondente para 4 mm corresponde a 6000 km.

Os objetos representando os planetas foram colados em um painel de MDF, de 1,20
m x 2,00 m, que foi reaproveitado. A definição das escalas (distâncias e tamanhos) e da
forma de posicionar os astros no painel demandou muitas discussões entre o grupo até
chegarem a uma definição.
Buscando melhorar a utilização da área da chapa, posicionamos do Sol em um
dos vértices da mesma, e a partir deste vértice foram construídas as órbitas
do sistema […] Com todas as órbitas posicionadas corretamente, foram
definidos os objetos que seriam utilizados para representar os planetas, e com
isso cada um foi colado sobre sua órbita, acompanhado de sua identificação
em braile, libras e português, tornando o aparato acessível para diferentes
ocasiões. Como o Sol ocuparia um espaço muito extenso na chapa foi decido
representar apenas um quadrante de sua forma em duas dimensões.

Na escala dos tamanhos, uma das dificuldades foi encontrar um objeto para
representar o diâmetro do Sol (96 cm). Além disso, a distância entre as órbitas foi demarcada
a partir de Mercúrio, para evitar que os astros ficassem embaixo do Sol (figura 1a).
Havia a intenção do grupo de utilizar cola em alto-relevo para as órbitas. No entanto,
o uso de um compasso improvisado (uma ripa com um prego em sua ponta) criou uma
depressão que pode ser sentida ao toque das mãos, no caso da utilização por um estudante
cego. Percebe-se, na figura 1b, a identificação dos astros em Braille, alfabeto manual e Língua
Portuguesa.

Figura 1. a) Aparato experimental inclusivo para o ensino de Astronomia e
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Fonte: arquivo dos autores.

No relato, o grupo mencionou possíveis melhorias e encaminhamentos como: a
impressão dos planetas em impressora 3D para ter o tamanho com mínima margem de erro
para os astros e a pintura dos mesmos com cor próxima do real; representação dos anéis em
alguns planetas; a necessidade de futuramente apresentar o material produzido a estudantes
surdos e com deficiência visual, bem como para professores para que estes avaliem e sugiram
modificações.
O material tem sido utilizado no Laboratório de Demonstração e Ensino de Física do
IFC, para estudantes e professores de escolas que visitam o mesmo, dentro de atividades de
extensão. Contudo ainda não foram feitos registros e estudos da impressão dos visitantes
acerca do material em questão. Neste envolvimento com o projeto de extensão, os
acadêmicos têm a possibilidade de vivenciar o ensino, reflexão e avaliação, etapas de um ato
pedagógico (SHULMAN, 1987). No projeto e construção do material didático-pedagógico
foram vivenciadas as etapas compreensão, transformação, avaliação, reflexão e nova
compreensão.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disseminação da Aprendizagem Significativa é necessária na área de Ciências e
Física, principalmente por apresentar os subsunçores e a pré-disposição para aprender. A
participação ativa do sujeito que aprende de forma significativa é condição para que o mesmo
relacione os conhecimentos prévios com novos conhecimentos de maneira não arbitrária e
não literal.
A vivência das etapas do raciocínio pedagógico e ação, segundo Shulman (1987),
favorecem a construção do conhecimento pedagógico de conteúdo, um tipo de conhecimento
que integra o conhecimento pedagógico e específico. No caso do módulo aqui apresentado,
as discussões teóricas visaram a compreensão da Aprendizagem Significativa, Educação
Inclusiva e Sistema Heliocêntrico. Esta compreensão foi essencial para a transformação, ou
seja, construção de material didático-pedagógico com potencial de promover a Aprendizagem
Significativa de estudantes com e sem deficiência.
A possibilidade de participar de ações de extensão permitiu a todos os participantes
vivenciar o ensino, a reflexão e a avaliação. O ensino, nas explicações do modelo construído
para estudantes de ensino fundamental ou médio, o que exige uma adaptação da linguagem
às características dos estudantes. A reflexão e avaliação, no processo de construção do
equipamento e na interação com estudantes no laboratório.
Nos estudos teóricos e produção escrita e do material didático, os participantes
exercitaram várias habilidades. Entre elas, a empatia, o diálogo, a solidariedade, a
criatividade, a cooperação e principalmente o espírito crítico. Perceberam, a partir das
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discussões e reflexões suscitadas, que não basta apenas a inserção de estudantes com
deficiência na sala de aula do ensino comum para que estes legitimem seu direito à educação.
Para além do politicamente correto, existem muitos desafios a serem superados que
extrapolam a mera construção de material didático-pedagógico.
Dentre as dificuldades para o desenvolvimento do módulo cita-se o pouco tempo
destinado para os encontros presenciais, que limitou o aprofundamento nas discussões
teóricas e inviabilizou a avaliação do material didático junto a professores de educação
especial, professores de Física e estudantes com e sem deficiência. Em outra edição do curso
pretende-se ampliar a carga horária e realizar a avaliação do material.
Para aperfeiçoamento do curso, seria importante que a proposição e construção de
materiais didáticos fosse feita com base nas especificidades de aprendizagem observadas no
contato direto dos participantes da formação com estudantes com e sem deficiência e
professores.
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PAINEL-RE-042 ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVO: REFLEXÕES SOBRE
USO DE UEPS
POTENTIALLY MEANINGFUL TEACHING: REFLECTIONS ON THE USE OF PMTU
RENATA LACERDA CALDAS
Instituto Federal Fluminense – campus Campos-Centro (IFF)/ Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física
(MNPEF)/ Programa de Pós-Graduação/ renata.caldas@iff.edu.br

Resumo: Trata-se de trabalho cujo objetivo é analisar se o uso de unidades de ensino potencialmente
significativa (UEPS) em casos particulares de ensino, contribui com os estudantes para uma
aprendizagem significativa acerca de temas propostos na área da Física. Para isso serão discutidas as
implicações de duas propostas de ensino elaboradas e aplicadas em aulas de física, no que se refere ao
ensino potencialmente significativo preconizado pela Teoria da Aprendizagem Significativa de David
Ausubel. Nessa reflexão são apresentados resultados de tais pesquisas realizadas no âmbito do Mestrado
Nacional Profissional de Ensino de Física sediado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Fluminense/RJ.
Palavras-chave: Ensino de Física, UEPS, TAS.
Abstract: It is a work with purpose is to analyze whether the use of potentially meaningful teaching
units in particular teaching cases contributes with the students to a meaningful learning about proposed
topics in the area of Physics. In order to do so, we will discuss the implications of two teaching proposals
elaborated and applied in physics classes, regarding the potentially meaningful teaching advocated by
David Ausubel's Meaningful Learning Theory. In this reflection are presented the results of such research
carried out within the scope of the National Professional Master's Degree in Physics Teaching by Federal
Institute of Education, Science and Technology Fluminense/RJ.
Keywords: Teaching Physics, Didactic Sequence, SAT.

1 – INTRODUÇÃO
Atenção especial é dada pela teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel
(TAS) para as condições necessárias à ocorrência da aprendizagem significativa (AS).
Segundo Ausubel (2002), primeiramente o aprendiz tem que ter subsunçores1 adequados
para aprender de forma significativa, i. e., a nova informação precisa ser ancorada em
subsunçores, de maneira a fazer algum sentido para o aluno. Ele precisa ter algum
conhecimento relevante que possibilite a relação com o que vai aprender. Em outras palavras,
o aluno precisa ter uma condição cognitiva adequada.
Em segundo lugar e tão importante quanto, é o material instrucional elaborado para
o ensino de algum tema. Para Ausubel (2002), esse material deve ser potencialmente
significativo (PS) para o aluno. Ou seja, tem que ser um material relacionável ou incorporável
à estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não-arbitrária e não-literal. Sendo essa conexão
mental não trivial, do ponto de vista da aprendizagem.
Como proposta de se elaborar um material PS para um ensino mais facilitador da
aprendizagem, Moreira (2011a, p. 43) propõe as Unidades de Ensino Potencialmente
Significativas (UEPS), sequências didáticas com uma fundamentação teórica focada na AS.
As UEPS têm como pressupostos teóricos a TAS de David Ausubel, uma vez que para
sua elaboração deve-se considerar que o conhecimento prévio é a variável que mais influencia

1
Subsunçores são conceitos já existentes na estrutura cognitiva, capaz de servir de “ancoradouro” a uma nova
informação, de modo a adquirir novo significado para o indivíduo (MOREIRA,2006).
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o processo de aprendizagem. Além disso, as UEPS são embasadas também por teorias
educacionais de outros teóricos como Joseph D. Novak, D. Bob Gowin, Lev Vygotsky (teoria
interacionista social), Gérard Vergnaud (teoria dos campos conceituais) e Philip Johnson Laird
(teoria dos modelos mentais) (MOREIRA, 2011a, p. 44).
Com a preocupação de contribuir, pelo menos em parte, com o ensino de Física uma
questão emerge nesse trabalho:Quais implicações para o ensino da Física podem ser obtidas
de ações metodológicas realizadas na sala de aula, com base em unidades de ensino
potencialmente significativas, no âmbito do Mestrado Profissional Nacional em Ensino de
Física?
Para tanto, estabeleceu-se como objetivo analisar se o uso de unidades de ensino
potencialmente significativa em casos particulares de ensino, contribui com os estudantes
para uma aprendizagem significativa acerca de temas propostos na área da Física.
2 – O QUE SERIA ENSINO “POTENCIAL E SIGNIFICATIVO”?
Não seria precipitado considerar que uma sequência de ensino centrada no aluno,
que

propõe

um

levantamento

inicial

dos

conhecimentos

prévios

e

atividades

progressivamente contextualizadas e colaborativas, levará a aprendizagem significativa? A
resposta nos parece clara: sim seria, uma vez que a AS não ocorre a curto prazo, ela se dá
de forma progressiva, com rupturas e negociação de significados e depende da predisposição
do aluno. Moreira (2011b) expõe que as condições para a aprendizagem significativa são
complexas e difíceis de ocorrer no ensino escolar.
O termo “aprendizagem significativa” foi proposto por Ausubel (2002) e está
relacionado ao processo cognitivo no qual o indivíduo relaciona uma nova informação de
forma não-arbitrária e substantiva, com conhecimentos já consolidados em sua estrutura
cognitiva. Para (Moreira, 2000), tais conhecimentos, denominados subsunçores, interagem
com a nova informação, dando a ela novo significado, modificando-a e tornando-a
progressivamente diferenciada, elaborada e estável.
Em contrapartida,quando o indivíduo não possue subsunçores relevantes e estáveis
em sua estrutura cognitiva para ancorar a nova informação, Ausubel (2002) diz que ocorre
um armazenamento literal e não substantivo, caracterizado por uma aprendizagem mecânica.
Contudo, há casos em que a aprendizagem mecânica é bem vinda. Quando o aluno
não dispõe de conhecimentos prévios para novas aprendizagens, de forma significativa,
Ausubel sugere que o conhecimento inicial, ou geral, seja memorizado. Isto é, não há uma
dicotomia entre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica, mas um continuum
entre elas. A aprendizagem mecânica poderá tornar-se significativa, em um processo que
pode ser considerado como uma memorização antecipadamente a uma compreensão com
significados.
Nesse aspecto a sala de aula se torna um espaço privilegiado para troca de
conhecimento. O que se discute é o fato de ser muitas vezes nesse ambiente de ensino que
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professores de Física enfatizam uma abordagem memorística, baseada quase totalmente na
resolução de problemas direcionados por um livro texto. Os alunos são incentivados a resolver
o maior número de exercícios do livro, para fins de aprendizagem do conteúdo. É nesse ponto
que a ênfase por uma aprendizagem mecânica contribui para afastar o aluno do conhecimento
significativo e gera, por consequência, desinteresse pelo aprendizado.
A proposta de se elaborar materiais potencialmente significativos (PS), certamente
aponta um caminho para se privilegiar a aprendizagem significativa e minimizar o desejo por
uma aprendizagem memorística, mecânica.
Dois princípios fundamentais e norteadores nesse processo de elaboração de um
material PS são apontados por Ausubel (2000 apud MOREIRA; MASINI, 2001, p. 30). O
primeiro enfatiza que o conteúdo do material deve ser apresentado, partindo do mais geral
para o mais específico, diferenciando progressivamente o conhecimento. O segundo dá ênfase
na retomada do conhecimento durante todo o processo, para fins de reconciliação e
integração dos conceitos. Ideias gerais e específicas sobre o tema são assim reconciliadas de
tempo em tempo, fornecendo subsídios para a compreensão do conhecimento em situações
diferenciadas de aplicação.
Para Moreira (2006),a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora são
processos da dinâmica da estrutura cognitiva e podem também atuarem como princípios
programáticos do conteúdo a ser ensinado.
No que tange a diferenciação progressiva, da perspectiva de programação da matéria
de ensino, “[...] a proposta é que ideias, proposições, mais gerais e inclusivas da matéria de
ensino sejam abordadas no início do ensino e progressivamente diferenciadas, em termos de
detalhes e especificidades, ao longo do processo” (MOREIRA; MASINI, 2008). Já a
reconciliação integradora, como princípio programático, “[...] o ensino deve explorar,
explicitamente,

relações

entre conhecimentos,

indicando

diferenças

e

similaridades,

reconciliando inconsistências reais ou aparentes, integrando ou trocando ideias similares”.
(MOREIRA; MASINI, 2008).
A esse processo de aquisição e organização de novos conhecimentos na estrutura
cognitiva de um estudante, Ausubel chamou de Teoria da Assimilação. Em tal teoria, uma
nova informação potencialmente significativa é relacionada e assimilada aosubsunçor
preexistente na estrutura cognitiva do estudante. Como já dito, tem-se aí o produto
interacional, isto é, o subsunçor modificado. Assim, a nova informação é subordinada aos
conceitos subsunçores preexistentes.
Há de se ressaltar que mesmo nessas condições de ensino, o indivíduo detentor de
conhecimentos prévios sobre determinado conteúdo (subsunçores), pode não conseguir
relacionar o novo conhecimento com o que se sabe. Neste caso, Ausubel (2002) aponta os
organizadores prévios como recursos ou materiais introdutórios que podem servir como
propulsores dessa retomada, ou motivadores na formação de novos conhecimentos.
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Finalmente deve-se enfatizar a disposição do aluno em interagir cognitivamente com
o novo conhecimento. Por isso é que situações-problema devem ser elaboradas com o objetivo
de despertar o interesse do aluno. São elas que dão sentido aos novos conhecimentos a serem
adquiridos.

Criadas

em

graus

de

complexidade

diferentes,

as

situações-problema

potencializam o aprendizado pelo novo. Diante disso, “o papel do professor é o de provedor
de situações-problema, cuidadosamente selecionadas, de organizador do ensino e mediador
da captação de significados de parte do aluno” (MOREIRA, 2011b, p. 44).
Com base nas ponderações anteriores sobre a potencialidade de materiais de ensino
no que se refere a AS, se apresentam duas UEPS desenvolvidas no contexto do Mestrado
Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF), para fins de reflezão sobre as implicações
quanto à aprendizagem significativa de conceitos de física.
O mestrado foi criado pela Sociedade Brasileira de Física (SBF), sendo um de seus
objetivos “a melhoria da qualificação profissional de professores de Física em exercício na
Educação Básica, visando tanto ao desempenho do professor no exercício de sua profissão
como ao desenvolvimento de técnicas e produtos para a aprendizagem de Física”, esta
pesquisa idealiza novas abordagens para o ensino da Física.
3 – UNIDADES DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVAS: DOIS CASOS
A Primeira proposta foi a aplicação de duas UEPS no ano de 2014, em turmas
diferentes de 1º e 2º ano do Ensino Médio. A UEPS sobre o conteúdo de Cosmologia, no 1º
ano e a UEPS sobre Energia Nuclear, no 2º ano. A segunda proposta, aplicada no ano de
2017, trata de uma UEPS sobre Eletrodinâmica para 3º ano.
3.1 UEPS SOBRE TÓPICOS DE COSMOLOGIA E ENERGIA NUCLEAR (SIQUEIRA,
2017)
Será apresentada resumidamente o conteúdo de cada UEPS, desenvolvida e aplicada,
em seguida as apreensões da autora sobre sua insersão em sala de aula. Como as UEPS aqui
discutidas serão apresentadas resumidamente, aos que desejarem maiores informações
sobre

as

pesquisas

como

um

todo,

poderão

consultar

página

do

curso

(www.mnpef.iff.edu.br).
O Quadro 1 mostra, de forma resumida, cada atividade desenvolvida durante um
bimestre, retratando as estratégias utilizadas e a forma de avaliação no estudo sobre
Cosmologia.
Quadro 1 – UEPS sobre Cosmologia.
Atividade
Levantamento de
conhecimentos
prévios
Situação-problema
inicial

Estratégia
Apresentação de Estudo
“Origem do Universo”

Avaliação
de

Caso:

Questões para discussão e solução com
a simulação experimental

Montagem de modelo tridimensional
do universo envolvendo a
distribuição espacial dos astros
Montagem de simulação dos
movimentos da Terra, Sol e Lua,
fenômenos astronômicos
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conceitos
fundamentais
Introdução aos
conceitos
Aprofundando
conhecimentos
Avaliação
somativa
Avaliação da
aprendizagem
Avaliação da
UEPS - alunos
Avaliação da
UEPS-professores

Vídeo sobre Astronomia
Aula expositiva- mitos até modelos
geocêntrico, heliocêntrico, Big Bang
Apresentação de texto da peça teatral:
“O Sistema Solar”
Aula
expositiva
fenômenos
astronômicos
Aula
expositiva
sobre
modelos
cosmológicos modernos; teoria do Big
Bang; evolução do Universo; espaçotempo; Relatividade
Retomada ao Estudo de Caso: Origem
do Universo
Apresentação teatral
Reflexão sobre a metodologia
Reflexão sobre a metodologia

Apresentação da simulação
Resolução de exercícios
Reapresentação da simulação
Resolução de exercícios
Leitura e discussão do texto “Uma
breve história do Universo”
Construção um mapa conceitual
Respostas às questões do Caso e
outras questões abertas.
Apresentação de peça teatral
elaborada pelos alunos
Respostas a questionário
Respostas a questionário Google

De forma semelhante, o Quadro 2 apresenta as atividades desenvolvidas no mesmo
período, contudo em turma diferente, as estratégias utilizadas e a forma de avaliação no
estudo sobre Energia Nuclear.
Quadro 2 – UEPS sobre Energia Nuclear.
Atividade

Estratégia

Avaliação

Levantamento
de
conhecimentos
prévios
Situaçãoproblema inicial

Ficha constituída de conceitos relacionados
ao tema radioatividade, núcleos atômicos,
aplicações, etc

Elaborar de mapa livre

Questões discutidas em grande grupo sob
a mediação do professor
Vídeo Radioatividade-organizador prévio
Revisão sobre o que foi estudado até o
momento sobre a radioatividade
Apresentar os experimentos em vídeo:
Radioatividade: partículas alfa e beta

Questões iniciais sobre a temática

Revisão
Introdução aos
conceitos
fundamentais
Aprofundando
conhecimentos
Aprofundando
conhecimentos
Aprofundando
conhecimentos
Avaliação da
aprendizagem
Avaliação da
aprendizagem
Avaliação da
UEPS- alunos
Avaliação da
UEPS-professor

Retomar os conteúdos com simulações
computacionais; inserir discussão sobre
decaimento radioativo e fissão nuclear.
Apresentadas as diversas aplicações da
radioatividade por meio de vídeo.
Leitura de textos para resumo
Vídeo sobre o funcionamento de um reator
nuclear nas usinas e os acidentes
nucleares
Questões para avaliação da aprendizagem
Retomado o caso: Radioatividade
Reflexão sobre a metodologia
Reflexão sobre a metodologia

Questões sobre o vídeo
Esquema com a linha do tempo história da radioatividade
Construção de modelo de núcleo
atômico - materiais de baixo custo
Resolução de exercícios
Construção de Mapa Conceitual
Construção de Mapa Conceitual
Resposta a questões abertas
Resposta a questões abertas

Respostas a questionário
Respostas a questionário Google

As UEPS sobre Cosmologia e Energia Nuclear, apesar de terem sido aplicadas pela
autora do trabalho, em turmas de sua regência, tiveram como foco o Ensino, isto é, o público

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

802

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

investigado sobre a relevância e aplicabilidade das UEPS em aulas de física, foram professores
do Ensino Médio (EM). Comparando com os pressupostos de Tardif (2002) e da teoria de
Gowin (1981), foram analisadas as impressões dos professores ao avaliar o potencial da
proposta, dar sugestões e utilizá-la em suas aulas. Por meio de questionário on line e
entrevistas, foram coletadas as impressões dos professores.
De forma geral, a autora da pesquisa ora citada, concluiu com base nos resultados
coletados nas opiniões dos professores pesquisados, bem como no desempenho dos alunos
em sala de aula, que as atividades desenvolvidas nas UEPS podem resgatar o prazer do
professor em sala de aula, uma vez que traz uma abordagem variada do conteúdo, fugindo
do ensino mecânico e tradicional. Ademais, do ponto de vista da pesquisadora, regente das
turmas, pode-se constatar a disponibilidade do aluno em aprender significativamente, indício
que aponta para a eficácia do material instrucional elaborado.
As UEPS, desenvolvidas com enfoque progressivo do conhecimento, mostraram
deficiências conceituais dos alunos, acerca de conteúdos de cosmologia, tais como:
Dificuldades na representação de um universo acêntrico, correspondente às teorias
cosmológicas modernas, nas quais o universo não tem um centro preferencial; não tendo a
Terra um status privilegiado e nem o Sol; estando o universo em permanente evolução; as
formações fundamentais são as galáxias, etc. Associação erronea das estações à variação de
distância entre Terra e Sol; Desconhecimento do fenômeno de atração gravitacional da Lua e
do Sol, o qual exerce influência na formação das marés; do movimento do Sol, pois para
todos os grupos, o Sol está sempre imóvel (concepção heliocêntrica). Desconhecimento do
significado de conceitos como fusão nuclear, fissão nuclear e decaimento radioativo;
contaminação de alimentos por irradiação; dentre outros.
Sobre a utilização desta metodologia de ensino, utilizadas nas aulas de física, os
alunos consideraram atividades experimentais, de simulação computacional, estudo de caso,
mapas

mentais

e

conceituais,

vídeos,

teatros,

como

divertidas,

interessantes,

consequentemente motivadoras à aprendizagem.
Do ponto de vista do ensino, dos cinco professores investigados, detaca-se a resposta
que resume a opinião geral dos mesmos sobre a UEPS:
“Um material potencialmente significativo é aquele que desperta o interesse do aluno, que
‘prenda a sua atenção’ nas aulas e atividades realizadas. De modo geral, um material que
tire os alunos da rotina diária a qual são submetidos com bastante frequência: pincel e
quadro, uso de livro didático, listas de exercícios, testes, provas, etc. Exemplos de materiais
potencialmente significativos: materiais que são capazes de externalizar a criatividade dos
alunos e principalmente os materiais vinculados à tecnologia: vídeos interessantes e
modernos, simulações computacionais, uso de aparelho celular como recurso pedagógico,
etc”.

Em virtude desses fatos, o material pode ser considerado potencialmente
significativo, à medida que demonstrou fortes indícios de boa receptividade tanto dos alunos
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como dos professores, promovendo uma predisposição para aprender os conteúdos de Física,
condição que favorece a aprendizagem significativa, segundo Ausubel.
As respostas aos questionários on line, mostraram que os professores consideram
um material potencialmente significativo, aquele que traz uma linguagem clara, acessível,
relacionada ao cotidiano dos alunos e que leve o estudante a relacionar os novos conceitos
com aquilo que ele conhece.
3.2 UEPS SOBRE TÓPICOS DE ELETRODINÂMICA (MOTA, 2017)
Nesta pesquisa o autor destaca o ensino da temática Eletrodinâmica por meio de
Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), com ênfase na contextualização.
Progressivamente

foram

desenvolvidas

atividades

diferenciadas

e

facilitadoras

da

aprendizagem como experimentos, simulações computacionais, mapas conceituais, uso da
história da ciência, estudo de caso etc., podem ser alternativas para a construção do
conhecimento acerca do tema.
Com foco na aprendizagem significativa de conceitos, os sujeitos da pesquisa foram
44 alunos de uma turma de 3º ano do Ensino Médio de escola federal, os quais foram
submetidos a um ensino por meiode UEPS ao longo de um bimestre letivo. Os instrumentos
de coleta de dados foram mapas mentais, conceituais, questões, simulações elaboradas
virtualmente, verbalizações, questionários.
Quadro 3 – UEPS sobre Eletrodinâmica.
Atividade

Estratégia

Avaliação

Conhecimentos
prévios
Situação-problema
inicial
Introdução aos
conceitos
fundamentais

Elaboração de Mapa mental sobre
eletrodinâmica
Leitura e discussão do estudo de caso

Mapa mental

Aprofundando
conhecimentos

Simulação sobre a importância da
utilização de resistores em circuitos

Aprofundando
conhecimentos

Realizar medidas elétricas
Simulação

Aprofundando
conhecimentos
Aprofundando
conhecimentos
Aprofundando
conhecimentos
Aprofundando
conhecimentos

Simulação de circuito

Aprofundando
conhecimentos
Avaliação da
aprendizagem

Simulação de circuito

Três experimentos de baixo-custo a
serem utilizados em aulas expositivas

Simulação de circuito
Simulação de circuito
Simulação de circuito

Respostas propostas
Atividade desenvolvida
‘Dimensionando Circuitos’-utilização
de um software computacional do
Phet
Construção de circuito simples
virtual, com condutores e fonte de
tensão.
Realização de cálculo; construção de
circuito em Simulador; medição com
amperímetro
Construção de circuito em paralelosimulador
Verificação do brilho de lâmpadasassociação em série
Verificação do brilho de lâmpadas em
uma associação em paralelo
Cálculo e medição de tensão e
corrente elétrica; chave aberta e
chave fechada
Construção de circuito i= 1,5 A

Jogo intitulado ‘Mitos e Verdades na
Eletricidade’

Respostas ao jogo

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

804

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 Avaliação da
aprendizagem
Avaliação da
aprendizagem

Retorno ao Estudo de Caso

Solução do Caso

Questões do ENEM

Encontro final
integrador
Avaliação da UEPS
pelos alunos

Mapas conceituais

Resolução de questões voltadas para
o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM)- simulado
Construção de mapas conceituais

Reflexão sobre a metodologia

Respostas a questionário

As UEPS, desenvolvidas com enfoque progressivo do conhecimento, mostraram
deficiências conceituais dos alunos, tais como:
No caso da temática Eletrodinâmica, dificuldade dos alunos em conceituar ou dar
definições sem a utilização de fórmulas matemática; de relacionar Movimento aos elétrons ou
às outras partículas; de explicar o fenômeno, apesar de conseguirem identificá-lo por
observação; de contextualizar o conteúdo estudado, como no caso da concordância com a
inutilidade do pino do meio nos conectores de energia; da existência de um transformador
para que a tensão externa seja adequada à tensão nominal de aparelhos como celulares, TVs,
etc; na compreensão de 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; de análise das
proporcionalidades das grandezas na lei de Ohm; da utilização de prefixos como mili, micro,
nano; da compreensão do conceito de tensão elétrica; na identificação das divisões de
corrente elétrica em um circuito, dentre outras.
No que se referre às contribuições da UEPS na aprendizagem conceitual, foram
comparadas as respostas iniciais e finais dos alunos às questões levantadas no Estudo de
Caso intitulado “Um dia de altas tensões”. A título de exemplificaçãoda progressividade do
conhecimento serão demonstradas algumas delas:
Como resposta à pergunta: “Se cortarmos o terceiro pino da tomada da TV, a mesma
funcionará? Você concorda com Júlia que esse pino não possui utilidade? Em caso negativo,
por que os fabricantes de produtos elétricos passaram a fabricar produtos com tomadas com
três pinos?”.
Resposta do Grupo A (início): “Sim. Não. O terceiro pino foi feito para não sobrecarregar
os outros pinos, ele seria um pino-terra, ajudando a dissipar as cargas.”

Resposta do Grupo A (final): “Sim. Não concordamos, o terceiro pino é responsável pelo
aterramento e gera maior segurança para o aparelho, ele leva a energia excedente para o solo”.

Apesar de ambas as respostas serem consideradas corretas, observa-se na resposta
final uma complementação com uma nova informação, afirmando acerca da segurança gerada
pela presença do pino.
Resposta do Grupo D (início): “Sim funcionará, pois nele se encontra o fio terra, que no caso da TV
não possuirá muita utilidade. Porém o terceiro pino será útil para outros aparelhos, como o
arcondicionado por exemplo, que tem uma voltagem maior e precisa de mais lugares para dissipar seus
elétrons.”

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

805

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

Resposta do Grupo D (final): “Sim, não o terceiro pino representa o fio terra do aparelho, é um pino
deaterramento que serve pra dissipar uma sobrecarga na rede elétrica que poderiadanificar os circuitos
do aparelho ou provocar um choque.”

O grupo no primeiro momento respondeu que para a TV o pino não possuía qualquer
utilidade. No ato final, a resposta foi alterada, adicionando a informação sobre o aterramento
e também dos danos para o ser humano, o choque elétrico que pode ser provocado. Sobre a
pergunta “O que é a resistência de um chuveiro? Pra que ela serve?
Resposta do Grupo C (início): “É um mecanismo instalado no chuveiro que aquece a água.”
Resposta do Grupo C (final): “É a medida do resistor e o resistor limita a corrente em um
circuito elétrico.”

O Grupo C, em sua resposta final da sexta questão, distinguiu os conceitosde resistor
e de resistência, que era o que se esperava nessa questão. E progrediu consideravelmente
em sua resposta, pontuando que consistia oresistor.
Como forma de avaliar a aceitação da UEPS por parte dos alunos, o autor utilizou o
recurso Google Forms (Formulários do Google), o qual foi disponibilizado aos alunos, na forma
do link de acesso a formulário, para que pudessem apresentar suas críticas e sugestões.
Com base na análise das respostas, o autor considerou exitosa a utilização da UEPS
para o ensino de tópicos de Eletrodinâmica, ainda que os resultados dealgumas atividades
como, por exemplo, os mapas conceituais, não tenham sido totalmente satisfatórios, a
sequência didática como um todo atendeu à expectativa do pesquisador, mostrar indícios de
uma aprendizagem mais significativa.
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados apresentados nos dois trabalhos (SIQUEIRA, 2017; MOTA,
2018), pode-se vislumbrar novos horizontes para a pesquisa em ensino de física. Deixar de
enfatizar aulas com proposições memorísticas, nas quais o aluno é um sujeito passivo e o
professor, distanciado, atua mais como um palestrante do que um mediador do ensino.
Acredita-se que uma nova geração de pesquisadores têm sido despertado para a
produção de propostas resultantes de pesquisas que sejam aplicáveis em sala de aula e por
fim, mudem não só a realidade dos alunos, no que se refere à aprendizagem significativa,
crítica, participatica, como de professores, melhores preparados para o ensino híbrido,
diferenciado, atualizado com a geração que se apresenta no século XXI.
Algumas implicações para o ensino da Física podem ser obtidas de ações
metodológicas realizadas na sala de aula, com base nas unidades de ensino potencialmente
significativas desenvolvidas até o momento no âmbito do Mestrado Profissional Nacional em
Ensino de Física:
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- Novas metodologias de ensino motivam uma aprendizagem mais significativa e
crítica, uma vez que incentiva a participação constante do aluno no processo de aquisiçõa do
conhecimento;
- Um ensino progressivo do conhecimento coaduna com o processo de aquisição
cognitiva, o qual parte do mais geral para o mais específico, de acordo com o que preconizam
as atuais teorias de aprendizagem;
- Materiais potencialmente significativos facilitam a aprendizagem significativa, além
de valorizarem o indivíduo como um ser pensante e atuante no processo de ensino;
- Professores capacitados no mestrado, apresentam como fruto e suas pesquisas,
propostas de ensino diferenciadas, que chegam as salas de aula, trazendo verdadeira
mudança na prática das escolas, ao invés de estamparem estantes de bibliotecas nas
intituições de ensino.
Finalmente, acredita-se que para se alcançar um ensino significativo há de
continuarem os investimentos, como os do MNPEF, na formação de professores. A presente
análise mostra a potencialidade de propostas como o uso de unidades de ensino
potencialmente significativa com os estudantes para uma aprendizagem significativa acerca
de temas propostos na área da Física.
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Resumo: Neste artigo apresentamos um relato de experiência referente a aplicação de uma Unidade
de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) sobre o tema solo e a produção de horta, desenvolvida
por um grupo de bolsistas do PIBID-UEPA em uma turma de alunos do 1º ano do ensino médio de uma
escola pública do município de Barcarena/PA. Foram abordados por meio de aulas teóricas e
experimentais, conhecimentos relacionados a importância e tipologias do solo, adubos, irrigação e
drenagem para o plantio de hortaliças. Participaram 16 alunos, os quais responderam um questionário
prévio e outro posterior as atividades. Para interpretação dos resultados, foram analisadas e
categorizadas as respostas obtidas no segundo questionário, identificando evidências de aprendizagem
significativa, mediadas pela atividade experimental.Os participantes formularam hipótesessobre o
comportamento da água em diferentes tipos de solo, reportando a propriedades como permeabilidade
e porosidade e a influência no processo de infiltração; analisaram a situação de plantio e sobrevivência
de uma espécie em solo arenoso e elencaram diferentes possibilidades para melhorar a plantação de
hortaliças em casa. Consideramos que as atividades possibilitaram a construção de novos
conhecimentos sobre o tema, enriquecendo os saberes dos envolvidos de forma significativa.
Palavras-chave: UEPS. Estudo do solo. Experimentação.
Abstract: In this article we present an experience report about the application of a Potentially
Significant Teaching Unit (UEPS) on soil and vegetable garden production, developed by a group of
PIBID-UEPA scholars in a class of 1st year students of a public school in the municipality of Barcarena /
PA. Theoretical and experimental classes, knowledge related to the importance and typologies of the
soil, fertilizers, irrigation and drainage for the planting of vegetables were approached through
theoretical and experimental classes. 16 students participated, who answered a previous questionnaire
and one after the activities. For the interpretation of the results, the answers obtained in the second
questionnaire were analyzed and categorized, identifying evidence of Meaningful learning, mediated by
the experimental activity. The participants formulated hypotheses about the behavior of water in
different types of soil, reporting properties such as permeability and porosity and influence in the
filtration process; analyzed the situation of planting and survival of a species in sandy soil and listed
different possibilities to improve the planting of vegetables at home. We believe that the activities made
possible the construction of new knowledge on the subject, enriching the knowledge of those involved
in a significant way.
Keywords: UEPS. Soil study. Experimentation.

1-INTRODUÇÃO
O solo é o resultado de algumas mudanças que ocorrem nas rochas. Estas mudanças
são bem lentas, sendo que as condições climáticas e a presença de seres vivos são os
principais responsáveis pelas transformações que ocorrem na rocha até a formação do solo.
E de acordo com Menezes (2003), é um recurso natural indispensável para o crescimento e
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desenvolvimento de culturas. Por definição, sabe-se que o solo é um material natural
complexo constituído por grãos minerais e matéria orgânica (fase sólida), envolvidos por uma
fase líquida, a solução do solo. Há uma terceira fase eventualmente presente, o ar, que
preenche parte dos poros dos solos não saturados (apud RIBEIRO, 2005, p. 3).
Edafologia é a ciência que estuda o solo como substrato básico para os vegetais. “O
solo é entendido como um corpo natural formado a partir da intemperização de uma rochamatriz, que com o passar do tempo vai se associando a outros elementos constituintes como
água, ar e matéria orgânica, a partir da ação dos seus fatores de formação (que inclui além
do material de origem, clima, relevo, tempo e seres vivos)” (GUTIERRES; SILVA, 2007).
Um fator importante sobre esse tema está na interação entre água e solo, também
denominado permeabilidade. Sobre esse fator, Faot (2013) afirma que “a permeabilidade do
solo está relacionada à comunicação entre os poros do solo. Quanto menor a comunicação
entre os poros, menor é a permeabilidade, assim a infiltração de água nas rochas abaixo do
solo é dificultada. Já uma maior permeabilidade do solo, favorece a infiltração de água e a
formação de aquíferos” (p. 18).
No contexto escolar, o estudo do solo para produção de hortas possibilita aos alunos
um espaço para promoção de aprendizagem significativa, pois ações de intervenção como
hortas escolares, permitem a integração entre teoria e prática de forma contextualizada no
ensino de diferentes áreas disciplinares (SANTANA et al, 2014).
Segundo Oliveira e Costa (2018) a abordagem do tema “solo” deve possibilitar que
em sala de aula seja promovida a construção e reconstrução de conceitos e atitudes, que
valorizem as ideias prévias dos alunos em prol de uma aprendizagem significativa e que esta
seja voltada para a formação crítica e alfabetização científica dos educandos.
Desse modo, aproveitando a inserção de bolsistas pibidianos da Universidade do
Estado do Pará, campus Barcarena, no projeto horta escolar desenvolvido por uma equipe de
professores de uma escola pública, foi elaborada e aplicada uma UEPS sobre “o estudo do
solo e o plantio de horta” com o objetivo desenvolver o tema de forma contextualizada e
experimental, valorizando o processo de elaboração de hipóteses para resolução de situações
problemas, explorando a reflexão e a criticidade dos alunos na formulação de respostas.

2 - MARCO TEÓRICO
Para Ausubel, aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova
informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante na estrutura de
conhecimento do indivíduo, ou seja, este processo envolve a interação da nova informação
com uma estrutura de conhecimento especifica, a qual Ausubel define como subsunçores. A
aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se em conceitos ou
proposições relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz (AUSUBEL, 1978
apud MOREIRA, 2011).
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simbolicamente expressas sejam relacionadas de maneira substantiva (não
literal) e não arbitrária ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de
sua estrutura cognitiva especificamente relevante para a aprendizagem dessas
idéias. Este aspecto especificamente relevante pode ser, por exemplo, uma
imagem, um símbolo, um conceito, uma proposição, já significativo. (apud
MOREIRA, 2011, p. 163-164).

Para Moreira (2001) a clareza, a estabilidade e a organização dos conhecimentos
prévios em certo momento, são influenciadores na aquisição significativa de novos
conhecimentos, pois é em um processo interativo que o novo ganha significados, irá se
integrar e se diferenciar em relação ao conhecimento já existente que, por sua vez, adquire
novos significados ficando mais estável, mais diferenciado, mais rico mais capaz de ancorar
novos conhecimentos.
Existem condições para que ocorra aprendizagem significativa, dentre elas
destacamos à necessidade que o aprendiz manifeste uma disposição para relacionar de
maneira substantiva e não arbitrária o novo material, potencialmente significativo, à sua
estrutura cognitiva (MOREIRA, 2011). Outra condição fundamental refere-se ao material
adotado.
[...] o material a ser aprendido seja relacionável (ou incorporável) à estrutura
cognitiva do aprendiz, de maneira não arbitrária e não literal. [...]. Esta
condição implica não só que o material seja suficientemente não arbitrário em
si, de modo que possa ser aprendido, mas também que o aprendiz tenha
disponível em sua estrutura cognitiva os subsunçores adequados. (MOREIRA,
2011, p. 164).

Caso as condições não sejam atendidas, não importará o quanto potencialmente
significativo seja o material, pois a intenção do aprendiz estará simplesmente voltada para
memorização e tanto o processo de aprendizagem como seu produto serão mecânicos.
Diferentes estratégias e materiais vêm sendo aplicados para promoção de
aprendizagem significativa em sala de aula, dentre eles a experimentação e problematização
por meio de questões que exploram o contexto de vida do aluno. Conforme Guimarães (2009,
p. 199) “[...] a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de problemas
reais que permitam a contextualização e o estimulo de questionamentos de investigação”.
Sobre o uso de experimentação para uma aprendizagem significativa, o Guimarães
(2009, p. 199) afirma que,
O professor pode considerar, em aulas expositivas, as descobertas dos
aprendizes para trabalhar significativamente os conteúdos pretendidos, pois
ao trabalho com as dificuldades e explicações dos alunos ao fenômeno, ele
aliará as concepções prévias aos novos conhecimentos. [...].

3-METODOLOGIA
Esse trabalho é um relato de experiência de um grupo de bolsistas pibidianas da
Universidade do Estado do Pará (UEPA), campus Barcarena, elaborado com base na aplicação
de uma UEPS sobre o tema “solo e plantio de horta” desenvolvida com dezesseis alunos de
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uma turma do 1º ano do ensino médio da E.E.E.F.M. José Maria de Moraes do município de
Barcarena-PA, tendo em vista, que estavam em andamento, ações relacionadas ao projeto
horta escolar (Figura 1), coordenado por alguns professores da escola.

Figura 1. Preparação de leiras para o cultivo da horta. Fonte: Bolsistas Pibid (2018).

A UEPS foi planejadaem três momentos(Quadro 1), tendo a carga horária total de6
horas/aula, sendo aplicada no final do segundo semestre de 2018.
QUADRO 1. Momentos da Unidade de Ensino Potencialmente Significativa
MOMENTOS
Momento 1
O que você entende sobre solo?

ATIVIDADES
Conhecimento prévio – questionário sobre o
solo

Momento 2
Quais os tipos de solo e o que os difere?

Organizador prévio – Slides: “Tipos de solo
e as características inerentes a cada um”
Diferenciação progressiva e reconciliação
integradora – discussão teórico prática por
meio do Experimento: “Permeabilidade da
água no solo.”

Momento 3
Avaliação formativa
Elaboração: Bolsistas, 2018.

– Sistematizaçãoe aplicação de questionário
pós-experimento

Primeiramente foi lançada para a turma a seguinte pergunta: O que vocês entendem
sobre solo? Os alunos tiveram entre 15 a 20 minutos para responder. Essa questão teve como
objetivo levantar conhecimentos prévios dos alunos, referente ao tema estudado.No contexto
dessa investigação, os conhecimentos prévios foram utilizados ainda para adequar a UEPS
com a realidade da turma, permitindo a promoção de situações de aprendizagem relacionadas
ao cotidiano dos alunos.
Posteriormente, foi realizada aula expositiva-dialogada (Figura 2), na qual
apresentamos e discutimos sobre os tipos de solos e as características inerentes a cada um,
explorando alguns cuidados (adubação, irrigação, drenagem, aragem e compostagem)
necessários para o plantio.
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Figura 2: Aula expositiva e dialogada. Fonte: Bolsistas, 2018.
Na etapa seguinte, foi realizado junto aos alunos, o experimento demonstrativo, com
participação de alguns voluntários, “Permeabilidade da água nos solos”, para analisarem
algumas propriedades e diferença de permeabilidade entre cada tipo de solo, relacionandoas com a prática de plantio (Figura 3).

Figura 3. Aula experimental demonstrativa, Fonte: Bolsistas, 2018.

O experimento demonstrativo permitiu que os alunos assumissem o papel de
observadores, de forma que a partir desse processo, os questionamentos elaborados por eles
foram surgindo: “Por que em um solo sai mais água que outro?” “O solo arenoso não é muito
bom para plantar?”. Esses questionamentos também oportunizaram a discussão com os
colegas e a elaboração de hipóteses para explicar os fenômenos observados.
Com base nas observações e registros durante a realização do experimento, os
alunos responderam aos seguintes questionamentos (Quadro 2).
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Quadro 2: Questionário aplicado após as atividades teóricas e experimentais.
1. Escreva o que você observou ao término do experimento.
2. Formule uma explicação para o que você observou.
3. Sabendo da importância da água para os vegetais e considerando que as
plantas possuem órgãos especializados em diferentes etapas do transporte da
água, formule uma hipótese que explique como as plantas conseguem
sobreviver em solos arenosos, considerando o fato observado na prática.
4. João tentou fazer uma horta orgânica no quintal da casa dele, plantou
sementes de diferentes vegetais como alface, couve e cheiro verde, mas após
um tempo observou que a mesma não se desenvolveu. Quais sugestões você
daria a ele para fazer um novo.

As respostas elaboradas pelos alunos para as questões acima foram analisadas por
meio da Análise Textual Discursiva (MORAES, 2003), seguindo as etapas de unitarização,
categorização e elaboração de meta-texto, conforme orientações descritas pelos autores.
4- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apesar das dificuldades encontradas por alguns alunos, durante a resolução do
questionário, percebemos que a maioria se mostrou entusiasmada e envolvida com a
atividade. A seguir, nas tabelas estão sistematizadas as categorias elaboradas com base nas
respostas e na sequência apresentamos as discussões.
Quanto à observação do experimento sobre a permeabilidade nos diferentes
substratos utilizados, as respostas foram distribuídas nas categorias “Solos”, “Porosidade”,
“Permeabilidade” e “Filtração” (Tabela 1).
TABELA 1. Categorias relacionadas asobservações dos alunos sobre o experimento.
QUESTÃO 1: ESCREVA O QUE VOCÊ OBSERVOU AO TÉRMINO DO EXPERIMENTO.
ID (Sujeitos)
CATEGORIAS
DESCRIÇÃO
12,5%
(A) e (E)
Solos
Argiloso, humoso e arenoso.

43,75%
(B), (C), (F),
(G), (L), (M) e
(P)

25%
(D), (H), (I) e
(K)

Porosidade

“Observei
que
os
substratos
ficaram com quantidade de água
diferente, como: no argiloso o solo
é compactado e a água demora a
passar. Já no arenoso a água passa
um pouco mais rápida. E no
humoso a água passar mais rápido
e ainda permanece úmida”.

Permeabilidade

“O substrato argiloso foi o que
menos caiu água, pois nele as
partículas são bem grudadinhas e é
difícil a água passar. No substrato
arenoso a água se deslocou mais
rápido, pois são mais separados um
do outro. O substrato humoso
também foi mais fácil de penetrar a
água entre seus grãos”.
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18,75%
(J), (N) e (O)

Filtração

“Que o argiloso absorveu a água
mais lentamente e saiu mais
purificada, a arenosa saiu um
pouco suja e de forma mais rápida,
e a humosa saiu a água mais rápido
de todas, porém mais escura”.

Fonte: Bolsistas, 2018.

Dentre as categorias, percebe-se que a maioria dos alunos 43,75% destacam a
compreensão sobre a relação entre porosidade do solo e passagem da água, fazendo
referência a diferença na velocidade que a água é filtrada e o estado de umidade final,
considerando o solo humoso.
Quanto à explicação para os fenômenos observados no experimento sobre a
permeabilidade nos diferentes substratos utilizados, as respostas (Tabela 2) demonstram que
os alunos compreenderam propriedades que os diferenciam:

TABELA2. Explicações elaboradas pelos alunos após observação do experimento.
QUESTÃO 2: EXPLICAÇÕES RELACIONADAS AO EXPERIMENTO SOBRE O
COMPORTAMENTO DE PASSAGEM DA ÁGUA PELOS DIFERENTES TIPOS DE SOLOS
ID (Sujeitos)
CATEGORIAS
DESCRIÇÃO
“Os
substratos
tem
substâncias
diferentes quando comparados entre si.
O substrato argiloso por ser mais denso,
ele não é permeável como os outros”.
68,75%
O solo é composto por poros, e pela sua
(A), (C), (D), (G) e (N)
Permeabilidade
organização podemos observar se o solo
B), (E), (H), (I), (K) e (L)
e permeável ou não, pois quanto mais
compactado seus poros forem, menos
permeável será o solo.

25%
(F), (M), (O) e (P)

6,25%
(J)

Solo ideal

Filtração

Solo humoso, pois “a água passou mais
rápida e ficou úmida então ela é mais
fácil para plantar”;
“Foi que a areia era melhor, igual ao solo
como observamos no experimento ainda
pouco”.
“Cada sólido tem uma filtração diferente
uns demoram outras são mais rápidos
por causa da qualidade de cada sólido”.

Fonte: Bolsistas, 2018.

Os alunos demonstraram compreensão sobre a permeabilidade, 68,75%, fazendo a
correlação entre a distância existente entre as partículas para cada tipo de solo. Empregaram
corretamente o conceito de densidade e filtração.
Quanto à formulação de hipóteses para explicar a sobrevivência das plantas em solos
arenosos, as respostas foram distribuídas nas categorias “Não Sobrevivem”, “Sobrevivem/
umidade”, “Sobrevivem/absorção de água camada inferior”, “Absorção imediata” e
“Abstenção” (Tabela 3).
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IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PARA OS VEGETAIS E FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES
EXPLICATIVAS SOBRE A SOBREVIVÊNCIA DE PLANTAS EM SOLOS ARENOSOS.
ID (Sujeitos)
CATEGORIAS
DESCRIÇÃO
“Não tem como elas sobreviverem no
18,75%
solo arenoso, além de ser seco, não
Não sobrevivem
(A), (C) e (F)
ser úmido e elas não se estruturarem”.
6,25%
(D)

56,75%
(B), (E), (G), (H), (I), (M),
(N), (O) e (P)

Sobrevivem/ umidade

Sobrevivem/absorção de
água camada inferior

“Elas conseguem por terem umidade
em si, tendo o cuidado necessário elas
sobrevivem”;
“Acho que, pelo fato de debaixo da
areia existir terra que consiga receber
a água quando ela passa pela areia
com facilidade, e assim passar para a
raiz e a planta conseguir sobreviver”;
“Elas sobrevivem porque o solo
arenoso transmite rapidamente a água
para o solo”

12,5%
(K) e (L)
6,25%
(J)
Fonte: Bolsistas, 2018.

Absorção imediata
Abstenção

“As plantas absorvem a água e assim
conseguem sobreviver”.
Sujeito não respondeu a referida
questão.

Para a maioria dos alunos 56,75 % as plantas sobrevivem em decorrência da água
que passa pelo solo arenoso ser absorvida e retida pela outra camada de solo. Para 18,75%,
as plantas não sobreviveriam pelo fato deste solo não conseguir reter a água associando a
falta de umidade.
Segundo Macedo(1994/1998), Spera (1999) e Oliveira (2003) et al., os solos de
textura arenosa (areia e areia franca) são considerados muito frágeis e/ou marginais em
relação à sua utilização agrícola e no ecossistema a que pertencem. O uso intensivo desses
solos, portanto, é restrito, principalmente pela baixa capacidade de armazenamento de água
e alta suscetibilidade à erosão, dentre outros aspectos (apud SCOPEL et al., p.1, 2009).
Neste sentido, Monteiro (2002) afirma que, é necessário um enfoque geossistêmico,
que considere os aspectos socioeconômicos (apud SCOPEL, 2009), e a possibilidade da
aplicação de novas tecnologias para a sua utilização, sem causar danos ambientais, tais como
aumentar a matéria orgânica do solo e melhorar a cobertura do solo através de resíduos
culturais, visando com isso também aumentar a capacidade de armazenamento de água
(CAD) no solo. A redução das práticas mecânicas de cultivo ou, até mesmo, o plantio direto
é considerado importante para viabilizar o cultivo nos solos arenosos uma vez que sua
estrutura predominante é de grãos simples. (SCOPEL et al., p.1, 2009).
Quanto às sugestões para ajudar João com seu novo plantio, duas categorias tiveram
maior destaque (Tabela 4). A primeira com 37,5%, refere-se a cuidados frequentes
associados a irrigação, drenagem que estão relacionadas ao processo de absorção de água
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pela planta e adubação para o enriquecimento do solo com diferentes minerais essências para
o crescimento e fortalecimento das espécies plantadas. A segunda categoria, 25%, referiu-se
aos benefícios do solo humoso para o plantio.
TABELA4. Sugestões elaboradas pelos alunos.
QUESTÃO 4: SUGESTÕES ELABORADAS PARA UM NOVO PLANTIO DE HORTA ORGÂNICA
ID (Sujeitos)
CATEGORIAS
DESCRIÇÃO
“Eu o ajudaria primeiro a conhecer
12,5%
Conhecimento acerca do
os tipos de solos. Para que depois
(E) e (J)
assunto
ele viesse a plantar e conseguir as
plantas em perfeito estado”.
“Bom, primeiramente ele deveria
verificar o tipo de solo que o
6,25%
mesmo usa em sua horta, em
Verificação do tipo do solo
(B)
seguida procurar um lugar onde o
sol seja mais presente, caso o solo
seja arenoso ele deve usar adubo”.
“Irrigando com mais frequência,
37,5%
Cuidados freqüentes
fazendo a drenagem corretamente
(C), (D), (I), (K), (L) e (N)
e adubando quando necessário”.
“Eu acho que ele deveria começar
arrumando o solo, colocando
25%
Solo humoso
adubo, molhando e deixando o
(F), (H), (M) e (O)
terreno bem humoso e então
plantar”.
“Dividir as sementes não deixa a
terra ficar arenosa, fazer um novo
6,25%
Dispersão de sementes
plantio orgânico para os vegetais
(P)
terem
bom
desenvolvimento
orgânico”.
12,5%
Os sujeitos não responderam a
referida questão.
(A) e (G)
Abstenção
(B)
Fonte: Bolsistas, 2018.

Conforme Haber e Clemente (2012), a combinação de três variáveis são
determinantes no desenvolvimento e crescimento das plantas, são elas o potencial genético,
o manejo cultural e os fatores ambientais. Nas sugestões apresentadas, foram destacados o
“manejo cultural que está relacionado diretamente ou indiretamente, como manejo do solo,
irrigação e adubação (nutrição das plantas)” (HABER, CLEMENTE, p.13, 2012).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os alunos conseguiram construir, por meio das atividades aplicadas durante a
execução da UEPS, novos conhecimentos, em que a integração teoria e prática, propiciada
pela intervenção das bolsistas, possibilitou a eles uma nova aprendizagem sobre o tema solos
por meio das atividades desenvolvidas na horta escolar e em sala de aula, facilitando
aprendizagem dos mesmos.
Com base nos resultados alcançados tivemos a percepção de que os objetivos foram
atingidos, pois de um modo em geral, os alunos compreenderam os conceitos e aprenderam
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a diferenciar os tipos de solo e suas propriedades, elaborando hipóteses coerentes para
resolução de problemas relacionados ao plantio de uma horta, caracterizando evidências de
aprendizagem significativa.
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Resumo: A utilização do cinema no processo de ensino e aprendizagem é uma estratégia que possibilita,
em sala de aula, o estabelecimento de relações entre os conhecimentos disciplinares e informações
veiculadas pela mídia de forma dinâmica e interativa. Nesse contexto, visando aprendizagem
significativa de conhecimentos químicos relacionados ao tema meio ambiente e sustentabilidade, este
artigo teve como objetivo avaliar o uso de um filme para construção de conhecimentos por alunos do
1º ano do ensino médio. A atividade foi desenvolvida na forma de Unidade de Ensino Potencialmente
Significativa (UEPS) por bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da UEPA
na EEEFM. José Maria de Moraes, no município de Barcarena-PA. Foi realizado levantamento de ideias
prévias, ministrada aula expositiva dialogada, exibido filme e realizada discussão por meio de júri
simulado, finalizando com aplicação de questionário avaliativo. As repostas obtidas, foram interpretadas
usando analise de conteúdo. Os resultados apontaram que o uso de filmes no projeto cine pipoca tem
sido uma estratégia eficiente na mediação da aprendizagem significativa, contribuindo para construção
de conhecimentos sobre temas ambientais. No entanto, ressaltamos que sobre os conhecimentos
químicos explorados durante a UEPS, a aprendizagem ocorreu de forma superficial.
Palavras-chave: Ensino de química. Cinema. Meio ambiente e sustentabilidade.
Abstract: The use of movies in the teaching and learning processis a strategy that makes possible, in
the classroom, the establishment of relations between the subjects’ knowledge and information
transmitted by media in a dynamicandinteractive way. In this context, in order to achieve meaningful
learning of chemical knowledge related to environment and sustainability theme, this article aimed to
evaluate the use of a movie to build students’ knowledge fromthefirst-yearof high School. The activity
was developed by the students from the Institutional Scholar ship Program of Teaching Initiation of the
Pará StateUniversity (PIBID-UEPA) usingPotentiallyMeaningfulTeachingUnits (PMTU) at José Maria de
Moares State Elementary and High School, in the municipality of Barcarena-PA. A survey of previous
ideas was conducted, then a dialogued and expository class was presented, a movie was showed and
finally a discussion through simulated jury was made, concluding with the application of an evaluative
questionnaire. The answers obtained were interpreted by content analysis. The results showed the use
of movies in the Popcorn Cine Project has been an efficient strategy in the mediation of meaningful
learning, contributing to the construction of knowledge about environmental issues. However, weem
phasize that, about the chemical knowledge exploredduring the PMTU, the learning happened in a
superficial way.
Keywords:Chemistry Teaching, Cinema, Environmentand Sustainability.

INTRODUÇÃO
A utilização de filmes como estratégia para problematizar conteúdos disciplinares,
questões ambientais e valores sociais tem contribuído para o processo de ensino e
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aprendizagem de maneira significativa na sala de aula. Conforme Marcelino-Jr. et al (2004,
p. 1).
O uso do vídeo em sala de aula pode ter um impacto inicial maior que um livro,
ou uma aula expositiva por permitir a associação da atividade escolar a um
conceito de entretenimento, e que, quando utilizado de forma correta, exerce
função
motivadora,
informativa,
conceitual,
investigadora,
lúdica,
metalinguística e atitudinal.

Quando o professor explora o potencial educativo de filmes comerciais e utiliza como
instrumento de mediação na construção de conhecimentos por parte dos educandos,
conseguimos ver, mesmo que superficialmente, mudanças no processo de ensino
aprendizagem, pois a estratégia possibilita uma aproximação com questões cotidianas, sendo
possível estabelecer relações entre os conhecimentos disciplinares com as informações
veiculadas pela mídia, de forma dinâmica e interativa (SANTOS, KLOSS apud PADILHA;
SUTIL; MIQUELIN, 2013). Conforme Cunha e Giordan (2009), a linguagem cinematográfica
apresenta aspectos singulares da representação e constituição da realidade.
Segundo Santos e Aquino (2011), o simples anuncio em sala de aula que será exibido
um filme, gera expectativas e desperta a curiosidade dos educandos. Como exemplo, os
autores exploraram em sala de aula o filme perfume: a história de um assassino e discutiram
por meio da temática perfumes, os conceitos sobre funções orgânicas oxigenadas e
bioquímica.
Conforme Padilha, Sutil e Miquelin (2013), os filmes são recursos potencializadores
de aprendizagem significativa no ensino de ciências, pois quando o filme é envolvente,
desperta a disposição, promovendo a sensibilização e motivação do aluno para a
aprendizagem. Os autores destacam que as emoções transmitidas pelos personagens e
cenários são capazes de trazer ao expectador significados, que no contexto de sala de aula,
precisam ser explorados com objetivos claros e definidos relacionados ao processo de ensino.
Desse modo, visando analisar ocorrência de aprendizagem significativa de
conhecimentos químicos relacionados ao tema meio ambiente, sustentabilidade e impactos
ambientais, apresentamos neste artigo um relato de experiência sobre a aplicação do filme
“Animais unidos jamais serão vencidos” em uma turma do 1º ano do ensino médio.
REFERENCIAL TEÓRICO
A teoria da Aprendizagem Significativa é baseada nos conceitos de David Ausubel
(1918-2008) sobre aprendizagem, é uma teoria que vem sendo adotada pelos professores
nas instituições de ensino.
Sobre a teoria, Moreira diz:
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, ou seja, este processo envolve a
interação da nova informação com uma estrutura de conhecimento específica,
a qual Ausubel define como conceito subsunçor, ou simplesmente subsunçor,
existente na estrutura cognitiva do indivíduo (2011, p. 161).
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Nesse sentido, pode-se dizer que a aprendizagem significativa não é uma
metodologia vazia, sem lógica, muito menos é algo fora da compreensão do aluno, pois a
mesma utiliza o conhecimento que o aluno possui, conhecimento esse o qual David Ausubel
denomina de subsunçor.
Subsunçor, para Moreira:
(...) é o nome que se dá a um conhecimento específico, existente na estrutura
de conhecimentos do indivíduo, que permite dar significado a um novo
conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto. Tanto por recepção
como por descobrimento, a atribuição de significados a novos conhecimentos
depende da existência de conhecimentos prévios especificamente relevantes e
da interação com eles (2012, p. 2).

Essa interação entre o subsunçor e os novos conhecimentos, caracterizam a
aprendizagem significativa (MOREIRA, 2012). Desse modo, essa interação faz com que o
aluno assimile melhor os conteúdos, trazendo mais significado acerca do que foi ensinado
para o mesmo. Essa relação entre o subsunçor e os novos conhecimentos é facilitada por
meio de uso de “organizadores prévios”, o qual serve como âncora para o que vai ser
aprendido. Para Moreira (2011), organizadores prévios são materiais introdutórios
apresentados antes do material a ser aprendido em si.
Partindo da teoria de Ausubel, Moreira (2011) propõe o planejamento de atividades
de ensino na modalidade de Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), que
segundo o autor,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.
Nesse contexto, foi planejada e aplicada uma UEPS em uma turma do ensino médio
de uma escola pública, utilizando o filme enquanto recurso audiovisual como facilitador da
aprendizagem.

Conforme Padilha, Sutil e Miquelin (2013) na elaboração de aula

potencialmente significativa utilizando recursos audiovisuais há necessidade de estruturação
de estratégias que permitam aos alunos a aquisição, assimilação e retenção de novos
conhecimentos. Sendo assim, o filme no contexto de sala de aula deve estar interligado ao
conteúdo ensinado, pois o cognitivo do aluno vai conseguir associar melhor os temas
abordados e assim obter uma aprendizagem com maior significado.
METODOLOGIA
A pesquisa desenvolvida seguiu uma vertente qualitativa que segundo Moreira (2003),
se interessa pelos significados que os sujeitos atribuem a eventos e objetos. Essa investigação
foi desenvolvida na modalidade relato de experiência por bolsistas do subprojeto de QuímicaPIBID, UEPA, analisando os resultados obtidos por meio da aplicação de uma UEPS para os
alunos do 1° ano Integral da Escola Estadual José Maria de Moraes, situada no município de
Barcarena-PA.
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A UEPS foi aplicada ao longo do projeto Cine Pipoca, o qual eraconduzido por um
grupo de professores da escola José Maria de Moraes e consistia em utilizar filmes para
ampliar discussões sobre temas relacionados ao tema Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Seguindo a proposição de trabalho do cine pipoca, selecionamos para intervenção o filme de
animação “Animais Unidos Jamais Serão Vencido” explorando conhecimentos químicos
relacionados aos impactos ambientais problematizados na animação. A pesquisa ocorreu com
19 alunos do 1º ano do ensino médio, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
José Maria de Moraes, no município de Barcarena, durante o período de novembro de 2018 a
março de 2019. As etapas da UEPS foram distribuídas conforme apresentação a seguir:
i) Aplicação de questionário inicial – Levantamento de ideias
No primeiro momento, foi aplicado o 1º questionário aos alunos (Quadro1), com o
objetivo de levantarmos conhecimentos prévios em relação ao tema meio ambiente e
sustentabilidade, assim como a relação de filmes que já haviam sido exibido e as contribuições
para a aprendizagem dos mesmos. Para isso eles responderam as seguintes questões:
Quadro 1: Questionário prévio aplicado aos alunos do 1º ano do ensino médio.
Pergunta 1. Cite alguns filmes/documentos que você já assistiu no projeto cine pipoca?
Pergunta 2. Qual você mais gostou? Por quê?
Pergunta 3. Fale o que você aprendeu sobre os temas: meio ambiente, sustentabilidade e impactos
ambientais, a partir das aulas do cine pipoca.
Pergunta 4. Qual o gênero de filme que você mais gosta? Justifique.
Pergunta 5. A exibição e discussão de temas usando filmes contribuiu para a sua aprendizagem?
Justifique.
Fonte: Elaboração dos autores.

ii) Exibição do filme do“Animais Unidos Jamais Serão Vencidos” – Diferenciação progressiva
O filme foi exibidona perspectiva de apresentar as ideias mais gerais e inclusivas
sobre o tema meio ambiente, sustentabilidade e impactos ambientais, de modo a fazer com
que os alunos pudessem identificar os conhecimentos químicos associados as questões
ambientais ilustradas em diferentes cenas do filme. Na sequência, realizamos uma aula
expositiva e dialogada sendo feita a abordagem dos conceitos químicos: combustão,
densidade, mudança de estado físico da matéria, entre outros, fazendo relação direta com os
impactos ambientais ocasionados pelo uso indevido da água, queimadas, derramamento de
petróleo e aquecimento global.
iii) Realização de um júri simulado – Reconciliação integrativa
Após a exibição do filme e aula expositiva dialogada, foi organizado um júri simulado
sobre a problemática gerada em torno daconstrução de uma barragem que estava
condicionada a retirada da comunidade que vivia no local. Os alunos foram divididos em dois
grupos, o grupo de moradores onde seria construído a barragem e o outro grupo que seria
responsável pela construção da mesma. Cada grupo deveria nomear um líder, um advogado
e um assistente social. No júri, tínhamos o juiz, o promotor e um advogado, após a definição
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dos personagens, começaram os debates, onde cada grupo expôs justificativas a favor e
contra a construção da barragem.
iv) Aplicação questionário final
O último questionário(quadro2),contendo duas perguntas de caráter qualitativo com
dois itens, foi aplicado aos alunos somente no dia 25 de março de 2019 em decorrência do
encerramento das atividades do ano letivo de 2018. Por esse motivo, apenas 10 alunos
responderam o instrumento, pois os demais mudaram de escola.
Quadro 2: Questionário finalaplicado aos alunos do 1º ano do ensino médio.
Pergunta 1: Com relação ao filme “Animais Unidos Jamais Serão Vencidos”. O que você
aprendeu sobre:
a) Meio ambiente e sustentabilidade?
b) Conceitos de química?

Pergunta 2: Qual cena do filme você recorda e o que você aprendeu sobre ela?
Fonte: Elaboração dos autores.

Após a aplicação da UEPS, com os dados coletados por meio do questionário prévio,
utilizou-se o método de estatística descritiva para análise das questões 1, 2 e 4, como forma
de organização e classificação, os alunos foram intitulados “sujeitos” e representados por
letras do alfabeto de A à S.

Segundo Guimarães (2008), tem como objetivo resumir as

principais características de um conjunto de dados por meio de tabelas, gráficos e resumos
numéricos e descrever os dados. Para a análise das questões de caráter subjetivo 3 e 5 do
questionário prévio, e dos itens a e b, da questão 1 do questionário final, foi aplicado o método
de análise de conteúdo (MORAES, 1999).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Análise do questionário prévio
Sobre os filmes/documentários assistidos no projeto cine pipoca, percebemos que os
alunos mencionaram 18 filmes de gêneros e temáticas diferentes, sendo que dentre os mais
citados o único relacionado ao tema foi “Perdido em marte”, o segundo que apresenta uma
estória de superação e bullying “O extraordinário” e o terceiro “Uma mente brilhante” que
retrata o potencial da inteligência humana (Gráfico 1).
O filme “Perdido em Marte”, é o único que possibilita discussões sobre ciência, meio
ambiente e sustentabilidade. Na produção,o personagem principal é um cientista e consegue
desenvolver várias “engenhocas” para sobreviver no planeta vermelho. No filme, podemos
citar o modelo de habitação construídocom as perfeitas condições para a sua sobrevivência.
Dentro desta casa ele constrói um laboratório de engenharia, uma plantação de batatas e
consegue fazer e queimar hidrazina transformando a substância em água.
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Gráfico 1: Relação de filmes assistidos no projeto Cine Pipoca da EEEFM José Maria de Moraes.
Fonte: Elaboração dos autores.

Castilho et al (2017)em sua pesquisa com professores, afirma a possibilidade de
discussão em torno de uma diversidade de tópicos como geologia, corrida espacial, produção
de água, comunicação, sustentabilidade e problemas ecológicos, energia e gastos
governamentais com programas espaciais. Para os autores o uso do referido filme mostra a
importância da interdisciplinaridade e como se torna “indispensável no processo educacional,
desenvolvendo a criticidade e aproximando as relações entre as disciplinas” (CASTILHO et al,
2017, p. 6)
Quando questionados sobre o filme que mais gostaram, o grande destaque foi para
a produção “O extraordinário”.
LIGA DA JUSTIÇA
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Gráfico 2. Filmes que os alunos mais gostaram de assistir no Cine pipoca
Fonte: Elaboração dos autores.

O filme citado não aborda o tema proposto pela pesquisa, no entanto,
apresentaquestões familiares e presentes no cotidiano escolar como o preconceito, o bullying
e superação. Nesse sentido, ressaltamos a importância da discussão realizada por meio do
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filme, pois conforme o artigo 5º da lei nº 13.185 de 2015, o estabelecimento de ensino possui o
dever de assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à
intimidação sistemática (bullying).

No que se refere a contribuição dos filmes exibidos para a aprendizagem sobre o tema
meio ambiente e sustentabilidade, a análise das respostas gerou as respectivas categorias
(Quadro 3).

SUJEITOS
A, H, Q, M,
S, I
G, L, C

Quadro 3- Aprendizagens mediadas pela exibição de filmes.
CATEGORIAS
EXEMPLO
Desenvolvimento
É bom cuidar do meio ambiente para a próxima geração
sustentável.
que vir habitar o planeta.
Ações sustentáveis

B

Abordagem ambiental.

I

Construção de horta.

P

União

Reciclar é um ato de sustentabilidade; usar as suas
habilidades para reutilizar as coisas de uma forma
sustentável.
Aprendi aquilo que não é novidade pra ninguém:
economizar água, um dos fatores principais abordados
no filme Perdido em Marte.
Percebi que o filme Perdido em Marte fala sobre química
e também sobre o meio ambiente.
Eu aprendi sobre como construir uma horta e preservar
o meio ambiente.
Trabalho em equipe

D, E, F, J,
Não responderam à
K, N, R, O
questão
Fonte: Elaboração dos autores.

Não responderam à questão

Na categoria “desenvolvimento sustentável” os alunos citam o princípio constante na
legislação ambiental, na qual a ideia foi apresentada inicialmente da seguinte forma: “[...]
uma sociedade sustentável é aquela que pode satisfazer as suas necessidades sem
comprometer as chances de sobrevivência das gerações futuras” conceitoutilizado no
Relatório Brundtland, em 1987, na definição de desenvolvimento sustentável (BROWN 1981
apud FEIL, SCHREIBE, 2017, p.8).
Sobre as “ações sustentáveis”, segunda categoria mais citada, os exemplos estão
relacionados com os princípios de redução, reutilização e reciclagem (antigo 3R). A escola
tem adotado de forma incipiente algumas práticas sustentáveis, dentre elas destacamos a
produção da horta para cultivo de hortaliças, fazendo o reaproveitamento de diferentes
materiais. No entanto, é preciso ampliar a discussão, pois conforme Ministério do Meio
Ambiente (BRASIL, 2019)no país já é adotada a política dos 5Rs - Reduzir, Reutilizar, Reciclar,
Recusar e Repensar.
Avaliação do júri simulado e análise do questionário final
Não foi aplicado nenhum instrumento relacionado a avaliação das contribuições do júri
simulado para aprendizagem significativa dos alunos. No entanto, enquanto relato de
experiência,percebemos que a estratégia possibilitou aos alunos expressarem argumentos
plausíveis, favoráveis e desfavoráveis em relação a construção da barragem.
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Para avaliação da aprendizagem, relacionada as atividades baseadasno filme “Animais
unidos jamais serão vencidos” foram analisadas as respostas atribuídas as seguintes
questões:O que você aprendeu sobre: a) Meio ambiente e sustentabilidade; b) Conceitos
químicos. No quadro 4, são apresentados as categorias relacionadas ao tema geral.
Quadro 4. Aprendizagens sobre meio ambiente e sustentabilidade mediadas pelo filme.
SUJEITO
E, F, L

CATEGORIAS
Importância da água

DESCRIÇÃO
“Eles mostraram que sem água é impossível
viver.”

G, C e M

Preservação da
natureza

“Que precisamos cuidar e preservar a água da
natureza.”

A

Impactos
ambientais

“Que os nossos atos estão impactando os mares
e a natureza, e no final nos atinge, prejudicando
os dois lados.”

PeS

Fuga ao tema

“Eu aprendi irrigar a horta, a limpar os canteiros
e tudo, colher e como plantar.”

O

Não respondeu
Fonte: Elaboração dos autores.

_______________________________

Dentre as categorias acima, temos a importância da água, onde no filme foi dado a
maior ênfase, pois o mesmo relata sobre a necessidade da água para a sobrevivência dos
animais.

A outra categoria foi denominada preservação da natureza, pois é notória a

preocupação dos alunos sobre a importância dos diferentes animais, habitantes daquele
ecossistema e o papel de cada um para manutenção do meio ambiente. A última categoria é
referiu-se aos impactos ambientais, causados pela ação desmedida do ser humano,
explorando demasiadamente o meio ambiente, causando a destruição e impactos da
natureza.
No quadro 5, vemos que apenas dois alunos referem-se a problemas ambientais onde
são abordados conceitos químicos. No entanto, eles não relacionam nenhum dos diferentes
conceitos abordados como a produção de dióxido de carbono em decorrência das queimadas
e suas implicações para o aquecimento global, entre outros que foram explorados como a
diferença de densidade entre o petróleo e a agua e as consequências do derramamento para
os animais marinhos, o desgelo e a mudança de estado físico da agua, e o consequente
aumento do nível do mar.
Quadro 5. Aprendizagens de conceitos químicos medidos pelo uso do filme.
SUJEITO
CATEGORIA
DESCRIÇÃO
M
Queimadas
“Os conceitos químicos que ocorreram [foram durante] as
queimadas na floresta e na sociedade de humanos.”
L
Efeito estufa
“Explicação sobre o efeito estufa e seus problemas.”
G, A, C e D
Fuga do tema
“Misturas dos elementos químicos”
E, F, Q e S
Não
-------------------------------------------------------responderam
Fonte: Elaboração dos autores.
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5 – CONCLUSÃO
Com o desenvolvimento da UEPS, identificamos evidencias de aprendizagem
significativa por meio do uso de filmes no projeto cine pipoca, embora poucos tenham sido
direcionados para a temática sustentabilidade e meio ambiente. No que se refereao foco
principal dessa pesquisa, observamos que os conhecimentos químicos associados as questões
ambientais exploradas por meio do filme “animais unidos jamais serão vencidos”, não foram
aprendidos conforme esperado, tendo poucos alunos mencionado de modo geral os problemas
ambientais como efeito estufa e queimadas. Desse modo, consideramos que as estratégias
adotadas tenham sido insuficientes para promoção da aprendizagem significativa sobre os
conhecimentos químicos explorados.
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE CONCEITOS EM FÍSICA
CONTRIBUTIONS OF THOUGHT EXPERIMENTS TO THE MEANINGFUL LEARNING OF PHYSICS
CONCEPTS
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Resumo:O presente estudo parte da necessidade de discutir a potencialidade dos Experimentos de
Pensamento (EPs) para a aprendizagem em Física, a partir da Teoria da Aprendizagem Significativa.
Com essa intenção formulou-se a questão central da investigação: como os elementos cognitivos
mobilizados pelos estudantes durante a realização de EPs em Física podem ser representativos de
indícios de aprendizagem significativa? Para responder tal questionamento e como recorte de um estudo
em desenvolvimento, apresentamos os resultados da investigação (estudo-piloto) que analisou a
realização de dois episódios históricos que envolvem os EPs, junto a quatro estudantes de um curso de
licenciatura em Física de uma universidade localizada no interior do Rio Grande do Sul. Tais episódios
foram antecedidos por um questionário que buscou identificar os conhecimentos subsunçores. Do ponto
de vista metodológico, a pesquisa em desenvolvimento toma como referencial a abordagem qualitativa,
tendo a coleta de dados associada aos materiais escritos pelos acadêmicos, bem como videogravações
das discussões estabelecidas entre os participantes e deles com o pesquisador. Os resultados desse
estudo-piloto apontaram que os EPs se revelam uma tarefa potencialmente significativa, possibilitando
averiguar indícios de aprendizagem significativa, embora tais conclusões possam ser consideradas como
preliminares.
Palavras-chave: Teoria da Aprendizagem Significativa; Experimentos de Pensamento; Ensino de
Física.
Abstract: The current essay comes from the necessity of discussing the potentiality of the Thinking
Experiments for the learning of Physics, based on the Theory of Meaningful Learning. With this intention
the central question of the investigation was formulated: how can the cognitive elements mobilized by
the students during the holding of Thinking Experiments in Physics be representative of Meaningful
Learning evidence? To answer this question and as a piece of a study in development, we present the
results of the investigation (pilot-study) that analyzed the performance of to historical episodes which
involve the Thinking Experiments, together with four students of the Physics Degree in a university
located in the countryside of Rio Grande do Sul. Such Episodes were preceded by a questionnaire that
identified the subsumption knowledge. From the methodological point of view, the developing research
has as its reference the qualitative approach, together with the data collection associated to the material
written by the students, such as video recorders of the discussions established between the participants
and their researcher. The results of this pilot-study pointed that the Thinking Experiments reveal a
potentially meaningful task, making it possible to determine signs of meaningful learning, although the
conclusions can be considered as preliminaries.
Keywords:Meaningful Learning Theory; Thinking Experiments; Physics’ Teaching.

1 – INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como objeto de estudo o que autores como Mach (1976),
Brown (1991) entre outros, denominam por Experimentos de Pensamento (EPs). Esses foram
e ainda têm sido, amplamente utilizados na ciência. Vários cientistas, cujas contribuições têm
sido reconhecidamente significativas para a produção do conhecimento na ciência, usaram
esses experimentos em seus estudos. Einstein, por exemplo, descreveu o uso de EPs para
construir a compreensão de uma série de fenômenos relacionados à Teoria da Relatividade;
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Galileu, por sua vez, serviu-se desses experimentos ao descrever a queda de corpos com
diferentes pesos; e, a análise das linhas de campo por Faraday também pode ser mencionada
como exemplo de EPs (HELM; GILBERT, 1985).
Todavia, se há uma vasta identificação na história da ciência sobre o uso dos EPs, o
mesmo não ocorre no campo do ensino, que tem se revelado carente de discussões sobre sua
utilização com ferramenta de aprendizagem. Particularmente, destacamos a escassez de
estudos no que concerne às relações entre as atividades propostas pelos professores e a
aprendizagem significativa dos estudantes sobre os conceitos abordados por meio dos EPs.
Tal identificação caracteriza o problema de investigação de um estudo que se encontra em
desenvolvimento e do qual pretendemos relatar os resultados de um estudo-piloto. A questão
central do estudo está definida pela busca em discutir as contribuições dos EPspara a
aprendizagem significativa dos conceitos em Física. Para responder a esse questionamento,
estabelecemos, como recorte da pesquisa, uma investigação junto a estudantes de
licenciatura em Física, de modo a analisar o processo de aprendizagem durante a realização
de EPs. Ou seja, o objetivo geral do estudo está em analisar o processo de aprendizagem de
acadêmicos em Física frente à utilização de episódios históricos envolvendo os EPs como
estratégia didática.
2 – MARCO TEÓRICO
A aprendizagem representa um empreendimento humano, por excelência, para
adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações representadas em qualquer
campo do conhecimento. De acordo com Ausubel, Novak e Hanesian (1983) a aprendizagem
significativa está associada à aquisição de um novo conhecimento por meio da relação não
arbitrária e substantiva (não literal) com aquilo que já está presente na estrutura cognitiva
do sujeito. O conhecimento prévio desse sujeito interage de forma significativa com o novo
conhecimento que lhe é apresentado, o que, por consequência, provoca mudanças em sua
estrutura cognitiva. Essas mudanças devem ser de tal natureza que, além de modificarem os
conhecimentos já existentes, ofereçam conteúdo recuperável em longo prazo, superando a
aprendizagem memorística, vinculada a processos mecânicos e reprodutivos.
Portanto, a ideia central da TAS é a identificação daquilo que o aprendiz já possui em
sua estrutura cognitiva, para a partir de então e assentado sobre ele, apresentar o novo
conhecimento. Essa nova informação deve estar ancorada em conceitos relevantes denominados “subsunçores”, que são aqueles já existentes na estrutura cognitiva do
aprendiz. Entretanto, outras condições são estabelecidas como relevantes e consideradas
como desencadeadores de uma aprendizagem significativa: o aprendiz deve possuir uma prédisposição em aprender significativamente e o material ou tarefa precisam ser potencialmente
significativos. Além disso, Ausubel, Novak e Hanesian (1983) mencionam princípios que
consideram como facilitadores da aprendizagem significativa: a diferenciação progressiva e a
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reconciliação integradora. O primeiro princípio está associado a ideia de que os conceitos mais
gerais e inclusivos da matéria, devem ser apresentadas no início da atividade de ensino e,
progressivamente, diferenciados em termos de suas especificidades; o segundo princípio está
pautado na tese de que à matéria de ensino propriamente dita, além de proporcionar a
diferenciação progressiva, precisa estar direcionada a explorar explicitamente relações entre
conceitos e proposições, destacar as diferenças e semelhanças e reconciliá-los. Tais aspectos
subscrevem de forma sucinta a TAS e constituíram o objeto de investigação frente a realização
dos episódios de EPs, como descreveremos na continuidade.

3 – METODOLOGIA
O estudo é de natureza qualitativa e toma como referência o entendimento de Yin
(2016), recorrendo as produções dos sujeitos investigados, bem como videogravações dos
episódios de ensino. A pesquisa em sua fase de estudo-piloto, apresenta como sujeitos quatro
estudantes do curso de Licenciatura em Física de uma Universidade no interior do Rio Grande
do Sul. Ao total foram realizados dois EPs em três encontros, sendo o primeiro destinado a
discussão do entendimento de EPs e os demais a realização deles. Os materiais escritos
produzidos pelos participantes se constituem basicamente da resolução dos problemas
associados aos dois EPs e deveriam, conforme orientações prévias, conter maior número de
informações possíveis, tais como, textos, equações, elementos gráficos, entre outros. Os
dados decorrentes das gravações em vídeo tiveram como objetivo trazer mais elementos para
as possíveis inferências a serem feitas a partir das observações do pesquisador e dos
materiais escritos produzidos pelos participantes. Nesse sentido, posicionamos as câmeras de
duas formas no ambiente investigado, uma capturando o ambiente como um todo para obter
dados decorrentes das discussões coletivas, e outras sobre a mesa das duas duplas de alunos.
Esse grupo de participantes está no texto identificado pela letra “A” seguido de
numeração que inicia em 1 e termina em 4, foi selecionado por livre adesão, tendo como
critério a disponibilidade em participar dos encontros em turno alternativo ao funcionamento
do curso. O estudante A1 no momento da aplicação do estudo-piloto cursava o quarto
semestre; A2 e A3 o sexto; e, A4 o oitavo semestre. Os quatro estudantes integram projetos
de extensão do curso e se propuseram a participar dessa etapa da investigação.
4 – RESULTADOS
Como etapa inicial do estudo realizamos um estudo-piloto com os sujeitos
mencionados que, como descrito por Yin (2016, p. 53), “ajuda a testar e refinar um ou mais
aspectos de um estudo final – por exemplo, seu delineamento, procedimentos de trabalho de
campo, instrumentos de coleta de dados ou planos de análise”. Para a realização deste estudo
foram selecionados dois EPs que envolvem conceitos físicos próximos e, portanto, possibilitam
analisar os indícios de aprendizagem significativa considerando a perspectiva da aplicação em
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novos contextos, como apregoado pela TAS. Os dois EPs selecionados são utilizados na
história da ciência para descrever a formulação de leis referentes ao movimento dos corpos,
a saber: experimento do “Navio de Galileu” e o experimento de “Lançamento vertical de
Aristóteles”. Tais EPs podem ter explicações e construções intelectuais bastante amplas,
podendo abarcar vários conceitos referentes a cinemática e dinâmica, tais como: velocidade,
deslocamento, trajetória, referencial (inercial e não-inercial), momento linear, entre outros.
O primeiro EP - “experimento do navio de Galileu”, sugere um navio sobre a superfície
plana da água, totalmente imóvel em relação a margem e sem nenhum tipo de vibração. Dois
observadores são considerados para análise da situação, sendo um em repouso em relação
ao topo do mastro do navio e outro em repouso em relação a margem. O navio possui dois
estados de movimento possíveis: (1) repouso em relação a margem e (2) movimento retilíneo
e uniforme em relação a margem. O observador localizado no topo do mastro do navio pode
abandonar em queda um objeto “pesado”, como uma pedra por exemplo. O problema
proposto por este EP consiste em cada observador definir o maior número de características
(trajetória, posição de impacto, etc.) acerca do movimento de queda do objeto para os dois
possíveis estados de movimento do navio.
O segundo EP selecionado para a atividade foi originalmente sugerido por Aristóteles
e utilizado como argumento para sustentar que a Terra estaria em repouso no centro do
Universo - modelo geocêntrico. A atividade proposta neste EP consiste em arremessar um
objeto “pesado” verticalmente para cima até uma altura que não precisa ser muito grande,
alguns metros, por exemplo. Como consequência sabemos que ela subirá até determinada
altura e, posteriormente, retornará ao chão. De acordo com os argumentos aristotélicos, se
a Terra estivesse girando em torno de seu próprio eixo, então entre o intervalo de tempo de
subida e descida do objeto o planeta teria se movido a uma certa distância. Nesse sentido,
de acordo com a Física aristotélica, o objeto não deveria retornar ao chão na mesma posição
do arremesso, e sim a uma distância afastada desta, equivalente ao quanto a Terra se moveu
no intervalo de tempo de sua subida e descida. Obviamente o que se observa não é isso, ou
seja, o objeto retorna exatamente na posição em que foi arremessado (com devidas
aproximações). A questão reside em como sustentar um modelo onde a Terra possui
movimento de rotação com uma velocidade tangencial de, aproximadamente, 460 m/s no
equador, a partir do resultado deste experimento.
Com a definição da população participante do estudo-piloto e dos EPs a serem
utilizados, partimos para a estruturação didática das atividades e da forma como os encontros
seriam organizados. Para isso, consideramos as especificidades da TAS e dos EPs,
organizando os encontros de forma a apresentar um teste inicial e discussões sobre o
entendimento dos EPs (primeiro encontro) e duas situações-problemas (segundo e terceiro
encontro). O teste inicial, teve como principal objetivo a busca por evidências referentes aos
possíveis conhecimentos subsunçores apresentados pelos estudantes investigados no que
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tange a temática abordada pelos EPs a serem aplicados na sequência dos encontros. Nesse
sentido, estruturamos um questionário contendo quatro questões, sendo três abertas e uma
fechada, como ilustrado no quadro 1 a seguir.
Quadro 1. Questões do teste inicial
QUESTÕES
1. O que diferencia um referencial inercial de outro não inercial?
2. Um corpo que efetua um movimento circular com velocidade linear de módulo constante (MCU)
pode ser considerado um corpo de referência inercial? Justifique a sua resposta.
( ) sim, ( ) não
3. Um ônibus se move com velocidade constante em módulo, direção e sentido em relação ao leito
de uma estrada perfeitamente plana e horizontal. Tanto o leito da estrada como o ônibus podem ser
considerados corpos de referência inerciais. Uma bola de gude é posta para rolar (sobre o assoalho
do ônibus que precisa ser considerado perfeitamente plano e horizontal) de uma das laterais do
veículo até a outra, o vetor que representa sua velocidade inicial forma um ângulo de 90º em relação
a lateral do ônibus. Para responder as questões abaixo considere que a observação é realizada a
partir da vista superior, ou seja, de cima para baixo.
a) como será a trajetória da bola de gude definida por um observador que se encontra em repouso
em relação ao ônibus?
b) como será a trajetória da bola de gude definida por um observador que se encontra em repouso
em relação ao leito da estrada?
4. O que você entende pelo princípio da relatividade dos movimentos de Galileu?
Fonte: dados de pesquisa, 2018.

Partimos do entendimento de que o material a ser utilizado deve ser potencialmente
significativo, o que levou a organizar as atividades recorrendo a utilização de um texto
orientador entregue em papel aos estudantes. Buscamos neste texto orientador, apresentar
os problemas de forma que as proposições de colocação pudessem se relacionar de forma
substancial e não-arbitraria com os possíveis conhecimentos subsunçores identificados por
meio do teste inicial. Aliado ao texto realizamos uma reflexão para auxiliar nessa possível
relação entre os conhecimentos referentes a atividade e os conhecimentos dos estudantes.
A escolha da sequência dos EPs do segundo e terceiro encontro teve por intenção
verificar indícios da ocorrência da aprendizagem significativa de conceitos e a utilização destes
conceitos em contextos diferentes dos problemas apresentados. Os dois EPs podem ser
solucionados recorrendo aos mesmos conceitos ou a conceitos intimamente interrelacionados. A razão específica da ordem escolhida reside no fato de que para o primeiro EP
a elaboração mental necessária parece ser menos abstrata, visto que os elementos envolvidos
são da mesma ordem de grandeza, no caso, navio, pedra, etc. O segundo EP envolve o
movimento de queda de uma pedra com o movimento de rotação da Terra, associando objetos
com ordens de grandeza distintas. Nesse sentido, a opção foi partir de uma situação menos
abstrata para outra que pode ser mais abstrata.
Os dois encontros utilizados para discutir os EPs foram organizados didaticamente da
seguinte maneira: inicialmente apresentamos a proposta discutindo brevemente a origem e
o objetivo do EP a ser desenvolvido; na sequência, foram entregues os textos orientadores
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para os estudantes trabalharem. Ao longo da atividade foram feitas, sempre que necessário,
inferências por parte do pesquisador. Ao término da atividade foi realizada uma discussão
onde cada um dos estudantes expôs seus resultados e métodos. Nessa discussão final o papel
do pesquisador foi fundamental no sentido de questionar os participantes e promover o debate
de forma que eles expusessem ao máximo as suas linhas de raciocínio.
Os resultados do teste possibilitaram identificar que a maioria dos acadêmicos
apresentavam possíveis conhecimentos subsunçores relativos a definição do que seria um
referencial, todavia, se revelavam carentes e deficitários no que diz respeito a abrangência e
inclusividade desse conceitoo que remete a uma estruturação deficitária e pouco abrangente
destes como ancoradouros de novos conhecimentos que se utilizem desse conceito. Isso pode
ser verificado pelo fato de que a maioria respondeu de forma coerente a primeira questão,
que tratava das características de um referencial inercial, porém, todos responderam que um
corpo em movimento circular uniforme poderia ser considerado inercial. Na terceira questão
observamos, por meio da análise dos dados, uma dificuldade no que diz respeito a
abrangência e formulação das leis físicas em relação a sistemas de referência inerciais, isso
pode ser verificado pela incoerência na definição da trajetória da bola de gude por parte de
alguns dos participantes. Nesse sentido, destacamos que é possível fazer pelos menos duas
inferências sobre os possíveis conhecimentos subsunçores dos estudantes, que de forma geral
são: (1) os estudantes em sua maioria possuem conhecimento adequado sobre o que é um
referencial inercial; (2) o grau de diferenciação, abrangência e algumas das implicações em
se considerar eventos em relação a referenciais inerciais não é tão apurada.A partir dessas
constatações buscamos organizar as atividades baseadas nos EPs que seriam realizadas nos
próximos dois encontros. Mais especificamente, buscamos estruturar as proposições de
colocação de problema e a apresentação dos EPs de forma que pudessem ser relacionados de
forma substancial e não-arbitraria com os subsunçores evidenciados no teste inicial.
Retomando o aspecto central do estudo, definida pela em discutir as contribuições
dos EPs para a aprendizagem significativa dos conceitos em Física -, percebemos que o foco
de análise se constitui nos processos cognitivos mobilizados pelos acadêmicos durante a
realização dos EPs, e que podem estar relacionados com os indícios de aprendizagem
significativa. Como esses experimentos foram estruturados com intuito de promover uma
tarefa de aprendizagem, também existe a necessidade do emprego de proposições. Nesse
sentido, o primeiro padrão buscado nos dados produzidos está relacionado aos conceitos,
princípios e proposições utilizados e/ou formados pelos participantes do estudo durante a
realização dos EPs. Esses, por sua vez, estão dispostos em quadros para melhor visualização
e foram organizados separadamente para cada dupla de trabalho, trazendo na sequência a
discussão acerca deles, bem como do restante dos dados recompostos.
Os EPs utilizados no presente estudo foram organizados na forma de situaçõesproblema. Para essa categoria de situação os estudantes precisam partir de algumas
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proposições já estabelecidas no momento da atividade de resolução de problemas, a essas
proposições Ausubel (2003) dá o nome de proposições de substrato. O autor divide as
proposições de substrato em dois tipos: “ (1) proposições de colocação de problemas, que
definem a natureza e as condições da situação problemática atual; e, (2) proposições
anteriores, que consistem em aspectos relevantes de conhecimentos anteriormente
adquiridos (informações, princípios) que se apoiam no problema” (AUSUBEL, 2003, p. 96).
As proposições de colocação de problema foram definidas e discutidas com os
estudantes de forma expositiva, o que vai ao encontro das ideias do referencial teórico. Essas
proposições variam de um EP para outro e estão relacionadas basicamente as condições e
idealizações de cada situação proposta. A discussão que segue apoia-se nas discussões nas
duplas de trabalho, juntamente com os diálogos coletivos referentes aos dois EPs. O quadro
2 apresenta os conceitos, princípios e proposições referentes aos participantes A1 e A2.
Quadro 2. Conceitos, princípios e proposições referentes aos participantes A1 e A2
CONCEITOS E PRINCÍPIOS
Princípio da relatividade galileano

PROPOSIÇÕES
1. Se o observador está se movendo com velocidade constante
tudo se comporta como se ele estivesse em repouso.

Conservação de energia mecânica 2. Ao longo da queda a esfera "perde" energia cinética.
Composição de movimentos
Sistema de referência inercial

3. A trajetória é parabólica para O1, mas a esfera cai fora do
barco.
4. Referencial inercial é o que não possui aceleração, portanto
tudo se comporta como se ele estivesse em repouso.
Fonte: dados de pesquisa, 2018.

Com relação aos dados referentes a A1 e A2 apenas duas das proposições elencadas
parecem se relacionar de forma significativa e conceitualmente correta com as proposições
de colocação de problema utilizadas. Trata-se da proposição de número 1 e número 4
apresentadas no quadro 2. No que diz respeito a proposição de número 1, que remete a uma
ilustração do princípio da relatividade inerente a Física Clássica, identificamos que os
estudantes evocam corretamente e claramente a proposição e a aplicam de forma competente
na resolução do problema relacionado ao EP do navio de Galileu.
A segunda proposição traz indícios de que os estudantes de fato não compreenderam
em toda a sua abrangência a razão pela qual a trajetória da esfera é parabólica. Nos diálogos
eles afirmam que a esfera “perde” energia cinética e devido a isso o seu movimento que
inicialmente era totalmente horizontal vai ficando cada vez mais vertical. Segundo a conclusão
dos estudantes em um determinado momento a esfera deveria se mover somente na vertical.
Optamos no momento da estruturação do EP por deixar em aberto a proposição acerca da
possível influência do ar no experimento. Todavia, os estudantes não fizeram nenhuma
menção a essas possíveis influências. Se o ar fosse considerado, em algum momento, devido
as dissipações de energia, o movimento teria velocidade horizontal nula. Porém, a energia
cinética não poderia diminuir, visto que na vertical a força peso continuaria atuando. A terceira
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proposição remete a duas características interdependentes do ponto de vista físico.
Novamente, definindo a influência ou não do ar, poderiam haver alguns desvios tanto na
trajetória, como na posição de impacto da esfera ao atingir o chão. Todavia, se fosse
considerado o efeito dissipativo do ar, a posição de impacto deviria ser desviada em uma
quantidade no sentido contrário ao movimento. Entretanto, na representação gráfica criada
por A1 e A2 a esfera cai fora do navio, a uma distância no mesmo sentido de seu movimento.
Na quarta proposição, os estudantes trouxeram uma definição de referencial inercial
condizente ao que se encontra na maioria dos livros de Física Geral. Essa proposição aplicada
na resolução dos problemas como as propostas neste estudo, mostrou-se bastante clara,
principalmente para A2, que mencionou em vários momentos este enunciado. No quadro 3
apresentam-se os resultados da segunda dupla constituída dos licenciandos A3 e A4.
Quadro 3. Conceitos, princípios e proposições referentes aos participantes A3 e A4.
CONCEITOS E PRINCÍPIOS
Composição de movimentos
Movimento inercial

PROPOSIÇÕES
1. Existe um movimento em x e outro em y, juntando os dois resulta
no movimento da esfera.
2. A inércia desse movimento sob a esfera resulta na impressão,
para O2, de que a esfera não se desloca de oeste para leste.

Sistema de referência inercial 3. O observador precisa estar "no sistema de referência inercial"
4. Quanto maior a massa maior será o trabalho necessário para
realizar o mesmo movimento.
Fonte: dados de pesquisa, 2018.

Trabalho mecânico

Uma das proposições importantes que foi mencionada e utilizada por A3 e A4
durantes a realização dos dois EPs foi a de número 1, que pode estar relacionada ao conceito
de composição bidimensional dos movimentos. Os estudantes empregaram esse conceito em
ambas as atividades, inclusive se serviram dele para calcular de forma aproximada a
velocidade resultante da esfera no EP1. Todavia, a argumentação sobre essa ideia parece não
estar adequadamente formalizada, ou seja, os estudantes não especificam ou diferenciam os
referentes a composição das velocidades em um determinado instante e a formação da
trajetória parabólica ao longo de todo o movimento. Nesse sentido, podemos elaborar ao
menos duas hipóteses acerca do conceito de movimento bidimensional tal como empregado
pelos estudantes: primeiro que eles podem estar utilizando um grau de elaboração não muito
elevado acerca desse conceito; segundo, que o problema não está no grau de elaboração ou
diferenciação, mas na dificuldade de representação e/ou verbalização em relação as
atividades propostas. Quais dessas possibilidades estão ocorrendo, é difícil de ser analisado,
uma vez que não há elementos suficientes para inferir o que de fato está ocorrendo.
Durante a realização das duas atividades, A3 e A4 utilizam a segunda proposição
como argumento para a trajetória observada. A proposição pode, claramente, ser relacionada
com o princípio da inércia. Ou seja, existe a tendência de um corpo que está em movimento
retilíneo e uniforme ou em repouso, permanecer nesse estado. Essa “tendência” pode ser
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utilizada, com as devidas aproximações, para corroborar as hipóteses de A3 e A4. A ideia
relacionada a um Sistema de Referencia Inercial, trata-se de uma abstração. Ou seja, está
atrelada a um sistema de coordenadas em condições inerciais em relação ao qual
pretendemos, ou podemos definir grandezas e/ou eventos físicos. As coordenadas espaciais
de um determinado objeto ou evento físico, podem, ou não, coincidir com a origem desse
sistema de coordenadas. Na maioria dos estudos em cinemática ou dinâmica o mais
significativo não são as coordenadas espaciais em relação a um sistema de referência inercial
definido arbitrariamente, mas o estado de movimento em relação ao mesmo. A terceira
proposição remete uma dificuldade em relação a essas ideias como mencionado por A3 e A4.
A proposição número 4 surgiu diante de uma dificuldade apresentada por A3 e A4 na
imaginação de um movimento vertical que acontecesse em apenas um décimo de segundo.
Ao ser apresentado esse dado, A4 questionou de quanto deveria ser a massa da esfera para
que levasse um intervalo de tempo tão pequeno para subir e retornar ao solo. Ao longo do
diálogo, A4 esclareceu que na verdade a massa não deveria influenciar no tempo de queda,
desde que se desprezasse a resistência do ar. Todavia, a massa influenciaria no valor do
trabalho realizado para que se pudesse gerar tal movimento.
Nenhum dos princípios e conceitos apresentados nos quadros 2 e 3 foram
explicitamente citados pelos estudantes durante a atividade. A constatação de que estes
possuíam e/ou construíram algum conhecimento acerca deles, foi atribuída por meio
principalmente das proposições e dos caminhos percorridos na resolução dos problemas.
Nesse sentido, destacamos certo grau de dificuldade para inferir o quanto cada um já sabia
sobre esses conceitos e princípios e o quanto foi elaborado ou reorganizado cognitivamente
com auxílio da atividade. Todavia, podemos fazer uma inferência importante no que diz
respeito a abrangência das ideias empregadas, estritamente em relação a formação de
conceitos. Nesse sentido, a perspectiva teórica define duas classes de termos conceituais:
aqueles mais particularizados que se constituem de uma imagem modelada ou idealizada de
um conceito relativamente concreto; e, os resultantes de várias combinações de significados
conceituais que constituem conceitos mais abstratos e complexos. Consequentemente,
quanto mais abstrato e complexo for o conceito, mais abrangente ele se torna, podendo ser
aplicável em uma gama cada vez mais ampla de situações. Entre a primeira atividade (EP1)
e a segunda (EP2) percebemos de forma geral nos participantes um refinamento na aplicação
das proposições e conceitos. Os mesmos também reconheceram explicitamente em suas falas
que haviam percebido que a aplicação das ideias poderia ser válida para qualquer situação,
desde que os referenciais fossem considerados inerciais.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frente ao realizado no estudo-piloto, verificamos que os sujeitos participantes
utilizaram proposições relacionáveis com os seguintes conceitos e princípios físicos: princípio
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da relatividade clássica; conservação de energia, trabalho mecânico; composição de
movimentos; referencial inercial e princípio de inércia. Entre a primeira atividade (EP1) e a
segunda (EP2) percebemos, de forma geral, em todos os participantes um refinamento na
aplicação das proposições. Os mesmos também reconheceram explicitamente em suas falas
que haviam percebido que a aplicação daquelas ideias poderia ser válida para qualquer
situação, desde que os referenciais fossem considerados inerciais. O que leva a inferir que os
EPs podem contribuir para a estruturação do pensamento de forma a estabelecer na estrutura
cognitiva uma organização de ideias cada vez mais geral e inclusiva.
Dessa forma, destacamos que a realização de um estudo-piloto permitiu a
identificação de potencialidades e fragilidades na proposta. No que diz respeito as
potencialidades, foi possível constatar que o formato dos EPs na forma de situações-problema
se revela promissor, no sentido de oportunizar a reflexão e o conflito das hipóteses com ideias
mais elaboradas que surgem no decorrer da atividade. A ideia de dispor os EPs em dois
encontros, e estes serem relacionáveis entre si como uma extensão de aplicabilidade dos
mesmos princípios e conceitos, também se mostrou promissor. Outro aspecto identificado no
estudo realizado foi o aprimoramento na elaboração mental dos conceitos dos estudantes,
especialmente no momento em que identificaram que poderiam utilizar essas leis de forma
universal (desde que algumas condições fossem satisfeitas). Em termos das fragilidades
constatamos que muitos dos elementos gráficos e respostas dos estudantes ficaram
incompletas ou sem uma explicação concisa sobre o modelo elaborado. Muitos elementos
ficaram a cargo da interpretação do pesquisador, o que trouxe limitações na interpretação de
algumas das situações. A razão disso pode estar na falta de elementos que estão restritos a
estrutura cognitiva do estudante e, portanto, não foram externalizados durante a atividade.
Tal limitação, pode estar vinculada aos instrumentos utilizados para obter as produções
analisadas – discussões coletivas e desenhos realizados pelas duplas
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Resumo: A homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no final de 2017, afetou todos
os setores da educação. Os primeiros profissionais que sofreram as consequências das mudanças foram
os editores de livros didáticos que tiveram que adaptar em poucos meses o material para que pudessem
se adequar as exigências do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), sem o tempo necessário para
uma reflexão aprofundada. Este trabalho pretende analisar a potencialidade das habilidades da BNCC e
sua aplicação em materiais didáticos, na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa. Para isso,
foi analisada uma unidade temáticade Ciências e uma de suas possibilidades de aplicação (no caso em
uma coleção de livros didáticos com proposta interdisciplinar – Ciências, História e Geografia – de Ensino
Fundamental anos iniciais). A partir desta análise verificou-se que a proposta da BNCC tem potencial
significativo. Entretanto, o material didático investigado não consegue, em sua maioria, efetivar uma
proposta de aprendizagem significativa, embora tenha se proposto a isso.
Palavras-chave: BNCC, aprendizagem significativa, interdisciplinaridade, livro didático
Abstract: The approval of the Brazilian National Common Curriculum Base (BNCC) at the end of 2017
affected all sectors of education. The first professionals that suffered the consequences of the changes
were those from textbook publishing houses who had to adapt textbooks in just a few months so they
could meet the requirements of the Textbook National Program (PNLD) without the necessary time for
a deeper analysis. This paper examines the potential of the skills required for the BNCC and their
application in educational materials from the perspective of the Theory of Meaningful Learning. In order
to do so, a science thematic unit and one of its possibilities of application have been analyzed – a
collection of textbooks with an interdisciplinary proposal – Science, History and Geography – in the
initial years of primary education. Based on this analysis, it is shown that the purpose of the BNCC
presents elements that can provide meaningful learning. But the investigated educational
materialcannot provide meaningful learning, although it has been proposed it.
Keywords: BNCC, Theory of Meaningful Learning, interdisciplinar, textbook

1–INTRODUÇÃO
A imposição da implementação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL,
2017) para todas as escolas de Ensino Infantil e Fundamental até 2020, provocou, e ainda
provoca, uma grande preocupação entre os responsáveis pela elaboração de currículos,
produtores de materiais didáticos e todos os trabalhadores envolvidos na educação brasileira.
As primeiras preocupações foram as de compreender e adequar o que já existia a esse novo
parâmetro, que não se diz currículo, mas impõe conceitos e propostas que deverão ser
obrigatoriamente seguidos (em um prazo muito curto de tempo). Agora, passado um ano e
meio da divulgação final do documento (que foi homologado em 20 de dezembro de 2017),
seus desdobramentos na vida real dos educadores e outros setores diretamente envolvidos
podem começar a ser observados.
Este trabalho pretende analisar o tema a partir dos problemas enfrentados na
elaboração dos livros didáticos, que além de terem tido menos tempo para adequação, são
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os que menos têm liberdade para a mudança (pelas restrições tanto do livro como mídia,
quanto pelas possibilidades editoriais). Embora muitas editoras tenham participado e
acompanhado a elaboração da Base, a edição dos livros precisa de tempo, tanto para a
elaboração dos conteúdos quanto para sua editoração e distribuição. Editoras que
participaram do PNLD 2019 (Programa Nacional do Livro Didático) que selecionou livros para
o Ensino Fundamental anos iniciais tiveram, entre a homologação da Base e a entrega dos
materiais, cerca de quatro meses para preparar seus materiais. Nessas condições, cumprir as
propostas da base já foi uma grande vitória. Mas, e apresentá-las de uma maneira
potencialmente significativa? O documento oferece ferramentas para isso?
Para tentar responder essas perguntas, analisou-se, com base na Teoria da
Aprendizagem Significativa de Ausubel (2003), uma das unidades temáticas da componente
curricular de Ciências do Ensino Fundamental anos iniciais (1º a 5º ano)com seus objetos de
conhecimento e habilidades propostos pela Base. Depois, foi observado se o arranjo e
organização desteconteúdo em uma das coleções de livros didáticos aprovada pelo PNLD 2019
pode ser considerado potencialmente significativos para os estudantes.
2–REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 – TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Quando falamos de ensino é importante a reflexão sobre quais são as crenças em
que estão fundamentadas a escolha das abordagens e das metodologias utilizadas na prática
pedagógica dos professores e na elaboração dos materiais didáticos. A Aprendizagem
Significativa (TAS)é uma teoria que explica o processo de aquisição do conhecimento. O
idealizador da teoria, o psicólogo estadunidense David Ausubel, deu-lhe um nome mais
autoexplicativo: teoria da assimilação da aprendizagem e da retenção significativa. Ausubel
dedicou seus estudos a entender como se aprende (se assimila e retém novas informações)
e a melhor maneira de fazê-lo (AUSUBEL, 2003).
A teoria de Ausubel tem como ideia principal que o processo de aprendizagem
significativa se dá quando “uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não
literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo”
(MOREIRA,

2006,

p.14).

Para

que

o

processo

de

assimilação

ocorra

o

novo

conhecimentoaprendido deve interagir como que Ausubel chama de subsunçores, que são
conhecimentos relevantes já presentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Nas palavras de
Ausubel (2003, p.8), as “ideias novas interagem com as ideias relevantes ancoradas e o
produto principal desta interação torna-se, para o aprendiz, o significado das ideias de
instrução acabadas de introduzir”. Os novos conceitos só passam a ter significado para o
indivíduo a partir do produto dessa interação.
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É importante também ter em conta que o novo conhecimento, quando aprendido e
assimilado, acaba transformando também a estrutura cognitiva do indivíduo. Por sua vez, o
conhecimento assimilado e transformado também servirá de “ancoradouro” para novos
conceitos.
Para que ocorra uma aprendizagem significativa é necessário que o material, definido
por Ausubel (2003, p.10) como “conteúdo da matéria no contexto de aprendizado
escolar”,seja potencialmente significativo e que o indivíduo tenha disposição para
aprender.Para este trabalho é relevante compreender o que o autor considerava material
potencialmente significativo, uma vez que trabalharemos com a análise de materiais
didáticos.
Para Ausubel (2003, p.11) os materiais de aprendizagem deveriam ser “organizados
de forma sequencial e hierárquica”e utilizar o que ele chama de organizadores avançados que
são mecanismos pedagógicos queajudam a estabelecer a “ligação entre aquilo que o aprendiz
já sabe e aquilo que precisa saber”. Moreira diz que o material potencialmente significativo
deve ter significado lógico, ou seja,
ser suficientemente não arbitrário e não aleatório, de modo que possa
ser relacionado, de forma substantiva e não arbitrária, a ideias,
correspondentemente relevantes, que se situem no domínio da
capacidade humana de aprender (2006, p. 19).
Outro conceito da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS)importante para esse
trabalho é o de organizadores prévios. Segundo Moreira (2006, p. 23), “organizadores prévios
são materiais introdutórios, apresentados antes do próprio material a ser aprendido, porém
em um nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade do que esse material”.Os
organizadores prévios servem de pontes cognitivas para facilitar a aprendizagem.
Moreira(2006, p. 23)também mostra a classificação que Ausubel dá aos organizadores: os
expositórios, utilizados para aproximar materiais não familiares, proporcionando subsunçores
relevantes aproximados; e os comparativos, que podem servir para “integrar novas ideias a
conceitos, basicamente similares, existentes na estrutura cognitiva” ou para “aumentar a
discriminabilidade entre ideias novas e outras já existentes”.
2.2 – INTERDISCIPLINARIDADE
O conceito de interdisciplinaridade pode ser relacionado em alguns pontos com a
TAS. Entre esses pontos de conexão está que a prática interdisciplinar tem entre suas bases
a ideia da complexidade do saber que exigiria que o indivíduo que quer aprender faça relações
entre saberes (tanto individuais como interpessoais). De acordo com Severino (2008, p.37),
a prática da educação tem em geral caráter fragmentário e “atividades e conteúdos não se
integram, se acumulam por justaposição, como se a cultura fosse algo múltiplo”.
De acordo com Domingues (2005), a interdisciplinaridade tem entre seus pilares ir
contra a fragmentação do ensino e a possibilidade de aproximar campos disciplinares para a
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solução de problemas específicos de interesse dos alunos, que por sua vez tornam-se também
pesquisadores e se engajam na busca pelo aprendizado. A postura interdisciplinar também
exige intencionalidade e reflexão sobre o processo das descobertas. Estes tópicos aproximam
os dois conceitos, fazendo que uma proposta interdisciplinar possa ser potencialmente
significativa para o aluno.

3–METODOLOGIA
À luz da Teoria da Aprendizagem Significativa será analisada a unidade temática
“Terra e Universo”, proposta pela BNCC para a disciplina de Ciências nos anos iniciais do
Ensino Fundamental. Segundo o documento (BRASIL, 2017, p.31), as unidades temáticas são
propostas de agrupamentosdos objetos de conhecimento. A partir da leitura das habilidades
e dos objetos do conhecimento será possível observar a possibilidade de aplicá-los de maneira
potencialmente significativa.
Em um segundo momento, se observará como as recomendações da BNCC foram
desenvolvidas na coleção interdisciplinar (Ciências, Geografia e História) Aprender juntos da
editora SM, uma das escolhidas pelo PNLD 2019 (BRASIL, 2018). A escolha por esta coleção
foi considerada por supor que um livro didático com uma proposta interdisciplinar possa
oferecer mais estratégias significativas, uma vez que a ampliação da quantidade de disciplinas
aumenta a possibilidade de organizadores prévios relacionados a diferentes temas (não
exclusivos de um só componente curricular, como costuma acontecer em livros comuns).
Para uma avaliação do que pode ou não ser potencialmente significativo levaram-se
em conta as escolhas e estratégias usadas pelos autores que Ausubel chamava de
logicamente significativas, como por exemplo a progressão dos conteúdos ensinados e a
explicitação do nexo entre o novo conhecimento e antigo já estabelecido. Além disso foi
observado também o tipo de avaliação feita que deveria incentivar no aluno uma reflexão
sobre seu processo de aprendizagem (mostrando que pode criar novos significados a partir
das novas informações aprendidas).
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO
A unidade temática Terra e Universo, nos anos iniciais, divide-se em cinco objetos de
conhecimento, apresentados na tabela a seguir.
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(BRASIL, 2017).
ANO
1º

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Escalas de tempo

2º

Movimento aparente do
Sol no céu
O Sol como fonte de
luz e calor

3º

Características da Terra
Observação do céu
Usos do solo

4º

Pontos cardeais
Calendários,
fenômenos cíclicos e
cultura

5º

Constelações e mapas
celestes
Movimento de rotação
da Terra
Periodicidade das fases
da Lua
Instrumentos óticos

HABILIDADES
(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo:
os períodos diários (manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias,
semanas, meses e anos.
(EF01CI06) Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e
noites orienta o ritmo de atividades diárias de seres humanos e
de outros seres vivos.
(EF02CI07) Descrever as posições do Sol em diversos horários
do dia e associá-las ao tamanho da sombra projetada.
(EF02CI08) Comparar o efeito da radiação solar (aquecimento e
reflexão) em diferentes tipos de superfície (água, areia, solo,
superfícies escura, clara e metálica etc.).
(EF03CI07) Identificar características da Terra (como seu
formato esférico, a presença de água, solo etc.), com base na
observação, manipulação e comparação de diferentes formas de
representação do planeta (mapas, globos, fotografias etc.).
(EF03CI08) Observar, identificar e registrar os períodos diários
(dia e/ou noite) em que o Sol, demais estrelas, Lua e planetas
estão visíveis no céu.
(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do entorno
da escola com base em características como cor, textura,
cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade etc.
(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação e
extração de materiais, dentre outras possibilidades),
reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a
vida
(EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com base no registro
de diferentes posições relativas do Sol e da sombra de uma
vara (gnômon).
(EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos cardeais
resultantes da observação das sombras de uma vara (gnômon)
com aquelas obtidas por meio de uma bússola.
(EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a
períodos de tempo regulares e ao uso desse conhecimento para
a construção de calendários em diferentes culturas.
(EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu, com o
apoio de recursos (como mapas celestes e aplicativos digitais,
entre outros), e os períodos do ano em que elas são visíveis no
início da noite.
(EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol e das demais
estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra.
(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua,
com base na observação e no registro das formas aparentes da
Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois meses.
(EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para observação à
distância (luneta, periscópio etc.), para observação ampliada de
objetos (lupas, microscópios) ou para registro de imagens
(máquinas fotográficas) e discutir usos sociais desses
dispositivos.

(BRASIL, 2017, p.332 a 341)

A partir da análise das habilidades, pode-se notar que houve, na maioria dos casos
uma preocupação com a organização dos conteúdos, de maneira sequencial e hierárquica,
tanto na relação das habilidades e objetos de conhecimento dentro de um único ano como no
decorrer do ciclo. As exceções, que não saem totalmente dos grandes temas discutidos, mas
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se afastam um pouco, tem potencialidade de encontrar subsunçores no processo cognitivo
dos alunos a partir de seus conhecimentos prévios. É o caso das habilidades EF03CI09 e
EF03CI10 que tratam do solo (sem conexão direta com as demais habilidades da área, mas
com possível relação com a disciplina de Geografia).
Nota-se que a progressão da aprendizagem (fato relevante para uma proposta
significativa) é uma preocupação do documento.
A progressão das aprendizagens, que se explicita na comparação entre
os quadros relativos a cada ano (ou bloco de anos), pode tanto estar
relacionada aos processos cognitivos em jogo – sendo expressa por
verbos que indicam processos cada vez mais ativos ou exigentes –
quanto aos objetos de conhecimento – que podem apresentar crescente
sofisticação ou complexidade –, ou, ainda, aos modificadores – que, por
exemplo, podem fazer referência a contextos mais familiares aos alunos
e, aos poucos, expandir-se para contextos mais amplos(BNCC, 2017, p.
31).

Essas preocupações (progressão de aprendizagem de maneira hierárquica, relevância
de temas para os estudantes, possibilidade de conhecimento prévio dos estudantes enquanto
ao tema) mostram que as sugestões do documento, nesta unidade temática, matéria e
segmento específicos, aparentemente têm potencial significativo.
As habilidades propostas para o 1ºano foram alocadas no Capítulo 4 - Minha rotina,
que se propõe a apresentar “diferentes escalas de tempo (dia, semana, mês e ano) e duas
ferramentas de marcação do tempo (o relógio e o calendário)” (ROCHA, p. 44). O capítulo é
iniciado com a apresentação da rotina de uma menina e logo o aluno é estimulado a comparar
sua rotina com a da personagem e identificar atividades realizadas por ele. O aluno, a partir
de seu conhecimento prévio sobre a divisão dos dias é convidado a ler um texto sobre seres
vivos com hábitos diurnos e noturnos (informação provavelmente nova que se conectará com
um conhecimento já adquirido). Durante o capítulo, os autores optaram por trazer uma
habilidade de geografia (EF01GE09 – elaborar e utilizar mapas simples pra localizar elementos
do local de vivência considerando referências especiais) apresentando os conceitos de direita
e esquerda e o estudo de uma tirinha (na seção Vamos ler imagens). Embora a inclusão da
habilidade tenha saído do contexto o novo conceito, as habilidades de ciências foram expostas
de maneira potencialmente significativa, partindo de conhecimentos pré-existentes para
apresentar novos conceitos. No caso, são alunos muito jovens e os conceitos devem ser
apresentados a partir de exemplos concretos, segundo Ausubel (2003).
Outro ponto importante é a última seção do capítulo Aprender sempre (repetida em
todos os capítulos da coleção), que retoma o que foi aprendido por meio de atividades. As
perguntas não incentivam uma reflexão intencional do aluno quanto a seu processo de
aprendizagem, porém podem ser usadas como um reforço da aprendizagem, de um método
tradicional. Este tipo de atividade não é, de acordo com a TAS, significativa, portanto não
atinge os objetivos que foram observados nesta pesquisa.
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Para o 2º ano foram propostas habilidades para dois objetos de conhecimento
distintos: movimento aparente do Sol no céu e o Sol como fonte de luz e calor. Os autores
da obra optaram por separar as habilidades em dois capítulos diferentes nos que elas
poderiam ser melhor exploradas. O objeto Movimento do Sol no céu, aparece no capítulo 4 –
A passagem do tempo, junto com objetos de Geografia (experiências da comunidade no
tempo e no espaço e mudanças e permanências) e História (a noção do “eu” e do “outro”:
comunidade, convivências e interações entre pessoas, e o tempo como medida). Na narrativa
do capítulo, o movimento do Sol é antecedido por um texto que fala como se marcava o
tempo (usando o exemplo de um relógio do sol). O conceito de Ciências é apresentado em
um texto expositivo com imagens mostrando as sombras de uma estátua durante o dia e
relacionando-as com a posição do sol. Em seguida, o livro propõe uma experiência para
comprovar a variação da posição e tamanho das sombras durante o dia. A sequência tem
potencial para a aprendizagem significativa uma vez que o ensino expositivo é ampliado para
uma atividade que exige atividade do aluno (cognitiva e reflexiva).
O objeto Sol como fonte de calor está no Capítulo 6 – O dia a dia em família, que
retoma o tema dos costumes familiares (relacionados a habilidades de história), plantas e
animais da casa e materiais utilizados no dia a dia (objetos também relacionados a ciências,
mas dentro da unidade temática Matéria e energia). A habilidade EF02CI08 (comparar e
registrar o efeito da radiação solar em diferentes tipos de superfícies) é apresentada no
material em forma de uma experiência, relacionada ao tema dos materiais exposto
anteriormente no livro. A experiência é comparar o efeito da radiação solar na temperatura
de três amostras (um copo branco e um copo preto com areia e um copo branco com terra).
O texto da proposta aparece sem uma frase direta mostrando sua relação entre a experiência
e o tópico anterior (sem uma relação explicita entre elas) e não mostra a conclusão, o porquê
de o fenômeno ocorrer. Embora a prática seja interessante, ela não pode ser considerada
como potencialmente significativa.
No 3º ano os objetos de conhecimento da unidade temática Terra e Universo estão
distribuídos nos dois primeiros capítulos: O sistema solar e A terra por dentro e por fora.
Nota-se um maior grau de abstração nos conceitos propostos para esse ano em relação aos
anos anteriores. O Capítulo 1 vai ter como carro-chefe a habilidade EF03CI08 (observar e
registrar os períodos diários em que o Sol, demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no
céu). Este capítulo é iniciado com perguntas pessoais aos alunos, algumas para conhecer seus
gostos e outras usadas para reconhecer o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema. Logo
é apresentado um texto expositivo, que expande o conhecimento sugerido na habilidade, que
fala sobre os planetas e sua localização no sistema solar, outros astros (como cometas e
asteroides) e constelações (relacionado a habilidade de identificar e comparar aspectos
culturais

de

grupos

sociais,

da

geografia).A

habilidade

de

Ciências

é

trabalhada

especificamente por meio de uma experiência de observação do céu. A atividade corre o risco
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de não funcionar, uma vez que a visibilidade é diferente nas cidades e pela imprevisibilidade
do clima. A atividade, por tais razões, dificilmente terá potencial significativo de acordo com
a TAS.
As habilidades EF03CI07 e EF03CI10 (identificar características da Terra e identificar
os diferentes usos do solo) são trabalhadas no texto inicial expositivo do capítulo 2 – A Terra
por dentro e por fora. O texto traz vários conceitos novos e mais específicos (indicando uma
hierarquização dos temas). O texto inicial tem papel de organizador prévio expositório, uma
vez que não tem relação direta com os novos conhecimentos, mas aproxima o aluno do tema
(propondo uma reflexão sobre uma viagem ao centro da Terra). Depois do texto expositivo,
o material apresenta uma experiência que visa cumprir a habilidade EF03CI09, que sugere a
comparação de amostras de solo no entorno da escola. Os tipos de solo identificados não
fazem relação direta com os temas tratados anteriormente na coleção e a conclusão dessa
experiência também não é trabalhada posteriormente. Esses indícios fazem com que a
aprendizagem dessa habilidade não sejapotencialmente significativa.
No 4º ano os objetos de conhecimento da unidade temática observada estão todos
no capítulo 2 – Espaço, tempo e comportamento dos astros. Neste capítulo, o texto inicial faz
referência direta a temas ensinados anteriormente, explicitando o conhecimento que deveria
já ter o papel desubsunçor. O novo conhecimento vem em forma de um texto expositivo que
fala sobre os movimentos da Terra e da Lua, a marcação de tempo, a identificação de pontos
cardiais (temas que já foram tratados, mas agora são ampliados, mostrando a
progressividade na abordagem dos conceitos). Por último é proposta uma experiência
(construção do gnômon) que também expande os conceitos vistos anteriormente no texto.
Este capítulo, por sua estrutura,apresenta um potencial para a aprendizagem significativa.
No livro do 5º ano, a maior parte das habilidades requisitadas (EF05CI11, EF05CI12
e EF05CI13) aparece no capítulo 1 – Terra, Lua e exploração espacial. As habilidades são
apresentadas em um texto expositivo sobre os movimentos da Terra e da Lua. Embora os
conhecimentos já tenham aparecido de forma mais simplificada em momentos anteriores da
coleção, não é apresentada ao aluno nenhuma relação direta a isso, o que não contribui para
uma aprendizagem significativa.A habilidade EF05CI12 (concluir sobre a periocidade das fases
da Lua com base na observação) é trabalhada a partir da proposta de uma experiência de
observação, que além de cumprir fielmente a proposta da Base, também pode ser considerada
potencialmente significativa, uma vez que se relaciona diretamente e explicitamente ao
conteúdo anterior.
A última habilidade proposta, a EF05CI10 (identificar constelações no céu, com apoio
de recursos), é trabalhada no capítulo 10 – Cidade, trabalho e produção no Brasil. O gancho
para abordar a habilidade é o céu noturno visto das cidades (sem nenhuma especificação de
local, o que torna a atividade sem contextualização). O tema é apresentado sem muita
conexão com os conceitos trabalhados anteriormente, voltados para a economia e recursos
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brasileiros e saneamento básico. Por aparecer perdido, sem referências explícitas a nenhum
conhecimento anterior proposto, a habilidade perde potencialidade de ser aprendida de forma
significativa.
5– CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise de uma das unidades temáticas do componente curricular de
Ciências no documento da Base Nacional Comum Curricular, pode-se perceber que as
habilidades e objetos de conhecimento propostos são potencialmente significativos. Sua
organização hierárquica e retomada de conceitos de forma mais complexa com o passar dos
anos fazem com que essa potencialidade possa ser explorada.
Embora o material didático analisado se proponha, em sua proposta pedagógica
(ROCHA, p. XI), a favorecer uma aprendizagem significativa, as atividades analisadas, muitas
vezes não alcançam esse objetivo. Isso pode se dar por diversas razões como a
obrigatoriedade de combinar diferentes habilidades em um modelo determinado (a
organização do livro), a escolha dos autores em valorizar outras abordagens educativas que
nem sempre condizem com a TAS, falta de tempo para a maturação das atividades, entre
outras possibilidades.
É importante esclarecer que essas observações não são conclusivas, uma vez que,
de acordo com Ausubel (2003, p.1) a estrutura cognitiva de cada aprendiz é única, portanto
todos “novos significados adquiridos são, também eles, obrigatoriamente únicos”.Além disso,
deve-se ter em conta que mesmo um material que aparentemente oferece ferramentas
logicamente significativas, pode ser aprendido por memorização. Outro ponto a ser
considerado é que foram levados em conta a aprendizagem da habilidade proposta. Uma
atividade pode não ser potencialmente significativa para um determinado conteúdo, porém
pode ser para outro que não estava sendo analisado. O real aprendizado só se dá pelo
processo efetivado no sistema cognitivo do estudante, sendo impossível de ser previsto
fielmente.
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Resumo: O presente trabalho teve por objetivo analisar evidências de aprendizagem significativa (EAS)
relacionadas a aplicação de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) sobre Química
inorgânicas ácido-base, junto a alunos do 1º ano do ensino médio de uma escola pública localizada no
município de Barcarena (PA). A metodologia incluiu a análise dos conhecimentos prévios por meio de
um questionário, aplicação de experimento que age com um organizador prévio, abordagem de uma
aula contextualizada, realização de um jogo de cartas e aplicação de questionário final. As respostas
aos questionários foram interpretadas por meio de análise de conteúdo e estatística descritiva. Os
resultados mostraram algumas EAS, apontando mudanças de concepções prévias restritas e
fragmentadas para respostas mais elaboradas sobre ácidos e bases. Pode-se concluir que o
planejamento das funções inorgânicas na modalidade de UEPS contribuiu para uma melhor
aprendizagem, possibilitando assim uma evolução dos conhecimentos prévios dos alunos, nos quais a
interpretação inicial era exclusivamente fenomenológica, sendo reestruturada parcialmente, com a
inclusão de aspectos teóricos do conhecimento químico. Em geral, percebe-se que após as atividades
realizadas os alunos foram adquirindo uma linguagem mais científica, evidenciando ocorrência de
aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Ensino de Química, UEPS, Funções Inorgânicas.
ABSTRACT: This work had the objective to analyze Meaningful Learning Evidence (SLE) related to the
application of a Potentially Meaningful Learning Unit (PSLU) about inorganic chemistry acid-base with
first-year students of high school of a public school located in the Barcarena city (PA). The methodology
included the analys is of previous knowledge through a questionnaire, applicationof an experiment that
acts with a previous organizer, approach of a contextualized class, realization of a game of cards and
application of a final questionnaire. The answers to the questionnaire were interpreted through analysis
of contentand descriptive statistics. The results showed some (SLE), pointing changes of restricted and
fragmented previous conceptions for more elaborate answers about acids and bases. It can be concluded
that the planning of thein organics functions in themodalityof (PSLU) contributed to a better learning,
making possible an evolution of the students' previous knowledge, in which the initial interpretation was
exclusively Phenomenological, being partially restructured, with the inclusion of theoretical aspects of
chemical knowledge. Generally, it can realize that after the developed activities, the students were
acquiring more scientific language, demonstrating the occurrence of meaningful learning.
KEYWORDS: Chemistry Teaching, PSLU, Inorganic Functions.
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conhecimento e o aluno fazia pouca contribuição no processo, pois o conhecimento que o
aluno já possui não era devidamente valorizado (JUNIOR, FERREIRA, HARTWIG, 2008).
No ensino de química, não é diferente, pois ainda é considerada por muitos um ensino
tradicionalista, cabendo somente ao professor o papel de transmissor de conhecimento,
levando o aluno a memorização de fórmulas, equações, exercendo o papel de um ouvinte.
Nessa abordagem, o ensino forma seres não críticos, o que contribui para uma percepção da
química como algo difícil, refletindo no desinteresse do aluno em aprender a disciplina (MELO,
2012).
Uma teoria de aprendizagem que contrapõe a visão tradicional de ensino é da
aprendizagem significativa. Para Ausubel, a criança sempre tem algum conhecimento ao
chegar na escola, e isso não pode passar despercebido pelo educador, onde o mesmo deve
sempre considerar a realidade trazida pelo aluno, pois, um fato muito importante que
influencia na aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe (JUNIOR, FERREIRA, HARTWIG,
2008).
A partir disso, o aprendiz deverá ter a capacidade de criar hipótese, levantar questões
que ele mesmo possa responder, estando certo ou não, para ampliar seus conhecimentos
com base no trabalho que o professor desenvolve em sala de aula mediado por diferentes
recursos adotados como livros, exercícios, experimentos, vídeos, que possibilitam uma
aproximação contextual com o meio cientifico, ambiental e social.
Nesse contexto, o artigo teve por objetivo analisar evidencias de aprendizagem
significativa (AS) relacionadas a aplicação de uma Unidade de Ensino Potencialmente
Significativa

(UEPS)

sobre

Química

Inorgânica

ácido-base,

mediada

por

atividade

experimental e jogo didático, junto a alunos do 1º ano do ensino médio de uma escola pública
localizada no município de Barcarena (PA).
REFERENCIAL TEÓRICO
Segundo Ausubel (1968, 1978, 1980) citado por Moreira (2009, 2016), para adquirir
um aprendizado significativamente é necessário relacionar as ideias que o estudante já possui
com novos conhecimentos que irá ter contato em sala de aula.
Se tivesse que reduzir toda psicologia educacional a um só princípio, diria o
seguinte: o fator isolado mais importante que influencia aprendizagem é aquilo
que o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensine-o de acordo (AUSUBEL apud
MOREIRA, p.6, 2016).

Neste trabalho foi desenvolvida uma UEPS como uma metodologia para que o aluno
pudesse aprender com significado o conteúdo de funções inorgânicas (ácidos-base). Desse
modo, utilizamos como material de apoio o produto educacional intitulado Funções
inorgânicas: vamos digerir? (MACUGLIA, LOCATTELLI, 2018) para que o conceito de
aprendizagem significativa pudesse ser colocado em pratica.
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As Unidades de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), são estratégias e
sequências de ensino fundamentadas teoricamente, proposta por Ausubel, possuem diversas
estágios para possibilitar ao estudante a aprender com significado. Desse modo, neste
trabalho foram utilizados três estágios que são: Estágio I. Consideração do conhecimento
prévio, estágio II: Uso de organizadores anteriores, estágio III: Assimilação de novos
conhecimentos. Essas três estágios foram fundamentais para evidenciar uma aprendizagem
com significado dos alunos do 1° ano do ensino médio.
O conhecimento prévio é o conhecimento que o aluno já possui denominado de
subsunçor, este pode ser abrangente ou limitante. Mas independente disso este conhecimento
preexistente na estrutura cognitiva do aprendiz é considerado muito importante na
aprendizagem significativa. Por considerar o que o aluno já sabe fazendo uma espécie de
ancoragem com o que ele não sabe sobre um determinado assunto que ainda vai aprender
(MOREIRA, 2013).
Organizadores prévios são compreendidos como recursos instrucionais nos quais
conteúdos são abordados em um nível mais elevado de abstração, generalidade e
inclusividade. Pode ser estruturado na forma de um enunciado, uma pergunta, uma situaçãoproblema, uma demonstração, um filme, uma leitura introdutória, uma simulação. Pode ser
também uma aula que precede um conjunto de outras aulas (MOREIRA, 2013).
Avaliação da aprendizagem significativa não é feita na base do certo ou errado,
determinando se o estudante sabe ou não sabe, mas sim de uma forma que este possa
explicar suas respostas argumentando-as, para que possa perceber o conhecimento prévio
destes alunos se transformando em uma resposta com embasamento teórico ou seja o aluno
assimila o conhecimento científico.
Avaliação da aprendizagem significativa deve ser predominantemente formativa
e recursiva. É necessário buscar evidências de aprendizagem significativa, ao
invés de querer determinar se ocorreu ou não. É importante a recursividade, ou
seja, permitir que o aprendiz refaça, mais de uma vez se for o caso, as tarefas
de aprendizagem. É importante que ele ou ela externalize os significados que
está captando, que explique, justifique, suas respostas. (MOREIRA, 2013, p.27).

É de suma importância ressaltar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela
ancoragem do novo conhecimento aos conhecimento prévios existentes na estrutura cognitiva
do indivíduo de forma estável (MOREIRA, 2013). Desse modo, a busca por evidencias de
aprendizagem significativa através das UEPS, ocorre a todo instante, cada etapa realizada o
aluno é observado com o intuito de captar alguma evidencia de que está ocorrendo uma
aprendizagem com significado e se este é capaz de revolver uma situação problema.
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METODOLOGIA
O presente trabalho constitui-se de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida por
bolsistas pibidianas do curso de Licenciatura em Química da Universidade do Estado do Pará
(UEPA), campus Barcarena na modalidade de Unidade de Ensino Potencialmente Significativa
(UEPS) com duração de 9 aulas de 45 minutos, aplicada com uma turma de 20 alunos do 1º
ano do ensino médio de uma escola pública no município de Barcarena. Para a execução, o
trabalho foi dividido em etapas.
1) Aplicação do questionário prévio
Foi aplicado um questionário prévio contendo três questões sobre ácidos e bases,
com o objetivo de identificar os subsunçores dos alunos sobre o referido assunto. As respostas
apresentadas foram analisadas, sendo apresentadas e discutidas em forma de gráfico e
tabela.
2) Aplicação de um experimento
Nessa etapa, foi realizado o experimento indicador ácido e base com substâncias do
cotidiano, tendo o papel de organizador prévio para os estudantes. Cada aprendiz recebeu
um roteiro de acompanhamento, onde continha o passo a passo e ao final três questões sobre
o experimento realizado, com o objetivo de preencher uma lacuna existente entre o que o
aluno já sabe e o que este precisa compreender sobre o assunto. Os dados obtidos foram
analisados e expostos em forma de tabela.
3) Aula expositiva dialogada sobre funções inorgânicas: ácidos e bases
Durante essa etapa, foi explicado a definição ácidos e bases de Arrhenius, os grupos
de ácidos, nomenclatura e classificação, com o objetivo de que os estudantes entendessem e
aprendessem no âmbito da disciplina o que são cada uma dessas funções, para que serve e
onde está inserido no dia a dia.
4) Jogo de cartas: ácido e base
Nessa etapa, foi elaborado um jogo com 20 cartas, onde formou-se cinco equipes,
sendo realizado um sorteio para definir o iniciante do jogo. A partir daí a equipe escolhia uma
carta e respondia à pergunta contida na mesma, se errassem a resposta completamente, na
próxima rodada não poderiam participar, mas se respondessem demonstrado que tiveram
uma compreensão mesmo que mínima dos significados conceituais das perguntas do jogo,
este grupo poderiam escolher qual a próxima equipe que iria participar e responder a pergunta
seguinte. Durante o jogo, as bolsistas do PIBID assumiram a função de mediadoras entre os
grupos, esclarecendo as dúvidas que surgiram no momento, incentivando também a
discussão e manifestação de diferentes pontos de vistas que surgiam de acordo com as
perguntas sobre o assunto.
5) Avaliação de evidências de aprendizagem significativa
Na última etapa da UEPS, foi aplicado o questionário final, com as mesmas questões
do questionário prévio, acrescido de mais uma questão, referente ao jogo de cartas, com o
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objetivo de avaliar os conhecimentos elaborados pelos alunos e analisar os registros
realizados durante a UEPS, para evidenciar se ocorreu aprendizagem significativa.
Os dados obtidos foram analisados por meio de estatística descritiva e com análise de
conteúdo. A estatística descritiva e o processo de sintetizar uma serie de valores da mesma
natureza, permitindo assim uma visão global da variação desses valores, organizando
descrevendo um conjunto de dados de três maneiras: por meio de tabelas, gráficos e de
medidas descritivas. Ou seja, procura sintetizar os dados de maneira direta (DELHL, SOUZA,
DOMINGOS, 2007).
Na análise de conteúdo a categorização é um processo de agrupamentos dos dados
onde considera-se o que há de comum estre estes. Como a analogia, a partir dos critérios
estabelecidos ao decorrer do processo. Dessa forma, a categorização é, portanto, a
classificação de dados ou elementos de um texto seguindo um critério, facilitando assim a
análise de conteúdo (MORAES, 1999).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da análise das primeiras questões referente ao questionário prévio, no qual
solicitou-se aos estudantes que agrupassem diferentes substâncias, a partir de um quadro,
como sendo ácido ou base e justificassem a classificação estabelecida, obteve-se os segui b
ntes resultados (Gráfico 1).
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Gráfico 1: Percentuais de erros e acertos relativos a classificação dos produtos/substâncias em ácidas
ou básicas com base nas ideias previas dos alunos.

Com base na análise de conteúdo das respostas dadas pelos alunos sobre a
classificação dos produtos em ácidos ou básicos, percebe-se inicialmente que a compreensão
está intrinsecamente relacionada a visão fenomenológica, na qual as substâncias são
classificadas por meio de características associadas ao que é perceptível como “corrosão
provocada pelo ácido”; transformações que ocorrem com ou sem evidências “substâncias que
gera gases” ou “substância que não reage com outras”. Também se basearam no que é
palatável “são substâncias azedas e/ou substâncias amargas, adstringentes” ou possuem
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alguma implicação no cotidiano “substâncias presentes nos alimentos” ou “sendo ou não
prejudicial à saúde (Tabela 1).
Tabela 1: Categorias relacionadas aos conhecimentos prévios sobre as características das substâncias
classificadas como ácidas ou básicas.
Categorias
Características das
%
Características das substâncias
%
substâncias classificadas
classificadas como bases
como ácidos
1
Substância azeda
30
Substâncias amargas
40
2
3

Substância corrosiva
Substância azeda e corrosiva

25
20

Substância usada no dia a dia
Substâncias que não contém ácidos
em sua composição
Substância que não causa dano a
saúde
Substância que não reage com outras
substâncias.

15
10

4

Substância prejudicial à saúde

15

5

Substância que gera gases.

5

6

Substância que se associa a
alimentos do dia a dia

5

Substância que não é corrosiva

5

7
8

Substância amarga e corrosiva
Substância não tóxica

5
5

9

Substância não corrosiva e azeda

5

10
5

Conforme Machado (1999), Mortimer e Machado citado por Nascimento e Santos
(2019, p. 2), o conhecimento químico, didaticamente, pode ser explorado por meio de níveis
de

abordagens:

o

fenomenológico,

teórico,

microscópico

(submicroscópico)

e

representacional.
O nível fenomenológico consiste nas propriedades empíricas dos materiais e
substâncias que são percebidas tanto nos laboratórios como na vida cotidiana.
O nível teórico, por sua vez, consiste na modelização com a qual os químicos
constroem as explicações causais para os fenômenos que eles buscam
compreender conceitualmente. Esses modelos envolvem entidades como
átomos, moléculas e íons e, por isso, esse nível também é conhecido como
submicroscópico (Johnstone, 2000). O nível representacional corresponde ao
uso de símbolos e signos que representam as entidades supracitadas e seus
estados ou configurações; também inclui o uso de uma ampla modalidade de
linguagem matemática e geométrica, associadas aos símbolos e signos.

Nascimento e Santos (2019), na pesquisa sobre aprendizagem de conceitos ácidos e
bases e a linguagem química, observaram a preponderância do nível fenomenológico, quando
analisaram os conhecimentos prévios de estudantes sobre o assunto. O mesmo foi observado,
durante a pesquisa em questão, acrescentando a percepção da aplicação de ácidos e base no
dia a dia, assim como os danos ocasionados pelos ácidos a saúde, quando pessoas são
expostas ao contato.
No segundo momento, aplicou-se um organizador prévio (experimento), cuja
finalidade era servir como um organizador prévio. Nessa etapa, os alunos expressaram um
maior interesse curiosidade, fazendo perguntas e questionamentos sobre os testes realizados,
aplicando um indicador ácido-base alternativo em produtos usados no dia a dia, comparando
com dados da literatura por meio de uma escala de pH e respectivas variações de cores nos
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diferentes meios. Durante o experimento fez-se o esclarecimento sobre algumas dúvidas que
surgiram, seguida de uma explanação sobre assunto abordado.
Após a exposição do conteúdo, foi aplicado um jogo de cartas. Esta etapa da UEPS a
interação em sala foi mais acentuada, pois mesmo quando os alunos não sabiam, tentavam
responder as perguntas sobre o assunto e argumentavam com as bolsistas e professor sobre
as respostas. Nesse sentido, observa-se que em um ambiente, sem aquela imagem do
professor sendo o detentor do conhecimento que a aprendizagem é mais produtiva.
O uso do lúdico como forma de ensinar conceitos em sala de aula pode ser um
modo de despertar um intrínseco ao ser humano, tendo por consequência, a
motivação do mesmo para a busca de soluções e alternativas que resolvem e
expliquem as atividades prepostas. Ao fazer uso de jogos como recurso didático
no processo de ensino e aprendizagem, favorece o trabalho em equipe além de
motivar o aspecto intelectual e educativo. (ASSAI et al, 2018, p. 456)

Assim como o experimento, o jogo de cartas contribuiu para o rendimento dos alunos
conforme avaliação feita por eles sobre a experiência vivenciada com o jogo:
Além dos estudos, esse jogo foi muito proveitoso e também me fez descobrir
que [o assunto] não é tão difícil. É uma questão de um pouco mais de atenção,
A10; Tive a oportunidade de aprender jogando, A13; O jogo ajuda a gente
entender mais sobre o assunto, A8.

Os jogos são alternativas viáveis, apresentando potencial para aprimorar as relações
entre professor, aluno e conhecimento, pois quando aplicado na forma de exercício
proporciona aos envolvidos um ambiente agradável, motivador, prazeroso e rico em
possibilidades, tornando mais simples a aprendizagem de várias habilidades (CASTRO,
COSTA, 2011).
Para a última etapa, foi aplicado questionário com as mesmas perguntas do
questionário prévio, com o intuito identificação de evidências de aprendizagem significativa.
Diante da análise, as respostas da primeira questão foram separadas por erros, acertos e não
responderam (Gráfico 2).
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Gráfico 2: Produtos/substâncias classificadas como ácidas ou básicas após a aula.

Em comparação as respostas obtidas no questionário prévio, percebe-se pelos
percentuais alguns avanços no que se refere a classificação dos produtos/substâncias,
especialmente as de caráter básico como amônia, hipoclorito e limpador de vidro, conforme
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os percentuais observados. Atribuímos o aumento discreto a mediação feita por meio do
organizador prévio (experimento).
Após análise da segunda questão do questionário final onde os estudantes teriam
que elaborar um conceito para ácido e base. Identificou-se 4 categorias para os ácidos, tendo
destaque a categoria 1 (50%), na qual os alunos apresentam um conceito elaborado

por

meio de uma composição entre o nível fenomenológico (os ácidos o “sabor azedo”), seguido
do aspecto teórico/submicroscópico (em solução ionizam e liberam H+) e representacional
quando associam com a escala de pH (pH<7). Para as bases,destacou-se o nível
teórico/submicroscópico com a conceituação expressa na categoria 1 (30%) como sendo
substância que libera íons hidroxilas (ânion), diferenciando de cátions, íons positivos.
Tabela 2: Conceitos sobre ácidos e bases elaborados na etapa final das atividades.
Categoria
Conceitos elaborados ácidos
%
Conceitos elaborados para bases
1
Ácido são compostos que
50
Base é qualquer substância que
possuem gosto azedo, pH
libera o ânion OH⁻ hidroxila em
menor que 7 e em solução
solução aquosa
aquosa se ionizam liberam H+
como cátion.
2
Ácido são substancias que tem 15
Diferente dos ácidos as bases
gosto azedo.
apresentam pH maior que 7 gosto
adstringente e libera ânion
3
Ácido é uma substância que
10
Substâncias que liberam o ânion
em solução intensifica a
OH⁻, sofrem dissociação e tem pH
concentração de íons.
maior que 7
4
Os ácidos são produtos que
5
Bases são as coisas que não faz
podem corroer, sendo muito
mal à saúde e pode ser
usado em empresas.
considerada orgânica
5
As bases podem ser utilizadas para
desidratar alimentos
6
As substâncias básicas facilitam a
vida
7
Base e tudo aquilo que e amargo
ou corrói
Faltaram aula
20
Faltaram aula

%
30

15
10
10
5
5
5
20

Em geral, percebe-se que após as atividades realizadas os alunos foram adquirindo
uma

linguagem

mais

científica,

evidenciando

aprendizagem

significativa

com

uma

reestruturação nos conhecimentos prévios. Conforme Santos e Nascimento (2019), a
interação com os pares, mediada por diferentes estratégias didáticas, permitiu, assim como
na pesquisa das referidas autoras, que parte dos alunos se apropriassem de termos técnicos
que colaboram para formação dos conceitos discutidos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise das atividades realizadas durante a UEPS, é notório que a
aprendizagem ocorre quando o indivíduo associa uma nova informação com o conhecimento
que este já possui. Mas é necessário que o aprendiz se dedique as atividades e busque
conhecimento e ao professor cabe o papel de mediar e relacionar os conteúdos de Química
com o cotidiano, para que ocorra uma aprendizagem significativa.
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Primeiramente, identificou-se a falta de interesse por parte dos estudantes na primeira
etapa da UEPS, pelo fato da Química ser uma matéria considerada difícil e também muito
rejeitada pelos alunos. No entanto, posteriormente com a realização das etapas seguintes,
observou-se que a cada etapa estes alunos apresentavam mais interesse. Certamente, isso
ocorreu pela maneira, que o assunto foi abordado, considerando os conhecimentos empíricos
de cada aprendiz, e pouco a pouco transformando em um conceito mais elaborado, dando um
caráter cientifico.
É visível a necessidade de metodologias que venham envolver o aluno despertando o
interesse deste, para buscar conhecimento. Trabalhando de forma contextualizada, tornando
a aula atrativa, com novas maneiras de abordar os conteúdos. Sendo assim, concluímos o
presente trabalho dando ênfase a importância de uma aprendizagem significativa, que se
constrói a partir de conceitos que os indivíduos adquirem no decorrer da vida cotidiana,
conhecimentos resultantes do senso comum e conhecimentos cientifico, são ancorados e
reorganizados, construindo assim um novo conhecimento, por meio de uma estratégia de
ensino dinâmica adotada pelos educadores.
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Resumo: O presente trabalho refere-se a uma pesquisa que buscou analisar como se realizam a
aprendizagem, o ensino e a avaliação da aprendizagem sobre funções definidas por várias sentenças
através da Resolução de Problemas. Participaram da pesquisa quinze alunos do 2° ano do Ensino Médio
de uma escola particular localizada na cidade de Ourinhos/SP. Buscando promover a aprendizagem
dessas funções, elaboramos e aplicamos uma proposta didática com base em problemas adaptados de
livros didáticos e outras fontes. Os dados dessa pesquisa qualitativa foram gravados em áudio e vídeo,
fotografados e documentados; as descrições das atividades foram registradas em diário de campo. A
partir da aplicação da proposta, aliada às orientações de documentos oficiais e aos fundamentos da
metodologia de Resolução de Problemas, temos como objetivo principal verificar e analisar quais
contribuições para a aprendizagem significativa essa metodologia promove frente aos problemas
envolvendo funções de várias sentenças, sob a óptica da teoria da aprendizagem significativa. Durante
o desenvolvimento das atividades os resultados apontaram que o trabalho com a proposta de Resolução
de Problemas favoreceu a aprendizagem significativa, bem como, potencializou a investigação
matemática, a criatividade e o trabalho colaborativo.
Palavras-chave: Educação Matemática, Resolução de Problemas, Aprendizagem Significativa, Funções
definidas por Várias Sentenças.
Abstract: The current work refers to a research that sought to analyze how learning, teaching and
evaluation of learning about defined functions by several sentences through Problem Solving is
performed. Fifteen high school students from a private school located in the city of Ourinhos / SP
participated in the study. In order to promote the learning of these functions it was elaborated and
applied a didactic proposal based on adapted problems from textbooks and other sources. The data of
this qualitative research were recorded in audio and video, photographed and documented, the
descriptions of the activities were recorded in field notes. From the application of the proposal, combined
with the guidelines of official documents and the fundamentals of the Problem Solving methodology, we
have as main objective to verify and analyze which contributions to the meaningful learning this
methodology promotes towards the problems involving the functions of several sentences, under the
optics of meaningful learning theory. During the development of the activities it was realized that the
work with the Problem Solving proposal favored meaningful learning, as well as potentiated
mathematical research, creativity and collaborative work.
Keywords: Mathematics Education, Problem Solving; Meaningful Learning, Functions Defined for
Multiple Sentences.

1) INTRODUÇÃO
Frente às diversas pesquisas realizadas no âmbito da Educação Matemática, tais como
a de Allevato (2014), Gonçalves (2015) e Cavalheiro (2017), percebe-se que a Resolução de
Problemas como metodologia de ensino e aprendizagem assume um lugar privilegiado para
a construção ou reconstrução dos conhecimentos matemáticos.
Considerando essa realidade, o objetivo deste trabalho é analisar como a metodologia
de ensino-aprendizagem-avaliação através da Resolução de Problemas pode contribuir para
uma aprendizagem significativa das funções definidas por várias sentenças (ALLEVATO;
ONUCHIC, 2014; GONÇALVES, 2015).
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Percebe-se nos documentos oficiais e nos trabalhos relacionados à Educação
Matemática (OLIVEIRA, 1997; TERTO, 2008; ASSIS, 2015) uma grande preocupação acerca
do tema funções, certamente pela importância que tal conteúdo exerce, tanto na Matemática
como em outras áreas do conhecimento.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe que uma das habilidades para o
trabalho com funções contempla a ideia de que o aluno deve “resolver e elaborar problemas
cujos modelos são funções polinomiais de 1° e 2° graus, em contextos diversos, incluindo ou
não as tecnologias digitais” (BRASIL, 2018, p. 528).
Em particular, o trabalho com funções definidas por várias sentenças exerce um papel
relevante no ensino e na aprendizagem desse conteúdo, pois permite trabalhar com
problemas em diversos contextos, aproximando a Matemática da realidade dos alunos e de
outras disciplinas do currículo escolar.
Diante desse panorama e percebendo a importância do trabalho com funções,
acreditamos que a Resolução de Problemas como metodologia pode se constituir-se numa
possibilidade para o ensino-aprendizagem-avaliação das funções de várias sentenças aliado
à aprendizagem significativa.
Para

Ausubel,

Hanesian

e

Novak

(1980)

a

aprendizagem

significativa

podesercompreendidacomoumprocessono qual o aprendiz relaciona, de maneira nãoarbitráriae substantivauma nova informação a um aspecto relevante de sua estrutura
cognitiva a partir de um processo de modificação do conhecimento promovendo interações
entre as novas informações e a estrutura cognitiva do sujeito.
2) METODOLOGIA DA PESQUISA
Para o desenvolvimento desta pesquisa, adotamos uma abordagem qualitativa.
Mantivemos um contato direto como grupo pesquisado realizando cinco encontros com quinze
alunos do segundo ano do Ensino Médio de uma escola particular da cidade de Ourinhos/SP,
durante um período de dois meses, cada encontro com duração de duas horas e trinta
minutos. Os dados coletados foram gravados em áudio e vídeo, fotografados, documentados,
e as descrições das atividades foram registradas em diário de campo.
Para Fiorentini e Lorenzato (2012), o diário é um dos instrumentos mais ricos de coleta
de informações durante o trabalho de campo. É nele que o pesquisador registra observações
de fenômenos reflexões e percepções; faz descrições de pessoas, cenários e episódios, e até
transcrições de diálogos.
Procuramos observar como os alunos desenvolveram as atividades, os procedimentos
para a resolução dos problemas, apresentam os questionamentos e realizam as interações
entre eles. Nessa perspectiva, buscamos capturar como os participantes enfrentavam e
tentavam resolver os problemas com seus conhecimentos prévios, bem como sua evolução
quando submetidos à metodologia de Resolução de Problemas.
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Como o pesquisador participou intervindo na pesquisa, entendemos que se tratou
deobservação participante. Essa é uma estratégia que, segundo Lüdke e André (1986), não
se refere apenas à observação direta, mas de todo um conjunto de técnicas metodológicas
pressupondo um grande envolvimento do pesquisador na situação estudada.
Também adotamos a análise documental a fim de captar elementos importantes
referente ao trabalho realizado. Lüdke e André (1986) afirmam que:
os documentos constituem uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas
evidências que fundamentam afirmações e declarações do pesquisador.
Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não são apenas uma
fonte de informação contextualizada, mas surgem num determinado contexto
e fornecem informações sobre esse mesmo contexto. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986,
p. 39).

Os documentos analisados em nossa pesquisa foramas resoluções escritas dos
problemas desenvolvidas pelos alunos, que iremos retratar e relatar na seção destinada à
apresentação e discussão dos dados.

3)

MARCO

TEÓRICO:

RESOLUÇÃO

DE

PROBLEMAS

E

APRENDIZAGEM

SIGNIFICATIVA
Segundo os documentos oficiais e as pesquisas associadas à Educação Matemática, o
ensino e a aprendizagem da Matemática vêm se modificando nas últimas décadas,
minimizando as atividades de repetição e reconhecimento para dar lugar a novas tendências
de ensino, aprendizagem e avaliação matemática.
A BNCC (BRASIL, 2018) propõe que a Matemática seja abordada de diferentes
maneiras, possibilitando ao aluno interpretar e investigar situações; utilizar conceitos,
procedimentos e estratégias matemáticas buscando construir modelos e resolver problemas,
bem como desenvolver a capacidade de investigar e estabelecer conjecturas, buscando a
generalização e construção de padrões matemáticos e favorecendo a compreensão e
construção do raciocínio matemático.
Além dos documentos oficiais, contamos com as pesquisas na área da Educação
Matemática que, nos últimos anos, vêm se consolidando como um campo relevante e
importante para aprofundar concepções sobre ensinar, aprender e avaliar, e para
compreender como se dá o pensamento matemático no ambiente escolar e fora dele.
Nesse cenário, escolhemos a Resolução de Problemas como metodologia de ensino e
aprendizagem para ser desenvolvida com os alunos e, então, construir uma proposta de
ensino para o conteúdo de funções definidas por várias sentenças que contemple uma
aprendizagem significativa.
A Resolução de Problemas, segundo Van de Walle (2009), deve ser vista como uma
ferramenta para a aprendizagem matemática que se realiza a partir dos conhecimentos
prévios e das dificuldades dos alunos, identificadas pelo professor. Sendo assim, cabe ao
professor formular problemas para promover a aprendizagem significativa, criando um
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ambiente motivador, estimulante e colaborativo. Vale ressaltar que tal metodologia deve ser
mantida como prática constante,constituindo uma cultura de Resolução de Problemas em sala
de aula.
Segundo o autor, há que se ter cuidado com a escolha do problema; um bom problema
deve ser desafiador e sua resolução não deve ser conhecida a priori ou memorizada
previamente pelos alunos. Essa ideia é complementada por outros autores:
O aluno analisa seus próprios métodos e soluções obtidas para os problemas,
visando sempre à construção do conhecimento. Essa forma de trabalho do
aluno é consequência do seu pensar matemático, levando-o a elaborar
justificativas e dar sentido ao que faz. De outro lado, o professor avalia o que
está acontecendo e os resultados do processo, com vistas a reorientar as
práticas de sala de aula, quando necessário (ALLEVATO; ONUCHIC, 2011,
p.81).

Buscando realizar um trabalho através da Resolução de Problemas, Allevato e Onuchic
(2014) sugerem dez etapas para o desenvolvimento dessa metodologia:
Quadro 01: A Resolução de Problemas como Metodologia de Ensino
1. Proposição
do problema.
2. Aluno desafiado a
utilizar seus
conhecimentos prévios.
3. Em pequenos grupos,
alunos discutem e
aprimoram compreensões
4. Professor
incentiva,
observa.

10. Proposição de
novos problemas.
9. Professor formaliza o
conteúdo matemático.

Professor
mediador,
questionador,
gerador de
situações

5. Alunos, em
grupos, resolvem
o problema.

6. Alunos
apresentam
resoluções.

8. Busca-se um consenso
sobre os processos de
resolução.
7. Em plenária, professores e
alunos argumentam,
discutem ideias, concepções.

Fonte: Allevato, 2014

Essas dez etapas subsidiamo trabalho com a Resolução de Problemas, orientando o
professor a desenvolver atividades que possam potencializar a aprendizagem de conteúdos
matemáticos, promovendo uma aprendizagem significativa.
Nessa forma de trabalho, os conteúdos tendem a fazer sentido para o aluno, que é
protagonista na construção do seu próprio conhecimento. Ao contrário de outras práticas de
sala de aula, os problemas são propostos no início das atividades e não só no final, e a
aprendizagem se realiza a partir e ao longo (através) de sua resolução, promovendo a
construção de conhecimentos sobre determinado conceito, conteúdo matemático ou
algoritmo, ou desenvolvendo uma habilidade específica.
Com base nas ideias Ausubel, Novak e Hanesian (1980), a essência do processo de
aprendizagem significativa é que as ideias “são relacionadas às informações previamente
adquiridas pelo aluno através de uma relação não arbitrária e substantiva (não literal)”.
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(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 34). Relação não arbitrária e relação substantiva
são dois conceitos importantes que caracterizam a aprendizagem significativa.
A não arbitrariedade indica que não é com qualquer conhecimento prévio que o novo
conhecimento vai interagir, ou seja, o relacionamento de uma nova informação deve ocorrer
com os conhecimentos relevantes presentes na estrutura cognitiva do aprendiz, não de
qualquer modo.
A substantividade, por outro lado, significa que o essencial na nova informação é
que deve ser interiorizado pela estrutura cognitiva, não apenas os símbolos específicos usados
para expressá-la.
Buscando compreender como o aluno pode relacionar de forma não arbitrária e
substantiva o novo material à sua estrutura cognitiva com base nos conhecimentos já
adquiridos, Ausubel, Novak e Hanesian (1980) denominam como subsunçores esses
conhecimentos que já estão presentes na estrutura cognitiva do estudante. Assim, eles
consideram importante que o professor conheça o que o aluno já sabe para ancorar as novas
informações à estrutura cognitiva.
Para Moreira (2011), é importante considerar os conhecimentos prévios dos alunos
e, a partir deles, o professor deve utilizar novas posturas e metodologias de ensino,
aprendizagem e avaliação. Para esse autor a avaliação
deve ser predominantemente formativa e recursiva. É necessário buscar
evidências de aprendizagem significativa, ao invés de querer determinar se
ocorreu ou não. É importante a recursividade, ou seja, permitir que o aprendiz
reforce, mais de uma vez se for o caso, as tarefas de aprendizagem. É
importante que ele internalize os significados que está captando, que explique,
justifique as suas respostas (MOREIRA, 2012, p. 52).

No entanto, é importante que o professor desenvolva, além do ensino e da
aprendizagem, a avaliação da construção do conhecimento, integrando a avaliação ao
processo de ensino e aprendizagem através da Resolução de Problemas favorecendo a
aprendizagem significativa.
Allevato e Onuchic (2014) utilizam a palavra composta ensino-aprendizagemavaliação, que tem
o objetivo de expressar uma concepção em que o ensino, a aprendizagem e a
avaliação devem ocorrer simultaneamente durante a construção do
conhecimento pelo aluno, com o professor atuando como guia e mediador.
Desse modo, nessa metodologia, a avaliação é realizada durante a resolução,
integrando-se ao ensino com vistas a acompanhar o crescimento dos alunos,
aumentando a aprendizagem e reorientado as práticas de sala de aula,
quando necessário (ALLEVATO; ONUCHIC, 2014, p.43)

Nessa perspectiva, a avaliação deve ser integrada ao ensino e à aprendizagem, pois
no decurso da resolução do problema o professor tem oportunidade de observar as condições
e conhecimentos que os alunos possuem, auxiliando-os no processo de resolução e avaliando
a construção ou reconstrução de novos conhecimentos.
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É possível perceber que a avaliação, sob a ótica da aprendizagem significativa, está
em consonância com elementos da metodologia de Resolução de Problemas. Ambas levam
em conta o papel do professor como mediador do conhecimento e a importância de conhecer
os conhecimentos prévios para que seja possível avaliar, de fato, a compreensão e a
construção de significados, bem como a transferência do conhecimento a situações não
conhecidas, não rotineiras.
Aliado a essas ideias de Ausubel, Novak e Hanesian (1980), também Borssoi (2013)
aponta em sua pesquisa que para evitar a simulação da aprendizagem significativa deve-se
propor o trabalho com resolução de problemas, pois
é um método válido e prático de avaliar, em certas situações, se ocorreu a
aprendizagem signiﬁcativa. Segundo os autores Ausubel, Novak e
Hanesian (1980), a resolução de problemas é deﬁnida como uma forma de
atividade ou pensamento dirigido na qual tanto a representação cognitiva
da experiência prévia como os componentes da situação problemática atual
são reorganizados, transformados ou recombinados para assegurar um
determinado objetivo. Essa atividade envolve a geração de estratégias de
solução de problemas que transcendem a simples aplicação dos princípios
a exemplos auto-evidentes; (BORSSOI, 2013, p.40).

Frente às ideias apresentadas, analisaremos na seção seguinte alguns elementos
decorrentesdo desenvolvimento da metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação através
da Resolução de Problemas destacando aspectos que evidenciam a ocorrência de
aprendizagem significativa.
4 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Apoiados nessas ideias, elaboramos cinco problemas para serem trabalhados, um em
cada encontro, perfazendo cinco encontros. Além desses, os alunos resolveram, fora da sala
de aula, mais quatro problemas, denominadosde tarefas.

Todo material produzido pelos

alunos foi recolhido para análise e interpretação dos dados.
Descreveremos nestaseção, o problema abordado no primeiro encontro. O Problema
refere-se ao contexto de uma função com três sentenças;foi adaptado do livro Matemática
Completa de Giovanni e Bonjorno (2005).
Buscaremos descrever como se deu a dinâmica da aula, apresentando o problema, a
resolução de alguns alunos, a avaliação da aprendizagem e as reflexões sobre o
desenvolvimento do trabalho através da Resolução de Problemas.
Problema 01: É um fato conhecido que, qualquer que seja a substância, a sua
temperatura permanece constante durante a fusão. No processo de aquecimento de certa
substância, sua temperatura T (em °C) variou com o tempo t (em minutos) de acordo com
a seguinte lei:

ì20 + 5t , se 0 £ t £ 30
ï
T (t ) = í170, se 30 £ t £ 50
ï20 + 3t , se t ³ 50
î
Seguem algumas respostas apresentadas pelos alunos:

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

862

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

Figura 01: Resolução do iem (b) desenvolvida individualmente.

Fonte: Dados do pesquisador.

Esse protocolo refere-se à resolução desenvolvida por um aluno partir se seus
conhecimentos prévios e sem interação com o professor ou com outros alunos, na etapa inicial
da metodologia de resolução de Problemas (Quadro 01). A partir dessa resolução, foi possível
perceber que o aluno não interpretou corretamente a pergunta do problema. Quando
perguntado sobre qual a temperatura no início do processo, esperava-se que o ele substituísse
o valor de t por zero a fim de determinar o valor da temperatura no instante inicial, isto é,
deveria calcular T(0). No entanto, o aluno substituiu o valor da imagem da função T(t) por
zero, determinando o valor numérico do tempo igual a quatro. Desse modo, o aluno
determinou o zero da função, correspondente ao tempo em que a temperatura seria zero, o
que não ocorreu nessa função.Outro elemento registrado nessa resolução mostra a falta de
compreensão do princípio aditivo, quando o aluno “coloca” o termo 5t no segundo membro
sem considerar a operação inversa, que levaria a -5t.
Tomando como base esse item do problema, vamos apresentaremos a resolução
desenvolvida pelos alunos, agora reunidos em pequenos grupos, em um ambiente mais
colaborativo, dentro da proposta de ensino-aprendizagem-avaliação através da Resolução de
Problemas em busca da aprendizagem significativa.
Figura 2 - Resolução do item (b) desenvolvida em grupo

Fonte: Dados do pesquisador.

Nesse caso percebemos que o grupo fez a relação correta entre os valores do domínio
e da imagem, pela terceira sentença que compõe a função T(t). A solução obtida sugere que
o grupo interpretou corretamente a função e foi capaz de validar a situação recorrendo ao
modelo da função.
Para a promoção e avaliação da aprendizagem realizamos, ainda, a plenária. Ela se
constitui um momento importante na dinâmica da Resolução de Problemas como metodologia
de ensino, aprendizagem e avaliação; é nesse momento que o professor, junto com todos os
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alunos, discute as diferentes resoluções construídas por eles e apresentadas na lousa. Como
mediador do conhecimento, busca o consenso sobre a resolução correta,promovendo a
interação entre os envolvidos na tentativa de avaliar o que foi compreendido ou não pelos
alunos.
Desse modo, a plenária é uma das etapas da Resolução de Problemas que vai ao
encontro das ideias da avaliação da aprendizagem significativa. Nessa etapa, os alunos, com
a mediação do professor, observam, comparam, discutem e refletem sobre as diferentes
resoluções apresentadas, defendem seus pontos de vista e esclarecem dúvidas. O objetivo é
que a classe chegue a um consenso permeado pela reflexão dos significados que nortearam
a promoção da aprendizagem.
Figura 03 – Plenária do item (b) - Resoluções dos grupos registradas na lousa.

A temperatura inicial é igual a 20°C.
Conseguimos descobrir isso através da
primeira função dada, pois igualamos t a 0,
que nesse caso seria o início do processo.
pesquisador

T(t) = 20 + 5t
T(t) = 20 + 5.0
T(t) = 20°
Fonte:

Dados do

Entendemos que a plenária favorece um ambiente para a aprendizagem significativa,
pois, entre vários fatores, as investigações e as reflexões são potencializadas nesse momento,
bem como são desenvolvidas as transcrições claras e precisas das resoluções e a construção
de novos significados. Para Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 518), as questões de
dissertação “testam a capacidade do aluno para organizar ideias e apresentar evidências,
para construir argumentos coerentes, para avaliar as ideias criticamente, e para se expressar
de modo claro e convincente.”(AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980, p. 518).
Portanto, assim como a Resolução de Problemas, a aprendizagem significativa
depende de novas e diferentes posturas e filosofias de trabalho. É uma possibilidade relevante
entre diferentes metodologias de ensino que podem promover uma aprendizagem mais atual,
bem como avaliar as interações e reflexões e a aquisição ou reconstrução do conhecimento
que ocorrem durante os processos de aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desse modo, consideramos que o trabalho através da Resolução de Problemas é uma
metodologia que pode contribuir para melhorar as atividades de ensino e aprendizagem da
Matemática, bem comopossibilita avaliar o processo de construção do conhecimento durante
a resolução.
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Certamente, é preciso diversificar o modo de ensinar e aprender Matemática,
possivelmente até mantendo algumas atividades de caráter mais tradicional, uma vez que
alguns alunos já estão habituados a ele. O professor deve lançar mão de diferentes recursos
metodológicos, seja a resolução de problemas, a modelagem matemática,a aula expositiva
ou outros.
Mas percebemos que a resolução de problemas precisa ir além das atividades
individuais, buscando promover, dentre outros aspectos, um ambiente de interação entre
alunos e professores, para que as resoluções desenvolvidas sejam analisadas e refletidas
colaborativamente.O aluno deve ficar a vontade para expor suas ideias e compreender alguns
fenômenos e resoluções de outros grupos de alunos ou do próprio professor, bem como propor
novos problemas.
6 - REFERÊNCIAS

ALLEVATO, N. S. G; ONUCHIC, L. R. Pesquisa em resolução de problemas: caminhos, avanços e novas
perspectivas. Bolema. Rio Claro, n. 41, p. 73-98, dez 2011.
ALLEVATO, N. S. G.; ONUCHIC, L. R. Ensino-aprendizagem-avaliação de Matemática: por que através
da resolução de problemas? In: Onuchic, L. R. et al. (Org.) Resolução de Problemas: teoria e prática.
Jundiaí: Paco Editorial. 2014. p. 35-52.
ASSIS, V. H. D. Características da Função Quadrática e a Metodologia de Resolução de
Problemas. 2015.82f.Dissertação.(Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional).
Universidade Estadual Júlio Mesquita Filho, São José do Rio Preto, 2015.
AUSUBEL, D. P; NOVAK, J. D. e HANESIAN, H. Psicologia educacional. Rio de Janeiro, Interamericana.
Tradução para português de Eva Nick et al., da segunda edição de Educational psychology: a cognitive
view. 1980.
_______. Secretaria de Educação Fundamental. Base Nacional Comum Curricular Brasília:
MEC/SEF, 600 p. 2018.
BORSSOI, A. H. Modelagem Matemática, Aprendizagem Significativa e Tecnologias: Articulações
em Diferentes Contextos Educacionais.2013. 255 f. Tese. (Doutorado em Ensino de Ciências e Educação
Matemática). Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2013.
CAVALHEIRO, G. C. S. Resolução de problemas e investigação matemática: um processo de
intervenção formativa para licenciandos em Matemática. 2017.196f. Tese. (Doutorado em
Educação para a Ciência) Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2017.
FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. Investigação em Educação Matemática: percursos teóricos e
metodológicos. Autores Associados: Campinas/SP. 2012.
GIOVANNI, J. G; BONJORNO, J. R. Matemática Completa 1ª série. 2.ed. São Paulo: FTD, 2005.
GONÇALVES, R. Resolução de Problemas: uma proposta para a aprendizagem significativa das
funções definidas por várias sentenças. Dissertação. 2015. 124 f. (Mestrado em Educação
Matemática). Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2015.
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. A. Pesquisaemeducação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.
MOREIRA, A. M. Aprendizagem Significativa: a teoria e textos complementares. São Paulo: Livraria
da Física, 2012.
OLIVEIRA, N. Conceito de Função: Uma Abordagem do Processo Ensino-Apendizagem. 1997. 174 f.
Dissertação(Mestrado em ensino da Matemática). Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 1997.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

865

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 TERTO, L. L. Funções Quadráticas nos Livros Didáticos sob a Ótica da Resolução de Problemas.
2008. 243 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática). Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo,
2008.
VAN DE WALLE, J A. Matemática no ensino fundamental. Formação de professores e aplicações em
sala de aula. Trad. Paulo Henrique Colonese 6 .ed. Porto Alegre: Artimed, 2009.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

866

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

PAINEL-RP-053 ABORDAGEM DE ÁTOMOS E MOLÉCULAS ATRAVÉS DE UMA
UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA NO INTERIOR DO
AMAZONAS
ATOM AND MOLECULES APPROACH THROUGH A POTENTIALLY MEANINGFUL EDUCATION
UNIT AMAZONES
VANDREZA SOUZA DOS SANTOS
Universidade Federal do Amazonas/Instituto de Natureza e Cultura/Mestre em Ensino de Química/
vandreza.souza@hotmail.com

BEATRIZ ALMEIDA DE SOUZA
Universidade Federal do Amazonas/Instituto de Natureza e Cultura/ beatrizalmeidadesouza735@gmail.com

FRANCKSON SILVA DOS SANTOS
Universidade Federal do Amazonas/Instituto de Natureza e Cultura/ franck1998santos@gmail.com

GEIZIANE GAMA DOS SANTOS
Universidade Federal do Amazonas/Instituto de Natureza e Cultura/ geizi1@outlook.com

DIANA PATRÍCIA ROJAS AHUMADA
Universidade Federal do Amazonas/Instituto de Natureza e Cultura/Doutora em Biologia (INPA)/
dianarojas@ufam.edu.br

Resumo:O presente estudo traz discussões sobre a construção, aplicação e avaliação de uma Unidade
de Ensino Potencialmente Significativa – UEPS. Na tentativa de possibilitar a professores e estudantes
do 1º ano do Ensino Médio do interior do Amazonas, um material didático que possibilite a
discussãosobre conceitos relacionados ao ensino de Química, especificamente sobre Átomos e
Moléculas, com preceitos da teoria da aprendizagem significativa. Acredita-se que,abordagem através
da teoria da aprendizagem significativa pode conduzir os estudantes a apresentar uma evolução
conceitual acerca dos conceitos abordados nas aulas de Química,levando a aplicação de UEPS nas aulas,
valorizando assim, os conhecimentos prévios dos estudantes. Os estudantes participaram das aulas de
forma ativa, elaboraram mapas conceituais e avaliaram o trabalho através de uma escala de Likert.O
desempenho dos estudantes aponta indícios de umaaprendizagem significativa,corroborando a aplicação
da UEPS intitulada “DO MACROSCÓPICO AO MICROSCÓPIO: CONHECENDO OS ÁTOMOS E AS
MOLÉCULAS”, enquanto material potencialmente significativo para o ensino e a aprendizagem desses
conceitos em Química.
Palavras-chave: UEPS; aprendizagem significativa; ensino e aprendizagem.
Abstract : The present study presents discussions about the construction, application and evaluation
of a Potentially Meaningful Teaching Unit – PMTU. Aiming to provide teachers and students of the 1st
grade of High School in the Inner Amazon, was constructed a didactic material that discusses concepts
related to Chemistry teaching, specifically Atoms and Molecules, embased in the theory of meaningful
learning. The initiative to work with meaningful learning can lead the students toexhibit a conceptual
evolution about the concepts covered in Chemistry classes.Emphasizing the PMTU use in the classes,
highlighting students previous knowledge. Students actively participated in the classes, elaborated
conceptual maps and filled out a Likert scale in order to evaluate the proposed material. Students
performance suggesteda meaningful learning, corroborating the PMTU application titled:
"MACROSCOPIC TO MICROSCOPE: KNOWING ATOMS AND MOLECULES", as a Chemistry concepts
learning tool.
Keywords:PMTU; meaningful learning; teaching and learning

1–INTRODUÇÃO
Sabe-se que atualmente os desafios do ensino, além da busca por mudança no ato
de ensinar e de aprender, também estão centrados em promover verdadeiramente uma
aprendizagem significativa, para que os estudantes possam construí-la não somente dentro
do ambiente escolar, mas também durante toda sua vivencia.
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Na tentativa de poder contribuir com este processo e para melhoria da qualidade das
aulas de Química no Ensino Médio, utiliza-se da Teoria da Aprendizagem Significativa
utilizando como referencial Marco Antonio Moreira, a qual possui três prerrogativas básicas:
1) o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo, 2) a estrutura cognitiva
pré-existente e 3) a pré-disposição do estudante para aprender; como forma de proporcionar
uma aprendizagem significativa.
Aí surge o importante papel das unidades de ensino potencialmente significativas,
conhecidas pela sigla UEPS, e que tratam-se de sequências de ensino fundamentadas
teoricamente, voltadas para a aprendizagem significativa, não mecânica, que pode estimular
a pesquisa aplicada em ensino (MOREIRA, 2014, p.02).
Uma vez que as unidades de ensino podem contribuir com o processo de ensino e de
aprendizagem de conceitos, estas podem contribuir também nas aulas de Química de escolas
no interior do estado do Amazonas, especificamente, no município de Tabatinga – AM, local
onde a pesquisa foi desenvolvida; pois, mediante a aplicação de uma UEPS, acredita-se ser
possível minimizar o ensino mecânico, carente de sentidos e significados para a estrutura
cognitiva do estudante.
Desta forma, justifica-se poder trabalhar com a Teoria da Aprendizagem Significativa
em uma abordagem contextualizada para, primeiramente, levantar os conhecimentos prévios
dos estudantes e a partir de tais conhecimentos construir, aplicar e avaliar uma unidade de
ensino potencialmente significativa - UEPS, para analisar quais contribuições a UEPS trouxe
para os estudantes da 1º ano do Ensino Médio, bem como para o processo de ensino e de
aprendizagem de conceitos científicos em Química.
2–MARCO TEÓRICO
Aprendizagem significativa é o conceito central da teoria da aprendizagem de David
Ausubel. Segundo Moreira (2014) "a aprendizagem significativa é um processo por meio do
qual uma nova informação relaciona-se, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária,
a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo". Em outras palavras, os
novos conhecimentos que se adquirem relacionam-se com o conhecimento prévio que o aluno
já possui.
Considerando aspectos da teoria da aprendizagem significativa, professores e
estudantes podem deixar de lado a repetição automática, a memorização e falta de
contextualização que acabam afastando os conceitos científicos do cotidiano dos estudantes,
fazendo-os acreditar que os fatos e fenômenos científicos não fazem parte de suas vidas, o
que não contribui positivamente para uma aprendizagem significativa.
Para Ausubel (1963, p. 58), "a aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por
excelência, para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações
representadas em qualquer campo de conhecimento". O processo de aprendizagem está
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relacionado a ideias que são simbolicamente expressas ao que já lhe é significativo e
adequado para que possa interagir com uma nova informação.
Desta forma, defende-se que, a utilização da Teoria da Aprendizagem Significativa
para a construção de uma unidade de ensino que aborde conceitos sobre átomos e moléculas
nas aulas de Química, traz“uma contribuição relevante na compreensão e mudança do modo
de ensinar e aprender no contexto escolar (NUÑEZ et al, 2004, p. 29)”.
Porém, é preciso considerar a necessidade deutilizar (ou não) os organizadores
prévios, que tratam-se de “[...] materiais introdutórios, apresentados antes do próprio
material a ser aprendido, porém, em um nível mais alto de abstração, generalidade e
inclusividade do que esse material. [...] Ou seja, organizadores prévios servem para facilitar
a aprendizagem, na medida em que funcionam “como pontes cognitivas” (MOREIRA, 2006,
p. 23)”
Além disso, os conceitos que foramabordados durante as aulas foram organizados
com base em dois importantes conceitos dentro da teoria da aprendizagem significativa:
diferenciação progressiva e reconciliação integrativa.
Estes conceitos nortearam a construção das aulas mediante a diferenciação gradual
entre os conceitos que foram discutidos, ressaltando suas diferenças e particularidades; mas,
buscando também, sempre que possível, reconciliá-los de forma integrativa, ou seja,
aproximando-os ao destacar possíveis semelhanças e relações que os conceitos possam
apresentar, para que, desta forma, os estudantes possam não só compreender os conceitos,
mas também, entender que possuem características gerais e inclusivas que auxiliam na
construção de uma definição específica para o tema de estudo.
a) diferenciação progressiva é o princípio pelo qual o assunto deve ser
programado de forma que as ideias mais gerais e inclusivas da disciplina sejam
apresentadas antes e, progressivamente diferenciadas, introduzindo os
detalhes específicos necessários.
b) reconciliação integrativa é o princípio pelo qual a programação do material
instrucional deve ser feita para explorar relações entre ideias, apontar
similaridades e diferenças significativas, reconciliando discrepâncias reais ou
aparentes (MOREIRA; MASINI, 2001, p. 30).

Por ter considerado estes e outros aspectos importantes da teoria, e partindo de
experiências próprias e vivências em ambientes escolares, é possível constatar que, nas
turmas de 1o ano do Ensino Médio há certa dificuldade por parte dos estudantes, justamente
por se tratarem de turmas iniciantes com poucas bases em assuntos de Química,
especialmente em conceitos iniciais como átomos e moléculas. Para Mortimer (1995, p. 23),
[...] há a dificuldade dos estudantes em transitar entre as observações
fenomenológicas e as explicações atomistas, ou seja, em fazer relações entre
os modelos atomistas e o comportamento dos materiais nas diversas
transformações. As pesquisas revelam ainda que essas características do
pensamento dos alunos evoluem com a idade e com a instrução, mas são
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atômicos (MORTIMER, 1995).

Além destas dificuldades de base conceitual, há ainda a inquietação própria da idade
em que se encontramsomadosas dificuldades de atenção e o pensamento errôneo de que
decorar é o correto, buscando apenas a memorização de símbolos e fórmulas.
Parece-nos que o modelo de ensino-aprendizagem por transmissão-recepção
de conteúdos instaura uma dupla passividade: a dos alunos receptores de
saberes alheios, e a dos professores. Se assumirmos o lugar de repassadores,
não reelaborarmos os saberes e não trabalharmos com materiais diversos, não
realizarmos estudos, análises, sínteses e críticas e nem nos envolvermos em
discussões sobre a Química e o seu ensino, estaremos também numa condição
marcada pela passividade – que pode, inclusive, provocar um sentimento de
desolamento, frustração e desmotivação (LEAL, 2009, p. 09).

Buscando minimizar tais dificuldades e "contrariamente ao modelo tradicional de
ensino, defende-se que a aprendizagem de Química deve possibilitar aos alunos a
compreensão das transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente
e integrada, para que estes possam julgá-la com fundamentos teórico-práticos" (NUNES;
ADORNI, 2010).Utilizando as palavras de Leal (2009, p. 13),
A Química pode ser definida como a ciência que estuda a composição e as
propriedades dos materiais. De maneira mais detalhada, devemos considerar
a constituição íntima dos materiais (incluindo átomos, íons, ligações químicas,
moléculas, etc.), as propriedades físicas daí decorrentes (pontos de fusão e
ebulição, solubilidade, condutividade térmica, condutividade elétrica,
aparência, etc.) e suas propriedades químicas (notadamente, as reações ou
transformações químicas, com todos os detalhamentos aí implicados:
mecanismos, energia, velocidade, condições de equilíbrio etc.), estes seriam,
pois, os objetos da Química (LEAL, 2009).

Assim, acredita-se que, com a construção e aplicação de uma UEPS intitulada “DO
MACROSCÓPICO AO MICROSCÓPICO: CONHECENDO OS ÁTOMOS E AS MOLÉCULAS”, seja
possível contribuir com o ensino de Química, para que os estudantes possam compreender
processos e fenômenos abordados pela ciência Química; reconhecendo que esta ciência busca
explicar o funcionamento do mundo microscópico, que acaba por interferir no nível
macroscópico.
3–METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido na Escola Estadual Marechal Rondon, no município de
Tabatinga – AM, a partir do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC,
da Universidade Federal do Amazonas – UFAM e teve duração de um ano (Agosto de 2017Julho 2018). Foram realizados levantamentos acerca do quantitativo de professores, turmas
de 1º ano do Ensino Médio, bem como, o número de estudantes por turma e os turnos nos
quais a escola oferta a referida série.
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Tendo em vista, que o trabalho desenvolvido teve como objetivo discutir conceitos
relacionados a átomos e moléculas, partindo do mundo microscópio para compreender o nível
macroscópico, na intenção de proporcionar uma aprendizagem significativa para os
estudantes; foi construída, aplicada e avaliada uma unidade de ensino potencialmente
significativa – UEPS, tendo como base fundamental a Teoria da Aprendizagem Significativa
de David Ausubel e, o tema utilizado pretendeudespertar o interesse dos estudantes em
compreender tais conceitos, de forma que tenha significado para ele.
Assim, realizou-se uma pesquisa-ação do tipo prática que, de acordo Lewin (1978,
p. 216), é“um tipo de pesquisa de ação, uma pesquisa comparativa acerca das condições e
resultados de diversas formas de ação social e pesquisa que leva à ação social”. Além da
pesquisa-ação também se utilizou a pesquisa bibliográfica, já que é importante estar sempre
estudando e buscando o máximo de informações que possam enriquecer a pesquisa.
A abordagem utilizada foi a qualitativa, na qual o foco principal é entrar em contato
com o ambiente e com as pessoas que nele se encontram. Segundo Goldenberg (1997, p.
34) “pesquisas qualitativas não se preocupam com representatividade numérica, mas, sim,
com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, entre
outros”.
Em resumo, a UEPS foi construída de acordo com as atividades descritas no Quadro
01, a seguir:
QUADRO 01 – Atividades desenvolvidas na UEPS
ATIVIDADES

DESENVOLVIMENTO

1 – Conhecimentos prévios. *Duração: 01 aula.

- Aplicação do questionário.

2 – Organizadores prévios.
*Duração: 01 aula

- Projeção de um vídeo sobre átomos,
moléculas e íons, leitura de texto em grupo e
discussão sobre o tema abordado no texto e no
vídeo.

3 – Aulas expositivas e dialogada.
a) Modelos atômicos
b) Moléculas e íons

- Aula 1: Aula expositiva e dialogada, sobre
Modelos atômicos.
- Aula 2: Aula expositiva e dialogada sobre
Moléculas e Íons.

4 – Construção de mapas conceituais
*Duração: 02 aulas

- Explicação e orientação para a elaboração de
mapas conceituais.
- Apresentação dos mapas.

5 – Elaboração das paródias
*Duração: 01 aula

- Construção de paródias sobre átomos,
moléculas e íons.

6 – Apresentação das paródias e avaliação da
UEPS
*Duração: 01 aula

- Apresentação da paródia.
- Avaliação das UEPS por meio da Escala de
Likert.

Quanto aos organizadores prévios, que são materiais introdutórios apresentados
antes do material de aprendizagem em si, foi utilizado um vídeo nomeado: átomos, moléculas
e íons, disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=GqqEPVL5vEMe um texto
intitulado Como os átomos têm sido idealizados pela Ciência?Retirado do livro Química
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Cidadã, de autoria de Wildson Santos e Gerson Mól (p.142-147), para que fosse possível
apresentar os conceitos mais gerais e construir uma ponte entre o conhecimento prévio dos
estudantes e o novo conhecimento que deve ser adquirido durante as aulas.
Já as aulas expositivas e dialogadas foram preparadas pensando na aprendizagem
significativa, proporcionando interatividade entre os alunos, para que também houvesse uma
relação professor-aluno. Na avaliação da UEPS os estudantes puderam expor seu ponto de
vista acerca da unidade e do material utilizado, relatando suas opiniões e pontos positivos
e/ou negativos. Para isso, foi elaborada uma Escala de Likert, onde os estudantes tiveram
que responder algumas afirmações sobre o desenvolvimento da UEPS, utilizando alguns
aspectos referentes as atividades sobre o conteúdo.
4–RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa foi iniciadaatravés do levantamento dos conhecimentos prévios, por meio
de um questionário contendo cinco questões discursivas relacionadas à conceitos sobre
Átomos e Moléculas. As respostas foram classificadas em satisfatórias; para aquelas que
apresentavam estrutura lógica e coerente de acordo com o conceito abordado e, insatisfatório
caso não apresentassem estrutura lógica. As respostas em branco e “não sei” foram
categorizadas de forma conjunta.
Após as análises, os resultados mostram que, sobre o entendimento a respeito da
constituição da matéria, nove estudantes responderam à pergunta satisfatoriamente,
quatorze insatisfatoriamente e apenas quatro não souberam responder.
Pode-se utilizar como exemplo de resposta categorizada como insatisfatória a fala do
estudante E20 que diz que“Definir matéria não é uma tarefa tão fácil como pode parecer, pois
essa palavra que vem do latim matéria”.
Com base em respostas como estas, percebe-se que os estudantes apenas
reproduzem trechos de textos que recordam, de forma desconexa, não passando de uma
reprodução, pois entende-se que o conhecimento cientifico produzido pelos cientistas, difere
daquele repassado na escola, encontrando diferentes padrões de produção na sociedade
atual, ou seja, a tradução desses conhecimentos deve ser adequado a realidade do aluno
(CICILLINI; SILVEIRA, 2005).
Porém, como exemplos de respostas categorizadas como satisfatórias podemos citar
as respostas dos estudantes representados no quadro 01, a seguir:
Quadro 02– Exemplos de respostas satisfatórias.
E3
E4

“Bom, toda matéria é constituída por átomos e logicamente uma densidade, sendo ela alta
ou baixa.”
“Entendo que matéria é tudo que massa e ocupa lugar no espaço por exemplo: mesa,
cadeira, parede...”

Mediante as respostas citadas, pode-se observar que, os estudantes demonstraram
possuir uma coerência sobre o entendimento do conceito de matéria, possivelmente sendo
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decorrência da abordagem desses conceitos em série anteriores e/ou, por possuírem maior
afinidade com o estudo da Química, apresentando assim, em suas respostas, certa facilidade
em relacionar tais conhecimentos com seu cotidiano.
Em contra partida, o levantamento de conhecimentos prévios mostra que os
estudantes não possuem conceitos subsunçores básicos, uma vez que, foram poucos os
estudantes que conseguiram responder de forma satisfatória em cada questão. O objetivo do
questionário, foi de fazer o levantamento de conhecimentos prévios, utilizando questões
abertas, que segundo Gil (2002), “nesta modalidade é apresentada a pergunta ao
respondente, de modo a deixá-lo à vontade para expressar suas ideias, sem que haja uma
restrição para tal”.
Desta maneira seria possível saber quais os conceitos subsunçores há na estrutura
cognitiva do aluno, partindo então a relacionar com novos conceitos. Ou seja, são conceitos
relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Onde Ausubel define como
estruturas hierárquicas de conceitos que são representações de experiências sensoriais do
indivíduo. Contudo, não foi possível observar conceitos subsunçores claros na estrutura
cognitiva dos estudantes, para que pudessem ser ancorados os conceitos sobre átomos,
moléculas e íons.
Partindo disso, justifica-se que a construção da UEPS e a execução de atividades
sequenciadas, buscando contribuir com a relação do conhecimento que os 17 estudantes
possuem, ou não, e o novo conhecimento que foi inserido, é uma metodologia que pode sim
contribuir com a aprendizagem significativa dos estudantes.
De acordo com Moreira (2011), UEPS é uma sequência de ensino direcionada a
aprendizagem significativa na perspectiva de David Ausubel, onde se torna potencialmente
significativa quando sua elaboração é feita seguindo etapas de construção, pensando-se nos
conceitos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa.
Por essa razão, a UEPS construída buscou abordar os conceitos sobre átomos,
moléculas e íons, partindo de conceitos subsunçores construídos através da utilização de
organizadores prévios, para que os conceitos fossem introduzidos, diferenciados e
reconciliados, buscando contribuir com o processo de ensino e de aprendizagem de forma
significativa.
Quanto a avaliação foi dividida em duas etapas, primeiramente foi realizada a
avaliação dos estudantes por meio da construção e apresentação de mapas conceituais e
paródias. Na segunda etapa, os alunos avaliaram o trabalho desenvolvido na UEPS através
de uma Escala de Likert.
A utilização do mapa conceitual como atividade avaliativa, teve como intuito verificar
indícios de aprendizagem significativa, onde os estudantes puderam representar, por meio de
um esquema visual, o que compreendem em suas estruturas cognitivas sobre átomos,
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moléculas e íons, tal como o grupo 01, que elaborou o Mapa Conceitual apresentado na Figura
01, abaixo:

Figura 01 –Mapa conceitual elaborado pelo grupo de estudantes

Neste mapa conceitual é possível perceber que os estudantes representam uma rede
de conceitos com erros conceituais importantes, tais como, o grupo compreende que os
nêutrons, prótons e elétrons são tipos de átomos, quando, na verdade, estas são as partículas
subatômicas que constituem os átomos.
Esse tipo de confusão conceitual é comum entre os estudantes, uma vez que eles
não conseguem compreender que os átomos são formados por constituintes ainda menores;
Oki (2002) retrata a confusão conceitual que há entre substância e elemento químico, como
tendo um constituinte de origem histórica relacionada às diferentes visões macro e
microscópica tomadas para a sua conceitualização.
Além disso, o grupo afirma, através do mapa, que os átomos são atraídos por reações
química, o que não está de acordo com os conceitos científicos, pois, os átomos são atraídos
considerando-se suas propriedades periódicas. Segundo Lira (2017), “as propriedades
periódicas dos elementos químicos são as características inerentes à esses elementos que
variam de acordo com sua posição na tabela periódica, ou seja, com o número atômico”.
Na segunda etapa, que foi a avaliação da UEPS, utilizou-se uma escala de Likert,
onde Schermann (2017), diz que “ela mede as atitudes e o grau de conformidade do
respondente com uma questão ou afirmação”.No quadro 03 a seguir, mostra-se como a UEPS
foi avaliada, utilizando opções de respostas onde variavam de não concordo totalmente a
concordo totalmente.
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AFIRMAÇÕES

NÍVEIS DE CONCORDÂNCIA
N.C.T.
N. C. P
I
C. P
C. T

1.As atividades foram bem desenvolvidas.

1

1

1

6

17

2.A UEPS foi realizada com êxito

-

-

3

10

13

3. Houve tempo suficiente para
compreensão dos conceitos e
desenvolvimentos das atividades.
4.Entendi o que são átomos, moléculas e
suas propriedades.

-

3

3

13

8

-

1

3

8

14

5.Consigo diferenciar átomos, moléculas e
suas propriedades.

-

3

3

6

14

6.O professor(a) contribuiu com o
aprendizado.
7.As metodologias utilizadas foram
significativas.

-

-

1

4

21

2

-

-

9

15

Mediante os resultados apresentados, pôde-se observar nas cinco afirmativas, que
os estudantes concordaram totalmente com as questões de número um, dois, quatro, cinco,
seis e sete. Sendo que apenas na afirmativa de número três, que se referia ao tempo para a
realização das atividades da UEPS, 50% dos estudantes (treze) afirmaram concordar
parcialmente.
O resultado está relacionado ao encerramento das atividades na escola, onde os
alunos demonstraram e relataram que gostariam que houvesse um maior tempo para que
fossem desenvolvidas as atividades e que os outros professores abordassem os conceitos de
forma similar ao da UEPS, de modo a contribuir com o processo de ensino e de aprendizagem.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados permitem constatar que, inicialmente, os estudantes não possuíam
conceitos subsunçores básicos para que fossem introduzidos os novos conceitos sobre átomos
e moléculas. Contudo, com a elaboração da UEPS, da utilização de organizadores prévios e
das atividades que os estudantes realizaram durante as aulas, foi possível abordar sobre os
conceitos de átomos e moléculas de forma significativa, de forma substantiva e não arbitrária,
como defende a Teoria da Aprendizagem Significativa, além de considerar os aspectos de
diferenciação progressiva e reconciliação integrativa.
Portanto, foi possível analisar as contribuições e obter resultados satisfatórios da
unidade de ensino potencialmente significativa para a abordagem de conceitos de átomos,
moléculas e íons para os estudantes do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública do
município de Tabatinga – AM.
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Resumo: Este trabalho trata de uma revisão sobre a potencial relação entre a história da ciência e o
processo de aprendizagem significativa, para isso procurou-se entender como a ciência pode ser
ensinada a partir de perspectivas históricas em níveis de ensino variados, a partir da análise de
resultados de trabalhos acadêmicos voltados ao relato de experiência e validação do uso da abordagem
de história da ciência no ensino de conteúdos. Para isso, buscou-se traçar paralelos entre estes
resultados e a teoria da aprendizagem significativa (crítica ou não), levando em consideração que os
trabalhos selecionados nesse estudo não tinham necessariamente a intenção de contribuir a uma
aprendizagem a luz desta teoria, entretanto, poderiam ter segundo os resultados apresentados
elementos condizentes com a promoção de uma aprendizagem significativa. Sendo assim, observou-se
que ensinar e aprender a história da química pode ser de suma importância à significação do que se
aprende, e assim, esta relação pode ser efetiva de acordo com os objetivos a serem estudados. Os
textos analisados foram selecionados de acordo com parâmetros pré-estabelecidos de revistas de ensino
de ciência, e apresentam características que indiquem a presença de aprendizagem significativa, que
embora não tenham sido exploradas pelos autores dos trabalhos originais, nos permitiram inferir sobre
uma potencial relação desta com a história da ciência.
Palavras-chave: História da química, Aprendizagem Significativa, Desenvolvimento científico.
Abstract: This paper bring this up with a review of the potential relationship between the history of
science and the process of meaningful learning, sought to understand how science can be taught from
historical perspectives at varying levels of teaching from the analysis of results of academic focused on
the experience and validation of the use of the science history approach in content teaching. For this, it
was sought to draw parallels between these results and the theory of meaningful learning (critical or
not), considering that the works selected in this study did not necessarily intend to contribute to learning
in the light of this theory, however, they could, according to the presented results, be elements that are
conducive to the promotion of meaningful learning. In this way, it was observed that teaching and
learning the history of chemistry can be of paramount importance to the meaning of what is learned,
and thus, this relation can be effective according to the objectives to be studied. The texts analyzed
were selected according to pre-established parameters of science teaching journals, and present
characteristics that indicate the presence of meaningful learning, although not explored by the authors
of the original works, refer us to infer a potential relation between the history of science and meaningful
learning.
Keywords: History of chemistry, Meaningful Learning, Scientific Development.

1 – INTRODUÇÃO
Com o atual ritmo no crescimento do desenvolvimento tecnológico e científico tornase igualmente importante a ação de conhecer ciência e a compreensão do processo de
construção do conhecimento científico. Tal entendimento só se faz possível a partir de uma
abordagem que considere a história da ciência e as relações entre o desenvolvimento humano
e científico, sendo por isso fundamental integrar as informações históricas com as
acadêmicas.
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Nesta vertente entende-se que é necessário compreender o processo de construção
dos conceitos científicos a partir da história, lhes garantindo significado e ressaltar que a
aprendizagem é processual. Desta forma, faz-se necessário que o processo de aprendizagem
seja imbuído de significado e capaz de integrar habilidades e competências fundamentais ao
desenvolvimento humano e científico.
Observa-se, desse modo, que a partir de uma abordagem de ensino que considere as
peculiaridades da história da ciência é possível promover construções significativas de
conhecimento. Reforçando a ideia de que a partir da história da ciência, pode-se promover
uma aprendizagem significativa.
Este artigo discute as possibilidades e condições necessárias a uma abordagem de
história da ciência que fomente situações didáticas que possibilitem uma aprendizagem
significativa. Partindo-se de um pressuposto que tal processo deve propiciar aos estudantes
não só a conhecer, mas a refletir sobre como o processo de construção do conhecimento e
dos conceitos são conduzidos, e como esse pode contribuir para o desenvolvimento da ciência.
Para isso analisou-se como a história da ciência tem sido ensinada de acordo com os
resultados apresentados na literatura, e como poderíamos analisar os resultados relatados a
luz da teoria da aprendizagem significativa, que consiste no processo de interagir as novas
informações com a estrutura cognitiva1 prévia dos aprendizes. Tal que estas associações são
feitas de forma não literal e não arbitrária, então pode-se inferir que a aprendizagem
significativa tem o potencial de enriquecer o conhecimento prévio, tornando-o mais completo
para a construção da ciência e do pensamento crítico.
Tendo como parâmetros de análise os indícios deste tipo de aprendizagem segundo o
que a literatura apresenta em Moreira (1997, 1999, 2005, 2007, 2008), Masini (2011) e
Ausubel (2003), bem como as possíveis contribuições da história da ciência no processo de
construção de conhecimento de acordo com Loguercio e Del Pino (2006), Beltran (2013),
Gorri e Santin Filho (2009) e Ferrato (2013).
Mesmo com a importância de se entender a ciência e o processo de ensino dela, para
que o processo de diferenciação progressiva2 e de reconciliação integradora3 fique evidenciado
nas relações e diferenciações conceituais descritas a partir do entendimento dos estudantes,
é possível que este não seja sequencial e fácil de realizar, por isso, se faz necessário a prédisposição para aprender e ser crítico em relação às novas informações das quais se apropria.
Então, relacionar os conceitos científicos com a forma em que os mesmos foram

1

Tais como Conhecimentos prévios e subsunçores.

2
Trata do processo de construção do conhecimento de forma progressiva, onde as definições menos complexas
servem de alicerce para as definições mais complexas, levando a uma continuidade no processo de construção do
conhecimento.
3
Tratando-se das relações entre os conhecimentos construídos, não se opõe a Diferenciação progressiva, mas
ressalta a importância de associação entre as informações.
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desenvolvidos e o conhecimento prévio dos estudantes é fundamental no desenvolvimento e
na significação do conteúdo.
2 – REVISÃO DA LITERATURA
2.1 – APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Diante da necessidade de evolução no entendimento de como a aprendizagem ocorre
e de como esta influencia o meio em que os estudantes estão inseridos e é influenciada por
eles, observa-se que o processo de transformação das informações adquiridas em
conhecimentos acontece gradativamente e sob a influência de inúmeras variáveis.
Sendo assim, faz-se necessário dar significado ao conhecimento a ser construído
como parte do processo de assimilação dos mesmos, por isso relacionar conhecimentos
prévios com as informações novas pode favorecer o processo de aprendizagem e dar sentido
a estas. De acordo com Ausubel (2003) o elemento isolado que mais influência na
aprendizagem é o conhecimento prévio, já que é neste que os sentidos pessoais, sociais e os
aspectos culturais estão inseridos.
Deste modo, conciliar as informações novas com aquilo que os estudantes já trazem
de conhecimento, pode ampliar os horizontes de aprendizagem, e as possibilidades de
aplicações daquilo que se pretende aprender. Com isso, Moreira (et al, 1997) ressaltam a
importância de aproximar os novos conhecimentos com a realidade dos estudantes. Isto não
só equivale a contextualização, mas também a promoção da escola como ponto de impacto
na sociedade em que está inserida.
Além destas relações, apresentar conceitos, e potencializar os significados podem ser
úteis na formação integral do estudante, de modo a construir os significados promovendo
uma relação entre o conhecimento prévio, o conhecimento novo e as mais diversas aplicações
deles e entre eles (MOREIRA, 1999).
Com isso, vê-se que as aplicações e relações entre os conhecimentos pode promover
uma aproximação entre o aprendiz e o que se aprende, levando aquele que constrói
significativamente a uma reflexão sobre o que se está construindo, potencializando uma
criticidade que pode levar a aprendizagem a outro patamar (MOREIRA, 1999).
Esta habilidade de posicionamento crítico diante do que se aprende é fundamental
no processo de entendimento do objeto de estudo, bem como nas aplicações destes
conhecimentos. É importante ressaltar que o favorecimento desta habilidade acontece quando
há maior liberdade em aprender, e em dar significado ao que se estuda, visto que este é
pessoal e depende dos fatores que corroboram para a construção, tais como os
conhecimentos prévios, que são os conceitos pré-existentes na estrutura cognitiva dos
estudantes, ou mais especificamente Subsunçores, que são conhecimentos específicos que
podem ser relacionados com as novas informações, o meio sociocultural, inerentes aos
estudantes, e as aplicações do conhecimento a ser construído.
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Corroborando esta ideia, Moreira (2005) ressalta a importância de criticar o que se
estuda, não desvalorizando o processo, mas construindo o conhecimento a partir dele,
valorizando o erro e não as respostas prontas, ou as pessoas e as formas que elas aprendem,
não somente o que elas falam ou escrevem como resposta a um item.
Sendo possível dizer que a aprendizagem significativa crítica leva em consideração o
conhecimento da pessoa, não necessariamente o que é dito, mas os processos de construção
do aprendizado. Isto demonstra que aprender significativamente e criticamente, é muito mais
que decorar, é saber posicionar-se e evoluir para reconstrução dos saberes e de suas
aplicações (MOREIRA, 2005).
2.2 – HISTÓRIA DA CIÊNCIA E SUAS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES
Por muitas vezes a história da ciência tem sido utilizada de modo puramente
informativo, ilustrativo e lhe é atribuída pouca importância, servindo apenas para completar
o cronograma de aula (LOGUERCIO e DEL PINO, 2006), por isso é importante tratar a história
da ciência de modo interdisciplinar e contextual permitindo assim múltiplas visões dos
conceitos construídos e a relação entre esses.
Deste modo, é importante ressaltar que conhecer a história é muito mais que saber
da existência dos fatos, na verdade, conhecer a história é saber que o processo de construção
do conhecimento é progressivo, plural e capaz de transformar realidades (BELTRAN, 2013).
As possíveis contribuições da história da ciência para a aprendizagem dos saberes de ciências
parte destes fatores, visto que o conhecimento leva um tempo a ser construído e pode exercer
um papel transformador no intelecto do indivíduo e da sociedade.
Apesar disso, há de se entender que a história da ciência é transformada diariamente
e lentamente, apesar de paradoxal, isto demonstra a importância de romper com paradigmas
para mudar o rumo da história, levando sempre em consideração as possíveis melhorias
sociais e culturais do meio (FERRATO, 2013).
Gorri e Santin Filho (2009) trazem a ideia de que há uma relação intrínseca entre a
história da ciência, as artes e os princípios da filosofia, onde a integração desses
conhecimentos é fundamental para proporcionar interação social com vistas à aprendizagem.
E nestas relações, pode ser observada uma aproximação entre a história e a natureza, que
corroboram juntas para o processo de compreensão da sociedade.
3 – METODOLOGIA
Neste artigo, discutiremos o processo de análise das contribuições à aprendizagem de
trabalhos científicos na forma de relatos de experiência envolto na temática de história da
ciência, especificamente química e física na perspectiva da teoria da aprendizagem
significativa crítica ou não.
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Foram selecionados seis artigos científicos, em revistas de ensino de química ou de
física, dos últimos 20 anos, que abordavam metodologias de ensino a partir da história da
ciência, para o Ensino de Jovens e Adultos, Básico e Formação Continuada para professores.
Os textos foram selecionados de acordo com uma leitura prévia dos mesmos, levando
em consideração os seguintes aspectos: I- apresentar resultados com indícios de
aprendizagem significativa4, e II – apresentação de metodologia de ensino a partir da história
da ciência (química ou física).
Dos seis textos selecionados, apenas quatro atendem os critérios descritos acima,
sendo por isso escolhidos para serem analisados neste artigo. Os textos selecionados estão
descritos no quadro 1. Os outros dois, não foram discutidos pois, um deles trazia resultados
similares a outros selecionados, e o outro trazia resultados superficiais para os indícios de
aprendizagem significativa.
A análise dos artigos foi feita a partir dos resultados apresentados e suas possíveis
relações com as teorias supracitadas, identificando se havia uma potencialização da
aprendizagem a partir da história da ciência, e se esta era significativa.
O quadro a seguir mostra os trabalhos selecionados para análise neste artigo, seus
autores, e o ano de publicação dos mesmos. A ordem dos mesmos foi definida seguindo os
critérios supracitados, dos que mais se encaixaram nos aspectos analisados.
Quadro 1. Descrição dos textos analisados, seus autores e datas de publicação.
TEXTO5 TÍTULO
AUTORIA
1
CANA DE MEL, SABOR DE FEL – CAPITANIA DE SILVA, R. O.
PERNAMBUCO: UMA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA DE
CARÁTER MULTI E INTERDISCIPLINAR
2
A HISTÓRIA E A ARTE CÊNICA COMO RECURSO SÁ, M B. Z., VICENTIN, E.
PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE QUÍMICA – UMA M., DE CARVALHO, EL.
QUESTÃO INTERDISCIPLINAR
3
ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UMA HQ AQUINO, F. F., FIORUCCI,
SOBRE O CONTEÚDO DOS MODELOS ATÔMICOS PARA A. R., BENEDETTI-FILHO,
O ENSINO DE QUÍMICA
E., BENEDETTI, L. P. S.
4
MUDANÇAS NA PRÁTICA DE ENSINO DE QUÍMICA PELA PAIXÃO, F., CACHAPUZ, A.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM HISTÓRIA E
FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS

ANO
2010
2009
2015
2003

O objetivo do nosso trabalho foi analisar, a luz da aprendizagem significativa, os
relatos de experiência descritos nos trabalhos publicados selecionados segundo os critérios
dessa pesquisa. Atribuindo uma possibilidade diferente daquela que os autores dos textos
originais pretendiam.

4

Tais como as relações entre as informações novas e o conhecimento existente na estrutura cognitiva do aprendiz
ou ainda as evoluções dos conceitos, ou ainda indícios de Diferenciação progressiva, Reconciliação integradora e
Consolidação.
5

Todos os textos analisados se encontram em algumas edições da revista Química Nova na Escola.
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4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Do modo em que se estão descritas as análises dos dados nos artigos aqui discutidos,
pode-se inferir algumas situações que podem ser remetidas a processos concernentes com a
aprendizagem significativas embora não tenha sido o foco dos autores, considera-se que
haveriam outras possibilidades, como as que serão apresentadas a seguir.

4.1 – HISTÓRIA DA CIÊNCIA COMO CARÁTER INTERDISCIPLINAR
O primeiro trabalho apresenta uma discussão entre a produção de cachaça e as
condições de produção no século XVII, demonstrando a forma em que foi descoberta a
produção, e as condições de vida sub-humana em que os senhores de engenho submetiam
seus escravos (SILVA, 2010).
O autor do trabalho um (SILVA, 2010) apresenta uma breve relação entre o período
feudal vivido na Europa e o período que a coroa brasileira dividiu o território em capitanias
hereditárias. Sistematizando a forma em que os capitães cuidavam de suas terras (em seus
aspectos geográficos), como os mesmos desenvolviam os aspectos culturais de suas regiões
(dimensões sociológicas) e as formas de manutenção do sistema hereditário, através das
produções das fazendas (com o desenvolvimento das ciências naturais).
Silva (2010) aponta como resultado de seu trabalho uma mudança de comportamento
diante do conhecimento e das relações existentes entre as disciplinas trabalhadas (Química,
História, Geografia e Biologia), apresentando a importância de uma visão Ciência-TecnologiaSociedade para o processo de conscientização da importância do conhecimento sólido e
cientificamente aceito.
Entretanto, algo que o autor não menciona é que estas relações entre áreas de estudo
diferentes e as aplicações fora do ambiente escolar, podem favorecer uma maior robustez da
estrutura cognitiva a partir da significação de um conceito a partir de diferentes perspectivas
e disciplinas. Como apontado por Masini (2011), a construção de relações conceituais com as
condições reais do aprendiz potencializa a significação do conteúdo.
Outro aspecto destacado pelo autor foi que durante um debate realizado após a
aplicação da sequência didática (SD), observou-se citações entre o que foi visto na SD e os
conceitos vistos anteriormente, e os conteúdos da SD com situações que seriam vividas
posteriormente (SILVA, 2010). O autor aponta estas situações como fundamentais para o
sucesso da aplicação da metodologia, entretanto não fundamenta sua conclusão a luz de
alguma teoria da aprendizagem.
Apesar de não ter sido mencionado no artigo em análise o autor destaca a importância
do conhecimento prévio o que pode ser remetido a uma construção significativa do
conhecimento, como é apontado por Ausubel (2003), visto que, segundo essa teoria esta é a
variável mais importante no processo de significação do conhecimento. Deste modo, ao fazer
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estas relações tem-se uma conciliação entre o que já se sabe e as informações novas, dando
sentido a estas, demonstrando que há indícios de aprendizagem significativa.
Por fim, Silva (2010) cita que os estudantes conseguiram também aplicar o que foi
visto experimentalmente na SD em situações cotidianas. Possibilitando discussões futuras
com relação a estas, enquanto ponto de partida para uma integração entre o conhecimento
novo e o que estar presente na sua vivência cotidiana, fora do ambiente escolar.
Outro aspecto que poderia ser analisado pelo autor é o fato de que as relações e
aplicações entre o que foi visualizado em sala e o que é vivido fora do ambiente escolar,
denotam de uma compreensão da totalidade do ser social. E, segundo Masini (2011), esta
compreensão insere o aprendiz como centro do processo de construção do conhecimento,
destacando a potencialidade disso para a significação da aprendizagem.
4.2 – HISTÓRIA DA CIÊNCIA COMO CARÁTER TEATRAL
O segundo artigo discutido, traz algumas situações propostas a estudantes da primeira
série do ensino médio, tais como a interpretação da vida e da obra de alguns cientistas,
dando-lhes caráter social e cultural, apresentando as condições em que suas contribuições
apareceram para a comunidade acadêmica (SÁ, et al 2009).
Deste modo, os autores sugerem que os estudantes abordem, diante de perspectivas
diferentes, algumas situações vividas por cientistas famosos e com grandes contribuições
para o desenvolvimento acadêmico. Ressaltando que estas representações foram feitas de
maneira teatral, dando um caráter lúdico ao processo de construção do conhecimento (SÁ, et
al 2009).
Apesar de não explorado pelo autor do artigo, este envolvimento na execução da
tarefa bem como um papel ativo do aprendiz no desenvolvimento do processo remete ao
interesse e a predisposição na construção do conhecimento. Isto faz parte da construção do
significado que juntamente com o conhecimento prévio, são condições necessárias para a
construção do conhecimento de forma significativa (MASINI, 2011).
Além disso, tem-se como ponto de destaque por Sá et al (2009), a articulação de
conhecimentos diferentes, que promovem a evolução na autonomia e no desenvolvimento do
conhecimento sobre as temáticas propostas. Vale ressaltar que a autonomia é reforçada pelo
compromisso entre o aprendiz, a atividade, e o processo de construção do conhecimento
(MASINI, 2011).
O texto de Sá et al (2009) destaca que em debates posteriores as apresentações
teatrais, os estudantes puderam expor suas ideias em relação a questões éticas, filosóficas e
científicas. Essas discussões podem promover um sentido além do que era proposto, porém
não foram abordadas pelos autores.
O fato de os estudantes discutirem relações mais amplas daquelas presentes na
proposta metodológica poderia ser analisado pelos autores para compreender a forma em
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que são apresentadas estas relações. Sendo possível analisar os argumentos construídos
pelos estudantes, e o desenvolvimento da criticidade nos argumentos, como se vê nos
princípios da Aprendizagem Significativa Crítica de Moreira (2005).
Vale ressaltar que os princípios supracitados destacam a ideia de que o estudante
representa e defende o que acredita, sendo de acordo com essas convicções o
desenvolvimento processual da construção do conhecimento. Além disso, tem-se que estes
destaques da criticidade podem ser favorecidos pelas relações entre as informações novas
apresentadas (no teatro ou não) e as visões extraescolares (MOREIRA, 2005).
4.3 – APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA A PARTIR DO LÚDICO
O terceiro artigo, diferente dos anteriores se propõe a analisar a relação entre a SD
proposta e a Aprendizagem Significativa, entretanto, as análises feitas poderiam ser vistas
de outro modo, como será discutido a seguir.
Aquino et al (2015) discutem as possíveis formas de aprender de forma lúdica, a partir
de Histórias em Quadrinho (HQ), e relatando como trabalharam em sua SD a partir da análise
de HQs, e tratam do comportamento dos estudantes diante das possibilidades de
aprendizagem com HQ.
Além disso, os autores ressaltam que a participação dos estudantes muda em relação
ao que estão acostumados em seu dia a dia escolar (AQUINO, et al, 2015), estas mudanças
promoveram maior interação entre os estudantes e os professores que aplicaram a SD,
levando-os a relacionar o que viram nos quadrinhos e o que estava escrito em seus livros
textos. Esta relação por parte do estudante demonstra que houve um interesse na construção
do conhecimento (algo não discutido pelos autores), e este processo levou a uma interação
entre o lúdico das HQs e o que a história está apresentando.
Segundo Aquino et al (2015) os estudantes procuraram os professores para tirar
dúvidas e entender melhor o que as HQs traziam isto reforça a intenção de construção de
significado no processo de aprendizagem. Deste modo, vê-se que as interações apresentadas
pelos estudantes demonstram uma predisposição à aprendizagem, bem como um
comprometimento em entender o processo de construção do conhecimento, sendo estas
características, fundamentais para a significação da aprendizagem (MASINI, 2011).
Os autores ressaltam o caráter lúdico no processo de aprendizagem, tal caráter
aproxima os estudantes do conhecimento a ser construído, e, além disso, faz com que os
mesmos se coloquem diante do processo como protagonistas. E tal situação leva os
estudantes à compreensão da linguagem científica de modo aplicado, seja num quadrinho,
seja num texto científico, mas sempre levando em consideração o processo de construção do
conhecimento (MOREIRA, 2005).
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4.4 – HISTÓRIA DA CIÊNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
O quarto texto aqui discutido, tem uma abordagem diferenciada, não trata do ensino
de ciência, mas de um curso de formação continuada de professores de ciência. Paixão e
Cachapuz (2003) ressaltam neste trabalho a importância de tratar a ciência a partir de uma
abordagem histórica, que leve em consideração o processo de construção do conceito, como
forma de envolver os estudantes no processo de construção do conhecimento.
Estes autores ressaltam a importância de avançar nas práticas pedagógicas, e
modificá-las de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Deste modo, faz-se necessário
continuar em formação, mesmo após o curso de graduação (PAIXÃO e CACHAPUZ, 2003).
Diante dos resultados apresentados pelos autores vê-se a evolução no trabalho dos
professores analisados, dentre essas evoluções, foram apontadas pelos autores uma
construção progressiva das informações, o que leva o ensino a ser relacional, entre o que se
vive cotidianamente, a história da construção do conceito e as informações que precisam ser
aprendidas.
Tais evoluções demonstram que os pontos observados na mudança das práticas
pedagógicas fazem com que as relações entre o que os professores entendem e o que os
estudantes entendem se aproximem, e estas aproximações facilitam o processo de
aprendizagem e de significação destas aprendizagens (MOREIRA, 2011).
Também foi possível correlacionar o que os professores analisados e suas evoluções
têm em comum com alguns aspectos da aprendizagem significativa. Vale ressaltar que não
foi efetuada a análise da construção de um conceito científico, mas sim da metodologia de
ensino que pode potencializar o ensino de ciências. Deste modo foi possível perceber que as
transformações das suas práticas pedagógicas eram inerentes ao processo de diferenciação
progressiva, que segundo Moreira (2011) está relacionada com a inserção de conceitos mais
simples a conceitos mais complexos.
Quando os autores demonstram que os professores modificam suas práticas de acordo
com o que compreenderam na formação continuada, e adaptam às suas realidades, inserindo
as mudanças de forma progressiva, vê-se que isto é algo que está sendo modificado de acordo
com o entendimento dos mesmos. Levando então a reconciliação integrativa do que se foi
aprendido (MOREIRA, 2011).
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A relação entre a história da ciência e a aprendizagem significativa não é simples de
ser feita, tanto pelos objetivos de cada estudo, quanto pelas naturezas destas relações.
Entretanto, utilizando-se as perspectivas corretas a análise dos parâmetros de aprendizagem
significativa pode ser facilitada.
A relação entre a aprendizagem significativa e a história da ciência é clara quando se
observa que o processo de construção histórica, se relaciona bem com a construção dos

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

885

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

conceitos e do conhecimento de forma progressiva. Sendo assim, neste processo, ficou
evidenciada a diferenciação progressiva citada por Moreira (2011). Nos textos analisados
ficaram claras as relações, que não foram citadas pelos autores, visto que não eram seus
objetivos de análise, entre a história da ciência e a aprendizagem significativa.
No primeiro texto verificou-se o processo de construção do conhecimento a partir da
relação entre o conhecimento prévio e as informações novas que são construídas na
Sequência Didática. No segundo, os autores demonstraram a importância do posicionamento
crítico diante de todas as informações recebidas, e diante das situações de aprendizagem e
suas relações com todo o contexto social. Já no terceiro os autores reforçaram a importância
entre a predisposição para aprender e o processo de construção do conhecimento de maneira
significativa. Enquanto o quarto abordava como fundamental a mudança comportamental
diante de novos contextos.
Deste modo, observa-se que em todos os textos têm-se indícios de aprendizagem
significativa que não foram analisados pelos autores, mas que são apresentados em seus
resultados, e podem ser replicados no futuro com o intuito de potencializar a aprendizagem
significativa crítica ou não.
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Resumo: Este artigo trata-se de um relato de experiência com objetivo de descrever e analisar uma
situação de aprendizagem significativa, desenvolvida com estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental,
no contexto de solução de problemas matemáticos de divisão. A pesquisa foi realizada com o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelos pais. Os estudantes participaram de quatro sessões
de intervenção pedagógica, realizadas em uma Assessoria Educacional de Campinas, SP. Para a análise
dos protocolos, com o aporte teórico de estudos no campo da Educação Matemática e da Teoria da
Aprendizagem Significativa buscou-se verificar os conhecimentos prévios dos estudantes necessários
para a execução da tarefa de divisão. Dessa forma, foi possível observar que dois dos três sujeitos da
pesquisa articulavam conceitos e princípios relativos à divisão, portanto, existem elementos relevantes
presentes na sua estrutura cognitiva, isto é, aprenderam significativamente esse conceito matemático.
Palavras-chave:aprendizagem significativa, educação matemática, anos iniciais do ensino
fundamental.
Abstract: This article is an experience report aims to describe and analyze a meaningful learning
situation, developed with students of the 5th year of Elementary School, in the context of the solution
of mathematical problems of division. The research we performed with the Informed Consent Form
signed by the parents. The students participated in four sessions of pedagogical intervention, carried
out in an Educational Advisory Service of Campinas. For the analysis of the protocols, with the theoretical
contribution of studies in the field of Mathematics Education and the Theory of Meaningful Learning, we
sought to verify the previous knowledge of the students needed to perform the task of division. Thus, it
was possible to observe that two of the three subjects of the research articulated concepts and principles
related to the division, therefore, there are relevant elements present in their cognitive structure, this
is, they learned this mathematical concept significantly.
Keywords: Meaningful learning, mathematics education, early years of elementary school.

1 – INTRODUÇÃO
A ideia do uso de esquemas e desenhos nos processos de ensino e aprendizagem para
melhor organização e apresentação de materiais não é nova. Esta ideia está sendo usada há
décadas de alguma forma, mas começou a ser estudada e desenvolvida como um método de
pensamento específico a partir dos conceitos de mapa mental e mapa conceitual.O conceito
de mapa mental pode ser entendido como um diagrama para ilustrar ideias e conceitos, darlhes forma e contexto, traçar os relacionamentos de causa, efeito, simetria e/ou similaridade
que existem entre elas e torná-las mais palpáveis e mensuráveis (BUZAN, 1974). O
conceitomapa conceitualpode ser entendido como uma representação gráfica em duas ou
mais dimensões de um conjunto de conceitos construídos de tal forma que as relações entre
eles sejam evidentes. (NOVAK, 1972).
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A teoria de Ausubel estuda o processo de recepção de grande quantidade de material
educacional de fontes orais e escritas usadas na escola (em oposição às teorias desenvolvidas
com base em experimentos de laboratório). O aprendizado é baseado nos tipos de processos
superordenados, representacionais e combinatórios que ocorrem durante a recepção da
informação.
O aluno precisa ser capaz de transferir aquilo que aprende na escola e o professor ao
ensinar um conteúdo precisa relacionar o conhecimento escolar à matemática presente nas
diversas situações do cotidiano de seus alunos (BRITO, 2001). Para a avaliação consistente
da aprendizagem significativa, o método válido e prático, segundo Ausubel, consiste em
buscar soluções de problemas diversos por meio de testes de compreensão, utilizando-se de
recursos diferentes daqueles utilizados anteriormente no material instrucional para que se
possa constatar, de fato, se o aluno desenvolveu ou não as habilidades necessárias à obtenção
da aprendizagem significativa como elemento essencial ao processo de aquisição do
conhecimento do aluno.
O uso de esquemas e desenhos como forma de organização do material não é somente
um meio eficaz de ensino escolar de matemática, que proporciona formas diferentes de
proporcionar o mesmo conteúdo, mas também tem um potencial grande para diagnosticar
formas e estratégias de pensamento na solução de problemas matemáticos e dificuldades dos
alunos, podendo proporcionar uma ampla informação evidente para o educador.
O

objetivo

principal

dessa

pesquisa

é

verificar

se

os

alunos

aprenderam

significativamente os problemas de divisão por partição e por quotas pois trata-se de um
conceito básico matemático e ao mesmo tempo o conceito que traz mais dificuldades.
Entende-se problema de divisão por partição como aquele em que há uma quantidade inicial
e o número de partes em que tal quantidade deve ser distribuída, sendo que deve ser
encontrado o tamanho de cada parte, e nos problemas de divisão por quotas é dada a
quantidade inicial que precisa ser dividida em quotas preestabelecidas. (LAUTERT; SPINILLO,
2002).
O ensino que se debruça na aprendizagem significativa é importante como um método
intencional e não como prática intuitiva docente e reconhecida mundialmente. Esse método
tem influenciado várias pesquisas empíricas no âmbito nacional e internacional e práticas
pedagógicas concretas na sala de aula. Para o ensino e aprendizagem de matemática nos
anos iniciais do Ensino Fundamental é necessária uma atenção específica aos conteúdos
matemáticos. Para que haja uma aprendizagem significativa, é necessário partir dos
conteúdos e conhecimentos que os alunos já possuem de forma que eles façam relações com
novos conceitos. Dessa forma, este trabalho teve por objetivo analisar se os alunos
participantes da pesquisa estão tendo uma aprendizagem significativa, partindo dos
conhecimentos que já possuíam para resolver problemas matemáticos de divisão.
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
David Ausubel publicou sua teoria de aprendizagem significativa em 1962 sob o título
"A Subsumption Theory of Meaningful Learning and Retention." Em 1963, ele ampliou
algumas ideias da teoria e a visão mais completa das ideias dele foi publicada em Educational
Psychology: A CognitiveView em 1968. O processo de aprendizagem, segundo Ausubel, está
associado ao uso de organizadores avançados.
Estes organizadores são apresentados com antecedência ao aprendizado em si
... no nível mais alto de abstração, generalização e inclusão[possibilidade de
conectar com material preexistente]; ... selecionados com base na sua
conveniência para explicar, integrar e inter-relacionar o material que eles
precedem … para melhorar a capacidade organizacional da estrutura cognitiva
(AUSUBEL, 1963, p. 81, tradução nossa).

Ausubel enfatiza que estes mecanismos de aprendizagem são diferentes de revisões e
resumos, que simplesmente destacam as ideias-chave e são apresentados no mesmo nível
de abstração e generalização que o resto do material. Mecanismos organizacionais são pontes
entre o material novo e o que era previamente conhecido.O autor também distinguiu a
aprendizagem através da percepção, através da memorização mecânica e encontrando o
caminho para a descoberta, uma vez que a primeira não contém categorização (isto é, ação
significativa), e a segunda pressupõe que o aprendiz deve extrair informação do problema a
ser resolvido. Coll (2002) também reforça que se não há essa atribuição de significados, a
aprendizagem é memorística, limitando-se a uma repetição do conteúdo.Outros autores
continuaram estudos sobre o uso de mecanismos de aprendizagem (MOREIRA; MASINI,
1982; MOREIRA, 2010 e outros).
O processo fundamental envolvido na aprendizagem significativa é a
incorporação de novos conceitos e proposições em uma estrutura
hierarquicamente organizada na estrutura cognitiva … essa incorporação
envolve ideias mais específicas, menos inclusivas, sendo incluídas sob conceitos
e proposições mais inclusivos em estruturas cognitivas... a aprendizagem
significativa é uma aprendizagem altamente idiossincrática. (NOVAK, 1993, p.
4, tradução nossa).

Segundo Ausubel (2000) aprendizagem por recepção significativa éum processo
ativo, pois exige, no mínimo: (1) o tipo de análise cognitiva necessária para se averiguarem
quais são os aspectos da estrutura cognitiva existente mais relevantes para o novo material
potencialmente significativo; (2) algum grau de reconciliação com as ideias existentes na
estrutura cognitiva – ou seja, apreensão de semelhanças e de diferenças e resolução de
contradições reais ou aparentes entre conceitos e proposições novos e já enraizados; e (3)
reformulação do material de aprendizagem em termos dos antecedentes intelectuais
idiossincráticos e do vocabulário do aprendiz em particular.
A própria natureza da teoria que exige nível de abstração alta e posição
metacognitiva de educador e aluno levou a concentração maior dos estudos com alunos a
partir da faixa etária do ensino médio. Porém alguns autores pesquisaram sobre
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aprendizagem significativa com foco na aprendizagem significativa nos anos iniciais do ensino
fundamental.
Na busca por artigos que tratassem de aprendizagem significativa no ensino de
matemática, encontrou-se diversos artigos que discutiam estratégias para o ensino e a
aprendizagem de matemática. Dois dos textos encontrados eram de estudos teóricos sobre o
tema. Um dos estudos teóricos sobre a prática pedagógica em geometria nos anos iniciais do
ensino fundamental foi realizado por Santos e Oliveira (2018). Os autores analisaram os
documentos oficiais e fizeram uma pesquisa bibliográfica sobre o tema. O estudo chegou à
conclusão de que a geometria é trabalhada de maneira superficial em sala de aula, não tendo
ligação com o cotidiano dos alunos, fazendo com que os mesmos não tenham uma
aprendizagem significativa, a partir de seus conceitos subsunçores.
Outro estudo foi feito por Pontes (2018), que discutiu o ensino e a aprendizagem de
matemática através da solução de problemas nos diversos níveis da educação básica. Para o
autor, a solução de problemas por si só já favorece a aprendizagem significativa nos alunos,
uma vez que os mesmos podem responder a mesma questão de diferentes formas. Na solução
de problemas o aluno utiliza um conhecimento prévio para responder à questão e não há a
necessidade de seguir um procedimento que seja metódico e previsível.
Quanto às estratégias para acessar os conhecimentos prévios dos alunos para ensinar
matemática, Brum (2014) afirmou que uma das estratégias é que o aluno faça desenhos
daquilo que ele sabe, uma vez que esse tipo de representação dá pistas dos significados que
o estudante atribui a um determinado objeto. Outras estratégias são a do círculo
hermenêutico-dialético e a construção de mapas conceituais ou preencher um quadro com o
que o aluno sabe, o que ele quer aprender e o que ele aprendeu, ou seja, é um quadro a ser
retomado durante o estudo do conteúdo matemático.
A estratégia utilizada por Nunes, Mendes e Oliveira (2018) para atualização de
conhecimento prévio e como motivador da aprendizagem significativa em matemática foram
as Histórias em Quadrinhos utilizadas como recurso para diagnosticar os conhecimentos
prévios dos alunos sobre as noções de geometria euclidiana plana. Dessa forma, percebe-se
que para Brum (2014) e Nunes, Mendes e Oliveira (2018) o recurso pictórico é importante
para que haja aprendizagem significativa dos conteúdos pelos alunos.
Outro recurso, utilizado por Carvalho Junior, Silva, Catuogno e Romão (2018), foi a
aplicação de uma metodologia ativa chamada PeerInstruction, que consiste no ensino
interativo, baseado em evidência, envolvendo estudantes se preparando para aprender fora
da sala de aula fazendo leituras pré-aula e respondendo questões sobre tais leituras usando
outro método, chamado just-in-timeteaching (Novak, 1999). Segundo os autores, tal
metodologia coloca o aluno como centro do processo de ensino e aprendizagem, como
protagonista da aprendizagem. Com essa metodologia o aluno passa a aprender como pensar.
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Os autores identificaram que os alunos ficaram motivados durante toda a aplicação da
metodologia, o que proporcionou uma aprendizagem significativa aos mesmos.
Diversos autores, como Nunes e Bryant (1997), Vergnaud (1991), Lautert e Spinillo
(1999), reconhecem a complexidade que envolve o conceito de divisão, enfatizando que ele
envolve regras operatórias complexas (utilização de divisões sucessivas, multiplicação,
subtração, busca de um quociente que pode envolver um resto e resultar em números
fracionários). Também requer o estabelecimento de relações bastante complexas entre as
partes que o compõem (dividendo, divisor, quociente e resto), implicando considerar o
tamanho do todo, o número de partes, o tamanho das partes que deve ser o mesmo, a relação
direta entre o total de elementos e o tamanho das partes, a relação inversa entre o tamanho
das partes e o número de partes. Para a compreensão do conceito de divisão, é necessário,
portanto, que os sujeitos se apropriem de vários invariantes operatórios envolvidos na divisão
durante o processo de construção desse conhecimento.
3 – METODOLOGIA
Os protocolos utilizados no presente artigo são de alunos de uma Assessoria
Educacional de Campinas. Os participantes da pesquisa foram alunos do quinto ano do Ensino
Fundamental. A escolha dessa série se deu pelo fato de que os alunos já estavam mais
habituados com a operação de divisão, foco dos problemas escolhidos. Os problemas foram
extraídos da dissertação de mestrado de Mello (2008). Os alunos responderam as questões
utilizando um instrumento, tipo lápis e papel, contendo 8 problemas aritméticos de divisão.
Para este artigo, foram selecionados os protocolos de dois problemas matemáticos resolvidos
pelos alunos. Abaixo seguem os dois problemas.
Problema 1 - Seu Manoelito está tendo muita dificuldade com a divisão e pede sua
ajuda. Ele precisa distribuir 685 livros em pacotes com quantidades iguais. Como você faria
para ajudá-lo a realizar esta divisão? O que você explicaria para ele? De que maneira?
Problema 2 - Um barco precisa carregar 42 pessoas de uma margem a outra de um
rio. As pessoas estão com pressa de atravessar o rio, mas o barco pode carregar apenas 8
pessoas de cada vez. O que se quer saber é quantas viagens esse barco terá que fazer para
transportar todas essas pessoas?
O problema 1 é do tipo aberto e admite diferentes soluções. Ele pode ser considerado
um problema de divisão por partição, uma vez que se têm 685 livros que devem ser divididos
em pacotes iguais. Já o segundo problema é mais fechado, admitindo uma solução. Esse
problema é de divisão por quotas, uma vez que se têm 42 pessoas que precisam ser
agrupadas de 8 em 8 para entrarem no barco. Ambos os problemas são da unidade temática
Números (BNCC, 2017) e envolvem a operação de divisão, como repartição equitativa e como
medida.
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4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Vejamos uma das soluções para o Problema 1.

Figura 1. Protocolo do Sujeito 1.

Ao analisar a solução do Sujeito 1, percebe-se que ele resgata o que lembra das regras
de divisibilidade por 2, por 3, por 5, por 7 e por 11, ou seja, ocorre busca pelo conhecimento
interiorizado relevante (subsunçores) na estrutura cognitiva do sujeito. Apesar de ser
incorreto o critério que ele utiliza para verificar a divisibilidade por 7 e por 11, ele segue um
raciocínio correto de que o problema pode ser resolvido utilizando-se os critérios de
divisibilidade. Como o terceiro passo do Sujeito 1 é a divisibilidade por 5, que resulta ser uma
possibilidade, o aluno consegue responder corretamente o problema. Pode-se dizer que o
aluno teve uma aprendizagem significativa dos critérios de divisibilidade por 2, por 3 e por 5,
sabendo também quando é necessário utilizar esses critériospara resolver um problema não
rotineiro.Isso corrobora com as ideias de ancoragem propostas por Ausubel. Ainda, o Sujeito
1 revela a construção significativa do conceito de divisão, podendo-se observar na notação
produzida que, ao distribuir as quantidades faz uso do cálculo mental ao compor o resto.
Importante destacar a verificação, o monitoramento da solução efetuado pelo Sujeito 1, ao
afirmar “deu certo”!! Essa constatação pode ser devida a dois fatores: o Sujeito 1 observa o
resto zero o que o faz pressupor a solução correta ao mesmo tempo que percebe que a
solução esteve atrelada à observância dos critérios de divisibilidade.
A seguir, veremos a resolução do Sujeito 2 para o Problema 2.

Figura 2. Protocolo do Sujeito 2.
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Observa-se pela Figura 2, que o Sujeito 2 utilizou de diversas maneiras para
responder ao problema. Primeiro realizou subtrações sucessivas, de forma correta,
provavelmente por não ter aprendido significativamente a fazer a divisão. Observa-se
também que ele se utilizou da pictografia, representando as pessoas e as viagens por
conjuntos de pontos. Tal sujeito teve o cuidado inclusive de fazer com que as pessoas no seu
desenho fossem diferenciadas pelas roupas, cada qual com o seu detalhe. Além disso, fez um
desenho com agrupamentos de cinco pessoas cada um, onde ele faz oito circunferências e vai
colocando um pontinho em cada até chegar a cinco em cada circunferência. Então ele aponta
que sobraram dois pontinhos. Ele elabora corretamente a resposta, apontando que com as
duas pessoas que sobraram será necessário fazer seis viagens. Entretanto, destaca-se que,
para esse sujeito seria mais difícil usar o mesmo procedimento se os números utilizados no
problema fossem de grande magnitude.
Analisando ainda a resposta dada pelo Sujeito 2, temos um exemplo de distribuição
progressiva, uma vez que o tipo de raciocínio apresentado pelo Sujeito 2 apresenta
informações de acordo com o processo como um todo. As representações semióticas são
conscientes e externas.
A seguir segue a resposta elaborada pelo Sujeito 3.

Figura 3. Protocolo do Sujeito 3.

O Sujeito 3 não aponta nenhuma operação matemática utilizada, possivelmente ele
tenha realizado a operação mentalmente. Ele aponta corretamente a resposta, dizendo serem
necessárias 6 viagens para transportar as pessoas, mas criativamente sugere que as duas
últimas pessoas poderiam atravessar a nado. Há, portanto, uma projeção mental da solução
e percebe-se a ocorrência de uma construção significativa de conceitos prévios e a
reorganização dos mesmos para uma nova aprendizagem (AUSUBEL, 1968). Ele utiliza a
pictografia também, porém somente para ilustrar o problema e não para auxiliá-lo a
responder à questão, uma vez que apresenta diferentes números de pessoas nos barcos que
desenha, não sendo possível associar o desenho a sua resposta. Podemos observar como são
expostas e podem ser exploradas as representações de experiências sensoriais do indivíduo.
Estudos apontam maior frequência dos erros nos problemas de partição e quotas com
resto, provavelmente porque a existência de resto dificulta o uso de cálculo mental para
descobrir a solução. Nas atividades de ensino e aprendizagem das ciências há uma grande
variedade de representações semióticas, dentre elas, os gráficos, os textos, esquemas,
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figuras etc. Diversos estudos realizados na educação científica apontam que a aprendizagem
de conceitos científicos implica a compreensão de diferentes modos de representações
semióticas, como os tipos indicados acima. Segundo Duval (1993), o tratamento das
representações é uma transformação que se efetua dentro do mesmo registro. Ocorre, em
geral, nas atividades para a solução de problemas. A conversão das representações consiste
na transformação de uma representação em outra para sistemas semióticos diferentes.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os aspectos teóricos apresentados neste texto e uma análise dos protocolos dos
sujeitos como material ilustrativo podem contribuir para o estudo do processo de
aprendizagem significativa gerando questões de pesquisa ou fornecendo um aporte conceitual
para o tratamento de questões já levantadas.
O crucial é que os alunos relacionam novas informações ou ideias aos aspectos
relevantes de suas estruturas do conhecimento de maneira consciente. Para que a
aprendizagem significativa ocorra, três requisitos devem ser atendidos. Primeiro, o material
a ser aprendido deve ter potencial significado para o aluno (ou seja, ele deve estar
familiarizado com certo sistema de representações usado pelo educador). Por exemplo,
sílabas sem sentido ou listas arbitrárias de palavras têm pouco sentido e não podem ser
incorporados na estrutura cognitiva de forma substantiva, não arbitrária. Em segundo lugar,
o aluno deve possuir conceitos e proposições relevantes que possam servir para ancorar o
novo aprendizado e assimilar novas ideias (conhecimento prévio interiorizado). Em terceiro
lugar, o aluno deve relacionar a nova informação à sua estrutura cognitiva de forma não
textual, substantiva (habilidades em análise e síntese). Se algum desses três elementos
estiver faltando, a aprendizagem significativa não pode ocorrer, pelo menos nos estágios
iniciais de uma sequência de aprendizado.
1. As análises realizadas podem também proporcionar uma reflexão sobre uso dos
esquemas e desenhos como um método de aprendizagem que foi utilizado por alunos de
maneira intuitiva como forma de solução de problemas propostos, demonstrando habilidade
em poder trabalhar e estruturar informações em diferentes sistemas semióticos.Segundo
Duval (1993), o tratamento das representações ocorre nas atividades para a resolução de
problemas. A conversão das representações consiste na transformação de uma representação
em outra para sistemas semióticos diferentes. Concordamos com Borba e Selva (2006) que
o professor deve atentar para as diversas formas de representação simbólicas do
conhecimento matemático, pois elas não devem ser apresentadas aos alunos de forma pronta
e acabada, nem de uma única maneira e que a aprendizagem do conceito da divisão deve se
dar de forma prazerosa e significativa.
2. A solução de problemas de divisão envolve a reorganização, na estrutura cognitiva,
dos resíduos de experiências anteriores, buscando atender as exigências da nova situação.
Segundo Brito (1977), pode-se afirmar aqui que quanto mais significativos forem os resíduos,
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maior será a facilidade no processamento da solução. Cabe ao professor estar preparado para
observar que um tipo de erro feito pelos alunos poderá ter uma lógica que deve ser
considerada no processo de solução. Cabe a ele desmistificar, paulatinamente, a forma como
o conhecimento matemático foi concebido no passado, em específico, a divisão.
Ao mesmo tempo que percebemos a forma intuitiva de esquematização utilizada
pelos alunos, pode ser funcional neste nível de ensino, mas não poderá mais servir para os
alunos conforme aumentarem os números e o nível de dificuldades dos problemas. O aluno
que tinha os conceitos preexistentes, que foram aprendidos de forma significativa para poder
usar no processo de solução de problema teve resposta mais rápida e eficiente. O uso de
esquemas e desenhos como forma de solução dos problemas proporcionou uma análise a
mais das estratégias utilizadas pelos estudantes na solução dos problemas matemáticos e
dificuldades dos alunos.
3. Neste sentido o quinto ano se refere a um período crítico no percurso escolar, pois
os alunos demonstram prontidão fisiológica e habilidade em trabalhar em diferentes sistemas
semióticos e internalização articulada de tais, possibilitando a utilização de organizadores
prévios para, de fato, ancorar a nova aprendizagem, levando o aluno ao desenvolvimento de
conceitos subsunçores, de modo a facilitar a aprendizagem subsequente.
Com o surgimento de novas tecnologias e o aumento da abrangência de acesso à
internet o professor não tem mais papel da única fonte de conhecimento, mas a importância
da aprendizagem proposicional, guiada, de knowhow continua a crescer. Ao analisar os
procedimentos de solução corretos e incorretos apresentados pelos sujeitos sob a forma
pictográfica, ou usando outro sistema de representações, o papel do educador consistia em
fornecer feedback e explicações durante todo o processo de solução adotado pela criança,
ressaltando os princípios invariantes da divisão que estavam presentes na solução dos
problemas.
Percebemos a importância da aprendizagem significativa tanto para o aluno quanto
para o educador; os três elementos de aprendizagem significativa (familiarização com sistema
de representação; conhecimento prévio interiorizado; habilidades formadas em análise e
síntese, que surgem da natureza idiossincrática da aprendizagem significativa) exigem
esforço meta cognitivo do educador e as atividades com objetivos específicos - ensino dos
sistemas de representações adequadas; formação dos conhecimentos necessários e
necessidade de detectar as lacunas e falhas; trabalho ativo para enquadramento dos
conceitos ensinados no sistema de conhecimento matemático e conhecimentos gerais do
estudante; correspondentes aos elementos acima citados.
Concordamos com a finalização do artigo de Novak (1993) de que há um futuro
brilhante para melhorar o desempenho de todos os alunos através da criação de melhores
materiais didáticos e melhor facilitação da aprendizagem, aprendendo heurísticas que podem
ajudar os alunos a aprenderem como aprender. Uma intervenção pedagógica baseada em um
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método de aprendizagem significativa proporcionaria possibilidade de construir uma boa base
de conhecimento matemático que faz parte do currículo escolar mas também como apoio para
construção posterior de conhecimento de outras áreas matemáticas, além da divisão, e
também como contribuição para o desenvolvimento geral cognitivo pois a aprendizagem
proposicional significativa exige habilidades dos estudantes em análise e síntese.
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Resumo:O desenvolvimento de uma metodologia que tenha como pressuposto uma concepção
epistemológicaeexpressa em um modelo educacional que se efetiva nas práticas pedagógicas, auxilia a
repensar o papel do professor e do aluno no processo de ensino-aprendizagem e por isso, deve ser
constantemente revisado, repensado e atualizado. Uma proposta investigativa com o foco na interação
entre a Física e as Artes vem sendo desenvolvida, tendo por base a Teoria da Aprendizagem Significativa
(TAS) de David Ausubel. Segundo essa teoria, um aspecto relevante que se deve considerar num
processo de ensino-aprendizagem é o conhecimento que o aluno carrega na sua estrutura cognitiva,
denominadosubsunçor. Na Aprendizagem Significativa o aluno consegue transpor o conhecimento
adquirido para outras situações mediante correlações entre o próprio conhecimento e outros saberes.
Tópicosda mecânica quântica considerados de difícil compreensão e distantes do cotidiano dos alunos,
foram trabalhados em sala de aula. Visando avaliar a assimilação, apostamos em uma metodologia que
experimentasse e promovesse a ressignificação dos conceitos através da criação poética. Neste trabalho
apresentamos parte dos resultados obtidos e que apontam para a importância da interlocução entre a
Física e as artes, o quenos permite uma reflexão sobre as metodologias de ensino-aprendizagem e
instiga odesenvolvimento de futuros trabalhos.
Palavras-chave: Avaliação, aprendizagem significativa, conceitos de física, poesia.
Abstract: The development of a methodology that assumes an epistemological conception and
expressed in an educational model that is effective in pedagogical practices, helps to rethink the role of
teacher and student in the teaching-learning process and, therefore, must be constantly reviewed,
rethought and updated. An investigative proposal focusing on the interaction between Physics and the
Arts has been developed, based on David Ausubel's Theory of Meaningful Learning. According to this
theory, a relevant aspect that should be considered in a teaching-learning process is the knowledge that
the student carries in his cognitive structure, called subsumer. In Meaningful Learning the student can
transpose the acquired knowledge to other situations through correlations between their own knowledge
and other knowledge. Quantum mechanics topics considered difficult to understand and distant from
students' daily life were worked in the classroom. In order to evaluate assimilation, we bet on a
methodology that tried and promoted the resignification of concepts through poetic creation. In this
paper we present part of the results obtained and point to the importance of the dialogue between
Physics and the arts, which allows us to reflect on teaching-learning methodologies and encourages the
development of future works
Keywords: Evaluation, teaching-learning, physicsconcepts, poetry.

1–INTRODUÇÃO
As dificuldades comumente relatadas no processo ensino-aprendizagem de Física
apresentam natureza e causas diversas. Pesquisas na área de ensino dessa disciplina com
enfoque, seja nas concepções alternativas dos alunos, seja na resolução de problemas ou
ainda na aprendizagem, entre outras, têm apontado possíveis problemas atrelados a essa
questão. Deordem institucional, idiossincráticos, relativos tantos aos alunos como aos
professores,ou

ainda

inerentes

à

prática

docente,

esses

problemas

vêm

sendo

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

899

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

sistematicamente investigados, discutidos e trabalhados, com o objetivo de tornar esse
processo ensino-aprendizagem mais eficiente e eficaz.
Segundo

Lopes

(2004),

ocaráter

do

conhecimento

físico

contém

certas

particularidades no seu processo de criaçãoe envolve a análise dos conceitos e de
suascaracterísticas, além dasuaestruturação com poder de descrever e predizer o
comportamento da natureza. A criação de modelos teóricos, o domínio de técnicas
experimentais e ainda o confronto entre os resultados teóricos e experimentais,
constituemainda aspectos relevantes dessa estruturação que exigemdo processo de
aprendizagem de Físicadimensões tais como pensar, identificar e formular questões perante
as situações físicas,abordar qualitativamente os problemas, dominar as técnicas de
cálculo,usar os modelos teóricos além dedominar as técnicas experimentais.
Ao recorrer aos modelos teóricos para descrever a realidade, a Física utiliza,
geralmente, três sistemas simbólicos que se articulam:a linguagem natural, a linguagem
gráfica e a matemática. De acordo com Lopes (2004), embora cada um apresente a sua
especificidade quanto à sintaxe, à pragmática e à semântica, eles devem exprimir os
significados e as operações que envolvem os conceitos e as suas relações numa situação
física. Numprocesso de ensino-aprendizagem, uma cuidadosatradução, construção e
apropriação dossistemas, pelo aluno, se torna importante para que as expressões simbólicas
tenham significado.
Segundo a Teoria de Aprendizagem Significativa, um aspecto importante que deve ser
considerado no processo de aprendizagem, é aquilo que o aprendiz já sabe. Ainda segundo a
teoria, nesse processo, uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante na
estrutura cognitivadesse aprendiz, transformando-a.
Nesse âmbito, foi proposto um trabalho investigativo que tem como um dos pilares
fundamentaisa Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS) e foi desenvolvido em sala de aula
junto aos alunos de duas turmas de graduação, inscritos nas disciplinas de física IV. O marco
teórico para a elaboração desse trabalho, além da TAS, teve o suporte de diversos autores
que defendem a interlocução entre a Física e as artes.
O fato de que os conceitos físicos são criações livres da mente humana e não do mundo
exterior e aconstatação de que o alunoelaboraas próprias concepções em relação aos
fenômenos

da

natureza,

auxiliaram

na

definiçãodos

objetivos

do

trabalho

que

consistememfazer um levantamento das concepções dos discentes, após a abordagem e
discussão teórica do tema estudado, a saber a Dualidade Onda-Partícula e o princípio da
incerteza, e auxiliá-los na assimilação, segundo a TAS, dos conceitos cientificamente aceitos.
A metodologia aplicada foi a coleta de trabalhos escritos, elaborados pelos alunos. Os
textos através dos quais eles tiveram a total liberdade de se expressaremos conceitos através
da arte, fazem parte do corpus dessa pesquisa.
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Dois

poemasredigidos

pelos

discentes

e

pertencentes

a

um

leque

maior

demanifestações artísticas, tais como, desenhos, músicas, poesias e teatro, são apresentados
nesse trabalho, seguido das respectivas análises, conclusões e perspectivas futuras.
2–REFERENCIAL TEÓRICO
A existência de uma interface entre a Física e a Matemática é um consenso, na
medida em que um dos aspectos relativos à natureza do conhecimento físico é a criação
de modelos teóricos que se utilizam, entre outras, da linguagem matemática para
descrever e predizer a natureza.
No entanto, a aparente ausência de diálogo entre a Física e outras áreas do
conhecimento humano, tal como a arte, vêm sendo desmistificado por diversos estudos
que apontam para a existência e para a relevância da interface entre essas duas
dimensões da criação humana.A importância dessa interdisciplinaridade com a arte na
sala de aula de Física, no ensino médio, é também defendida porPiassi et al (2017, p. 8)
ao afirmarem que
A imaginação necessária para criar uma peça de teatro, compor uma música
ou escrever um romance é semelhante à imaginação para pensar no
comportamento da luz, na estrutura atômica da matéria e em todas as suas
subdivisões ou na origem do universo. Neste sentido, a relação entre a
imaginação e criatividade apresenta-se como um dos caminhos para a
discussão dos pontos de contato entre a Arte e a Ciência como produtos
culturais.

Ao discorrer sobre a lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB), Menezes
(2000) destaca que “o aprendizado das ciências deveria levar a compreendê-las como
construções humanas (...) relacionando o conhecimento científico com a transformação da
sociedade”. Ao apontar que a orientação da LDB se fundou na compreensão de que as áreas
não deveriam ser simples articulações entre as respectivas disciplinas, mas que deveriam
articular-se entre si no sentido de promover as qualificações humanas mais amplas dos
educandos, ele reforça que
As interfaces entre as áreas não enfraquecem o sentido mais específico próprio
das ciências e da matemática, de investigação e compreensão de processos
naturais e tecnológicos, mas ao contrário, estabelecem melhor o contexto para
o conhecimento científico e para as competências e habilidades a eles
associados.

Ramos e Piassi (2013) defendem a importância da leitura em sala de aula do texto
literário, uma vez que possibilita uma leitura do mundo, como já proposta por Freire (2001)
ao defender a importância do ato de ler.
Esses autores concordam ainda com Almeida e Rincon (1993, p. 8) que destacam a
relevância desses textos na medida em que
São editados numa linguagem geralmente acessível. A perda do rigor científico
e a falta de aprofundamento em detalhes específicos é, muitas vezes,
compensada pela abrangência e visão global com que determinados temas são
abordados (...) e podem ser usados em aulas de Física, não apenas com
finalidade estritamente motivador, mas como meio para gerar nos alunos
atitudes cuja formação é encargo de qualquer disciplina como sentimentos e
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Damasio e Allain (2013) afirmam que embora o senso comum considere que a arte e
a ciência se constituem numa dicotomia, e queapesar da Ciência, a Cultura e a Arte
dificilmente são apresentadas de maneira integrada em sala de aula, defendem que elas
fazem parte da criação humana. Sendo assim, no estudo apresentado por esses autores,
exploram e mostram a importância da interdisciplinaridade entre a física e a literatura e
levantam a possibilidade para que o diálogo entre essas diferentes dimensõesseja
implementado em sala de aula. Paraisso, sugerem o uso de estratégias e de metodologias
diversas para essa efetivação no ambiente escolar.
O desenvolvimento de uma metodologia que se efetiva nas práticas pedagógicas,
auxilia a repensar o papel do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem e
por isso, ela deve ser constantemente revisada, repensada e atualizada, sobretudo quando
se pretende abordar a interdisciplinaridade entre diferentes áreas visando o aprendizado
significativo.
Segundo Silveira (1992),embora exista uma concepção epistemológica subjacente a
qualquer situação de ensino, nem sempre ela é explicitada e muitas vezes é assumida tácita
e acriticamente.
2.1 – A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
A aprendizagemde conteúdos conceituais é considerada um dos aspectos mais
importantes na Teoria de Aprendizagem Significativaproposta por DavidAusubel. Segundo
Moreira e Masini, (2001), a aprendizagem significativaé um processo pelo qual uma nova
informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimentodo indivíduo,
a qualAusubel denomina de conceitosubsunçor.Com a chegada de uma nova informação,
esses subsunçores vão ficando mais elaborados e capazes de ancorar novos dados.
Para que aprendizagem significativa ocorra, é necessário que o aprendiz possa
relacionar o material a ser apreendido com os subsunçores relevantes preexistentes sua
estrutura cognitiva. Quando isso acontece, esse aprendiz não fica restrito à memorização
mas,

pelo

contrário,

conseguirá

transpor

o

conhecimento

aprendido

para

outros

contextos/situações mediante as correlações que faz entre o seu conhecimento e outros tipos
de saberes.
Segundoa TAS,existem diferentes formas de aquisição de conceitos. Duas delas são aqui
apontadas:A formação de conceitos é característica da criança na idade pré-escolar. Nessa
fase a aquisição espontânea de ideias genéricas se dá por experiências empírico-concretas;
a Assimilação de conceitos é a forma com que crianças mais velhas e adultos adquirem novos
conceitos através do relacionamento dos respectivos atributos criteriais.
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Nesse sentido, apresentamos alguns resultados de uma atividade investigativa com o
foco na interface entre a física e a arte, relacionado à TAS que deverá ser utilizada para avaliar
a aquisição dos conhecimentos pelos alunos.
Segundo a LDB
A aprendizagem significativa pressupõe a existência de um referencial que
permita aos alunos identificar e se identificar com as questões propostas. Essa
postura não implica permanecer apenas no nível de conhecimento que é dado
pelo contexto mais imediato, nem muito menos pelo senso comum, mas visa
a gerar a capacidade de compreender e intervir na realidade, numa perspectiva
autônoma e desalienante. Ao propor uma nova forma de organizar o currículo,
trabalhado na perspectiva interdisciplinar e contextualizada, parte-se do
pressuposto de que toda aprendizagem significativa implica uma relação
sujeito-objeto e que, para que esta se concretize, é necessário oferecer as
condições para que os dois pólos do processo interajam

3–METODOLOGIA
No intuito de avaliar se os objetivos da aula haviam sido alcançados após a
abordagem dos tópicos mencionados, seguimos uma metodologia pedagógica que além de
promover a (re)significação através da criação poética por parte dos alunos, trazendo para a
sua realidade a complexidade dos conceitos físicos, que tivesse também como objetivo
repensar o papel do professor e dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, processo
esse que deve ser constantemente revisado e atualizado.
Os temas, tais como o “Comportamento dualístico da luz” e o “Princípio da incerteza
de Heisenberg” foram inicialmente apresentados e discutidos durante a aula teórica. Os
conceitos envolvidos são considerados de difícil compreensão e distantes da realidade
cotidiana dos alunos. Neste sentido, após as discussões e explicações dos tópicos, foi proposto
aos discentes, como tarefa acadêmica e como parte da avaliação da disciplina de Física IV, a
discussão em grupo e a exemplificação.
Nisso, o professor ainda propôs a elaboração de trabalhos que abordassem os tópicos
acima citados. A forma do trabalho foi livre, porém de criação/autoria do estudante, podendo
tramitar dentro de qualquer área do conhecimento. Um trabalho análogo já havia sido
desenvolvido por Caruso e Oguri (2006) no qual os alunosabordaram o tema “a dualidade
onda-partícula” através de desenhos em quadrinhos.
Por ter sido uma experiência que se encontrava numa fase embrionária, chegou-se a
um consenso de que a nota a ser atribuída aos trabalhos individuais atingiria no máximo trinta
porcento da nota total. Os setenta restantes viriam dos resultados obtidos nas duas avaliações
escritas do semestre.
O critério de avaliação se baseou na ressignificação dos conceitos estudados através
da arte, sem a pretensão de que os poemas, as músicas ou os desenhos confeccionados
representassem plenamente os conhecimentos físicos, mas que permitissem o levantamento
de concepções e vislumbrassem novas possibilidade de trabalhar a Física em sala de aula.
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4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Os trabalhos apresentados pelos alunos em sala de aula incluíram peças teatrais,
músicas, desenhos, gibis e muitas poesias. A tabela abaixo apresenta dois poemas em que
os temas foram abordados.
No poema “O princípio da incerteza” é possível perceber a palavra incerteza do próprio
princípio físico que nos remete ao par de entidades posição/momento linear, ou nas
dualidades elétron/radiação e fóton/ondas com as incertezas/questionamentos humanos nos
pares vida/morte ou ciência/religião.
No poema “Dualidade Humana”, encontramos as dualidades eletron/humano,
bom/mau, fúria perversa/singela feição, sonhos/realidade, onda com vibração e emoção
/pedra que ignora o coração, incerteza do pensamento e vontade da mente/eletron.
Ambos os poemas mostram a complexidade no entendimento conceitual dos temas
estudados e este fato se repetiu nos demais trabalhos.
Tabela 1.Dois poemas obtidos nesse trabalho.
O princípio da incerteza

Dualidade Humana

Na eletrosfera me perguntei
Se a posição de um elétron eu poderia
encontrar
E pela incerteza de Heisenberg
Eu paro para pensar

Quão valente é o elétron
Assume o caráter dual
Queria o ser humano ter essa coragem,
Mostrar seu lado bom e seu lado mau.

Se quero achar um elétron
uma radiação vou aplicar
Com as ondas eletromagnéticas
fótons irão formar
Quanto menor comprimento de onda
Maior frequência se terá
Não posso esquecer da precisão
que também aumentará
Heisenberg descobriu a indeterminação
E as outras incertezas onde estão?
Diz aí Heisenberg
Esta é minha indagação
A iminência da vida
O dia da morte
O fim do mundo
E a vida após a morte

Mas será que o ser humano assim não
é?
Ora, fúria perversa
E no minuto que se segue, singela
feição,
Apenas por uma simples motivação.
Assim é essa mente tão complexa,
Capaz de transformar sonhos em
realidade
Materializando a própria vontade.
Muitas semelhanças têm com o elétron,
Ora, como onda, vibra de emoção,
Ora, como pedra, ignora o coração.
Quão incerto é o pensamento!
Não é possível controlar onde ele está
Nem onde estará

Incertezas que jamais descobrirei
Que os cientistas e religiosos os fez
Que pela física eu me perguntei
Mas que infelizmente eu não encontrei.

Na Física clássica, os conceitos de onda e de partícula são mutuamente excludentes.
No entanto, na mecânica quântica, tanto a luzcomo os elétrons, por serem portadores de
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momento e de energia exibem característica de onda e de partícula Tipler e Mosca (2006).
O princípio da incerteza, consistente com a dualidade onda-partícula, afirma que é
impossível medir simultaneamente a posição e o momento de uma partícula de forma
extremamente precisa. Representado pela inequação ΔxΔpx≥ h/4π, em que Δx e
Δpxdescrevem respectivamente, a incerteza associada à posição e ao momento de uma
partícula, e h sendo a constante de Planck, esse princípio foi enunciado por Werner
Heisenberg, em 1927. Pode-se observar nos poemas que a complexidade desses princípios
e os seusconceitos foram ressignificados a partir da experiencia lúdica em sala de aula tendo
como ponto de partida a poesia e a criatividade.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho de avaliação proposto pelo professor, apesar de ser peculiar, teve uma
ótima aceitação pelos discentes da disciplina de física IV das turmas de engenharias.Um
elevado número de trabalhos voltados para a Arte, e especificamente para a Literatura,
aponta para a importância de se explorar essas interfaces com a Física como já defendida
pelos autores mencionados e que apostam no diálogo entre essas dimensões da criatividade
humana como forma de conhecermos o mundo no qual nos inserimos.
Vale destacar que a metodologia educacional utilizada motivou os estudantes ao
estudo da Física, pela possibilidade de estabelecimento de uma ponte entre as áreas.
Trabalhos como este participam na formação cultural do cidadão, permitindo um
diálogo inteligente com o cotidiano, enriquecendo e promovendo a imaginação, a fantasia e
a criatividade da mente humana.
A ressignificação deconceitos/temas daFísica abordada nesse trabalho aponta para um
possível avanço nas avalições consideradas tradicionais, uma vez que a média das notas dos
estudantes que participaram dessa experiência teve um acréscimo em relação à média
deoutras turmas onde esta metodologia não foi aplicada.
Observou-se uma boa aceitação por parte dos alunos frente a esta experiência

e

supõem-se que isto tenha ocorrido em função dos trabalhos avaliativos se concentrarem no
campo das artes,o que pode ter favorecido, por eles se sentiram mais estimulados, já que
puderam se expressar através da linguagem natural, o que supostamente não ocorreria de
maneira tão provocativa caso fossem utilizar a linguagem gráfica e/ou matemática. Nesse
sentido, essa experiênciatambém nos instiga a pensar em futuros trabalhos onde se possa
comparar, por exemploos resultados obtidos nessavivência com os obtidos com mapas
conceituais ou outras formas de linguagem gráfica.
Podemos ressaltar ainda que, segundoBachelard (1996), a imaginação e a razão estão
associadas, respectivamente, à linguagem poética e ao discurso científico. Nesse sentido,
pretendemos futuramente dar continuidade aos estudos que promovem o diálogo entre essas
dimensões da criação humana.
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Algumas observações complementares de natureza educacional do autormerecem ser
destacadas:
Por uma implicação mais geral, não podemos deixar que a ciência seja, o
desmancha-prazeres da poesia, seca e fria sem alegria, arrogante e carente,
devemos superar os obstáculos epistemológicos do ensino de física e
engenharia; Devemos levar adiante experiências interdisciplinares,
sofisticando cada vez mais a formação de nossos engenheiros, pesquisadores,
professores e demais profissionais; Não podemos ter medo de ousar, nem de
percorrer a ponte entre a ciência e a arte, só assim, poderemos sonhar em
findar, os dois analfabetismos: o literário e o científico.
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Resumo: O presente estudo teve por objetivo verificar a eficiência de uma atividade experimental
investigativa utilizada para o ensino de polímeros em uma turma de terceiro ano do ensino médio de
uma escola pública. Para isso, desenvolveu-se uma sequência didática, fundamentada na Teoria da
Aprendizagem Significativa e nos Três Momentos Pedagógicos, que relacionou o cotidiano dos alunos
com o conteúdo abordado. A aplicação de questionários inicial e final, um diário de observações e a
construção de um mapa conceitual configuraram os instrumentos de coleta de dados, sendo que os
resultados evidenciaram a aprendizagem significativa dos alunos sobre o objeto de estudo, no que tange
à suas propriedades, classificação e aplicações no cotidiano. Além disso, observou-se que os mesmos
demonstraram uma preocupação com os impactos ambientais associados ao descarte e à utilização dos
polímeros, sendo reconhecidas a utilização de polímeros biodegradáveis e a reciclagem como formas de
minimizá-los.
Palavras-chave: Aprendizagem,Conceitos químicos,Investigação.
Abstract:The present study had as objective to verify the efficiency of an investigative experimental
activity used for the teaching of polymers in a class of third year of the high school of a public school.
For this, a didactic sequence was developed, based on the Meaningful Learning Theory and the Three
Pedagogical Moments, which related the daily life of the students with the content addressed. The
application of initial and final questionnaires, a diary of observations and the construction of a conceptual
map configured the instruments of data collection, and the results evidenced the students' meaningful
learning about the study object, with regard to properties, classification and applications in everyday
life. Besides, they were shown to be concerned with the environmental impacts associated with the
discard and the use of the polymers, with the use of biodegradable polymers and recycling being
recognized as ways of minimizing them.
Keywords: Learning, Chemical concepts, Research.

1–INTRODUÇÃO
A dificuldade para se entender alguns conceitos químicos e conseguir relacioná-los
ao cotidiano gera um desinteresse por parte dos estudantes, mas quando estes conceitos
passam a ser coerentes para eles, isso os motiva e os faz produzir saberes (FILHO, et al.
2011). As causas para esse tipo de problema encontram-se, muitas vezes, em algumas das
metodologias empregadas pelos docentes, que acabam por gerar um distanciamento entre
as ideias prévias dos alunos, o conteúdo visto em sala de aula e sua relação com o cotidiano.
Portanto, se fazem necessárias mudanças, de forma que os professores aprimorem
suas metodologias de ensino, compreendam o processo de aprendizagem, se adaptem aos
novos paradigmas que surgem, estimulem a aprendizagem dos alunos mediando a construção
de conhecimentos e promovendo seu interesse para assuntos que são de suma importância
para o seu dia a dia (FIALHO, 2013).
Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo verificar a eficiência de uma
atividade experimental investigativa utilizada para o ensino de polímeros numa turma de
terceiro ano do ensino médio de uma escola pública da cidade de Maringá. Tal atividade foi
calcada nos Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2002), na
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Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e na experimentação investigativa de forma a
proporcionar aos alunos uma aprendizagem com significado. Desta forma, apresentaremos a
seguir uma breve fundamentação teórica que sustentou o trabalho, descreveremos a
metodologia empregada e socializaremos os resultados obtidos.
2 – ALICERCES TEÓRICOS
2.1 – A EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA NO ENSINO DE QUÍMICA, OS TRÊS
MOMENTOS PEDAGÓGICOS E A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA.
A experimentação investigativa no Ensino de Química é considerada, por muitos
pesquisadores, uma forma de proporcionar maior poder de decisão aos alunos no que diz
respeito às atividades desenvolvidas, colaborando para a construção de uma aprendizagem
significativa do conteúdo químico. Tal atividade parte de uma situação problema que pode
ser proposta tanto pelos alunos como pelo professor, sendo importante que “[...] os alunos
se interessem pelo problema a ser investigado, de forma a serem motivados a resolvê-lo [...]”
(ZÔMPERO e LABURÚ, 2011, p. 75). Ao propor soluções para a problemática, os educandos
articulam seus conhecimentos prévios, buscam outros conhecimentos, argumentam e
levantam hipótese, na intenção de justificar suas propostas e relacioná-las entre fatos e
possíveis explicações. A percepção dos alunos sobre o processo de construção de
conhecimentos constitui outra vantagem da aprendizagem pela investigação, caracterizando,
assim, o método científico como a realização de experimentações, observações, coletas de
dados, análises e divulgação de resultados na comunidade científica (HODSON, 1994 apud
OLIVEIRA e SOARES, 2010).
Nesta mesma linha de pensamento e para que se tente garantir uma aprendizagem
significativa, destaca-se a utilização dos Três Momentos Pedagógicos,os quais podem
contribuir para a construção de conhecimentos dos alunos. Essa metodologia, abordada por
Delizoicov (1982) e por Delizoicov et al (2002), considera uma sequência de três momentos
nos processos de ensino e de aprendizagem, sendo estes: a) problematização inicial,
momento em que se apresentam questões ou situações reais que os educandos conhecem e
presenciam, assim os alunos são convidados a expor o que pensam, socializar suas ideias
prévias e refletir sobre suas aprendizagens anteriores na escola ou fora dela (DELIZOICOV et
al, 2002). Para os autores, a finalidade desse momento é propiciar um distanciamento crítico
dos alunos ao se defrontarem com as interpretações das situações propostas para discussão
e fazer com que eles sintam a necessidade da aquisição de outros conhecimentos; b)
organização do conhecimento, que acontece sob a orientação do professor que, diante das
observações de fatos no momento da problematização, definirá, conceituará e fornecerá as
informações que podem ser extraídas dessas observações. Durante o desenvolvimento dos
conceitos propostos, os educandos terão a oportunidade de começar a enxergar as diversas
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possibilidades de interpretação e explicação dos fenômenos ocorridos, passando a interpretar
melhor as situações do seu cotidiano; c) aplicação do conhecimento, que se destina a abordar
sistematicamente o conhecimento incorporado pelos alunos para analisar e interpretar tanto
as situações iniciais que determinaram seu estudo quanto outras que, embora não estejam
diretamente

ligadas

ao

momento

inicial,

possam

ser

compreendidas

pelo

mesmo

conhecimento. Portanto, é durante esse momento que os alunos se tornam capazes de
compreender cientificamente o fato estudado, sendo necessário certo cuidado do docente
para garantir que o aluno relacione as informações apresentadas com aquelas informações
que o mesmo já possui inicialmente, a fim de construir conhecimento sobre determinado
assunto.
Assim, acreditamos que relacionar a utilização dos Três Momentos Pedagógicos, que
valorizam os conhecimentos prévios dos alunos, com a Teoria da Aprendizagem Significativa
(TAS) que também valoriza esses conhecimentos e que, ainda, de acordo com Ausubel e
Novak (1980), considera as informações iniciais dos aprendizes como “estrutura cognitiva”,
ao qual, relacionada de forma substantiva e não literal com uma nova informação, possibilita
a construção de uma aprendizagem significativa.
Para que os alunos atribuam significados ao que lhes é apresentado e tenha condições
para isso, a parte da estrutura cognitiva que interage com a nova informação, chamada de
“conceito subsunçor”, que é uma estrutura específica do conhecimento, deve possibilitar o
suporte para que a mesma seja retida e mantida. Dessa forma, pode-se afirmar que é possível
aprender significativamente novos conceitos a partir do momento em que outras ideias,
presentes na estrutura cognitiva do indivíduo, atuem como uma base para ancorar as novas
informações.
Indo de encontro à aprendizagem significativa, Ausubel (1978) define a aprendizagem
mecânica como aquela em que não há uma interação efetiva entre a nova informação e o
subsunçor, sendo armazenada de forma arbitrária e literal, contribuindo pouco para a
aprendizagem. Em contrapartida, a aprendizagem mecânica não é totalmente descartada e é
vista como preferível quando os estudantes são inseridos em um novo conjunto de
informações.
De outra perspectiva, no momento em que essas informações e o objetivo principal do
conhecimento são apresentados diretamente aos alunos, eles têm uma aprendizagem por
recepção, ou receptiva. Por outro lado, se esse conhecimento for fruto da relação e correlação
de informações por parte dos alunos, os mesmos têm uma aprendizagem por descoberta, a
qual só se torna significativa assim que essas informações interagem com o subsunçor
presente na estrutura cognitiva do indivíduo.
Moreira (2006, p.17) ainda explica da seguinte forma:
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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 fim, Moreira e Buchweitz (1993) destacam a utilização dos mapas conceituais como
recursos didático e avaliativo, tendo em vista que, por meio das flechas e das palavras escritas
sobre as linhas, proporcionam o estabelecimento de relações entre os conceitos construídos
e os enfatizam, facilitando, assim, uma aprendizagem significativa.
3–METODOLOGIA
O presente estudo acompanhou um grupo de trinta e seis alunos que cursavam o
terceiro ano do ensino médio de um colégio público da cidade de Maringá (PR) com o intuito
de compreender se os mesmos aprenderam de forma significativa quando envolvidos em
umaexperimentação investigativa levando em consideração a Teoria da Aprendizagem
Significativa (TAS)e os três momentos Pedagógicos (3MP). Para isso, elaborou-se uma
sequência didática com quatro encontros e cujo enfoque foi a discussão sobre polímeros com
a produção de um slime não tóxico.
No primeiro encontro, iniciou-se a abordagem com a apresentação dos uma série de
materiais poliméricosa partir dos quais se desenvolveu uma discussão com base nas vivências
dos alunos. Estes foram divididos em duplas e responderam a um questionário que se
destinava a compreensão de seus conhecimentos prévios sobre os polímeros. As primeiras
questões foram: O que é um polímero? Qual sua relação com os plásticos? De que forma um
polímero pode ser produzido? É possível modificar a estrutura de um polímero? Justifique. Os
polímeros são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente? Justifique.Em seguida, os alunos
registraram suas respostas em seus cadernos. Estes foram entregues aos pesquisadores que
ainda mediaram discussões sobre o questionário e, após este momento, forneceram algumas
informações adicionais acerca dos polímeros. As discussões foram colocadas no quadro pelos
pesquisadores em forma de mapa conceitual, momento em que aproveitaram para explicar
do que se tratava e como utilizá-lo para expressar conhecimentos.
No segundo momento, os pesquisadores iniciaram a aula realizando os seguintes
questionamentos aos alunos: Vocês já viram um slime? Vocês já fizeram um? Quais são as
propriedades do slime que vocês se recordam? Vocês tiveram algum problema com o slime?
Vocês acreditam que o slime pode apresentar riscos à saúde? Sabem do que o slime é
composto?Enquanto um dos pesquisadores mediava à discussão dos alunos, o outro
registrava suas respostas na lousa. Na sequência, foi entregue aos alunos uma reportagem
intitulada “Popular na internet, geleca caseira causa queimaduras em crianças” (Fonte: O
Globo), que abordava alguns riscos associados ao slime. Depois da leitura da reportagem,
foram propostos outros questionamentos acerca do texto e sua relação com o tema abordado,
sendo eles: O que vocês acharam da reportagem? Segundo a reportagem, quais são os riscos
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à saúde associados ao slime? Qual ou quais componentes do slime podem causar danos a
saúde? Na reportagem fala-se sobre o bórax, você acredita que é possível produzir slime sem
o bórax? Se sim, indique a forma pela qual você faria; caso contrário, indique de que forma
seria possível utilizar o bórax para fazer slime sem que seja prejudicial à saúde.Realizou-se,
então, uma discussão com base nas respostas dos alunos para tais questões. Mediado pelos
pesquisadores, foi desenvolvido um mapa conceitual com o grande grupo de alunos, a fim de
ampliarem seus conhecimentos acerca de tal recurso. Por fim, a turma foi dividida em quatro
grupos, cada qual continha pelo menos um estudante que já havia produzido slime. A seguir
estes grupospropuseram uma forma para produzir um slime sem utilizar bórax. Os
procedimentos foram entregues aos pesquisadores.
No terceiro encontro, os alunos foram ao laboratório de química, momento em que
continuaram nos quatro grupos do encontro anterior. A eles foi informado que cada grupo
deveria realizar dois procedimentos para produzir dois slimes: um proposto pelos mesmos na
aula anterior e outro proposto pelos pesquisadores, cujo procedimento está a seguir:
Materiais e Reagentes:
Água boricada (3% de H3BO3), bicarbonato de sódio (NaHCO3), Poliacetato de Vinila (cola
de isopor), corante, 2 béqueres de 250 mL, um bastão de vidro e uma colher de chá. Procedimento
experimental: Adicionar em um dos béqueres 30 gotas de água boricada; Adicionar uma pequena
medida (uma colher de chá) de bicarbonato de sódio diretamente na água boricada e mexer com
o bastão de vidro até que não haja formação de bolhas; Em outro béquer, adicionar todo o
conteúdo do tubo de cola de isopor; Adicionar duas gotas do corante sobre a cola de isopor;
Adicionar a mistura formada por água boricada e bicarbonato de sódio, aos poucos, sobre a cola
de isopor e mexer com o auxílio do bastão de vidro.

Para os slimes propostos pelos alunos, estes deveriam registrar em uma folha de papel
os materiais e reagentes utilizados e os procedimentos adotados. As anotações foram
recolhidas, socializadas e discutidas entre os alunos, que poderiam levantar hipóteses.
O quarto encontro foi dividido em dois momentos. No primeiro momento, levantando
hipóteses, revendo suas ideias prévias e fazendo discussões, os alunos deveriam responder
as seguintes questões: Você conhece as propriedades do bicarbonato de sódio? Em sua casa
existe o costume de ingerir medicamentos que contenham essas substâncias? Você sabe qual
a função no bicarbonato de sódio ao ser ingerido como medicamento? Já utilizaram água
boricada? Para o que ela serve? O que você observou ao misturar o bicarbonato de sódio e a
água boricada? E ao misturar os ingredientes com a cola? De que forma você explicaria as
observações solicitadas pela questão anterior utilizando seus conhecimentos químicos? Quais
foram as propriedades que vocês observaram no slime que o caracterizam como um polímero?
Após levantamento de hipóteses, de ideias e discussões, outros questionamentos
foram levantados com o intuito de organizar a atividade. Os questionamentos nesse momento
foram: Onde os polímeros são aplicados? Cite, pelo menos, cinco exemplos. É possível
modificar a estrutura de um polímero? Justifique. Em sua opinião, o que poderia ser feito para
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evitar que os polímeros sintéticos sejam prejudiciais ao meio ambiente?Após as respostas dos
alunos, iniciou-se um debate referente aos possíveis problemas associados ao experimento
realizado no terceiro encontro, o qual foi seguido pela discussão das questões do questionário
final. Na discussão de cada questão, inicialmente, solicitou-se que os alunos expusessem suas
respostas para o restante da turma e discutissem suas concepções. Na sequência, os
pesquisadores discutiram e apresentaram respostas para as questões de forma a
complementar as discussões e sanar possíveis dúvidas. Então, cada aluno organizou seu
próprio mapa conceitual, colocando-o em uma cartolina e apresentando-o ao grande grupo.
4–RESULTADOS E DISCUSSÕES
No primeiro encontro, os alunos, ao serem questionados sobre a semelhança existente
entre os materiais apresentados pelos pesquisadores, não foram capazes de reconhecer que
todos eram poliméricos. Por outro lado, houve duas sugestões que se aproximaram bastante
do esperado, sendo estas: “os materiais são formados por compostos químicos derivados do
petróleo” e “os materiais possuem carbono em sua composição”. Portanto, percebeu-se que
os estudantes buscaram responder ao questionamento proposto com base em seus
conhecimentos sobre a Química Orgânica, que foram construídos nas aulas anteriores a esta.
No segundo contato, realizou-se a verificação dos conhecimentos prévios dos alunos
sobre os polímeros.Nesse sentido, verificou-se que todos eles afirmaram que os polímeros
são macromoléculas, e40,7% mencionaram o termo “monômero” em sua resposta, o qual já
era conhecido por ter sido abordado em sala em aulas que antecederam às da sequência
didática

apresentada.Portanto,

pôde-se

verificar

que

os

aprendizes

apresentaram

concepçõesacerca da definição de polímero que se aproximam daquelas consideradas
científicas, como mostrado na fala do Aluno 1 a seguir:“Polímeros são materiais formados por
macromoléculas cujas unidades constituintes são formadas de um grande número e grupos
de átomos, quesão ligados entre si”.
No que se refere à relação entre polímeros e plásticos,percebeu-se que todos os alunos
compreenderam a existência de uma relação entre ambos e 51,8% afirmaram que todo
plástico é um polímero. Por outro lado, 7,4% recorreram à influência de uma constituição
polimérica para os plásticos ao declararem que os plásticos feitos de polímeros têm maior
durabilidade, deixando subentendido em suas respostas que existem plásticos que não são
formados por polímeros.
Quanto a produção dos polímeros e sua estrutura, verificou-se que uma quantidade
significativa de alunos tinha conhecimento de que um polímero poderia ser produzido por
meio de uma reação de polimerização, mas ainda não havia construído o conhecimento
suficiente para explicá-la. A resposta do Aluno 2 representa esta ideia: “A polimerização é o
nome dado à reação de formação dos polímeros”.Além disso, outras concepções foram
identificadas e foi possível constatar que, de maneira geral, os educandos conheciam a
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existência de polímeros sintéticos e naturais, sendo que esta última classificação foi
mencionada por apenas 29,6% da turma. No que se refere à estrutura dos polímeros, os
alunos sentiram dificuldade para responder, mas conseguiram após as discussões e
compreenderam que a mesmapode ser modificada e este fato é possibilitado pelas suas
características estruturais, como mostram as falas dos alunos 4 e 5, respectivamente:“Sim,
pois ele é bem maleável e são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais
menores”.“Sim, porque o plástico pode ser modificado dependendo do formato ou do
plástico”.
No que diz respeito ao fato de os polímeros fazerem mal à saúde e ao meio ambiente,
verificou-se que todos os alunos consideraram que os polímeros são prejudiciais à saúde e ao
meio ambiente, sendo mencionadas, em seguida, suas concepções sobre a causa para esse
fato. Porém, analisando as respostas dos educandos, pôde-se observar que dois conceitos
diferentes foram atribuídos ao termo “biodegradável”, sendo evidenciados pelas falas dos
Alunos 6 e 7, respectivamente:“Como não são biodegradáveis, as bactérias não produzem
enzimas capazes de degradá-los e a produção de novos polímeros leva ao acúmulo de lixo
causando sérios problemas ao meio ambiente”.“Os polímeros sintéticos são biodegradáveis,
prejudicando assim o meio ambiente, diferentemente dos materiais”.Além disso, foram
mencionados alguns fatores que estão intimamente relacionados aos riscos ambientais e à
saúde causados pelos polímeros, sendo estes: acúmulo de lixo, descarte incorreto, ignição
dos plásticos, longo tempo de decomposição e poluição. Essas menções evidenciaram o
conhecimento dos alunos sobre esses problemas, bem como sua preocupação com a
preservação do meio ambiente.
O mapa conceitual desenvolvido na lousa pelos pesquisadores ao final deste encontro
foi o seguinte:

Figura 1. Mapa conceitual sobre polímeros desenvolvido pelos pesquisadores.
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O segundo encontroteve início com o levantamento dos conhecimentos prévios dos
alunos acerca do slime, sendo que toda a turma afirmou que conhecia este material, mas
somente cinco deles já o haviam produzido. Notou-se, então, que os alunos apontaram
características do slime com base no que leram ou ouviram a respeito do mesmo.Estes
ficaram surpresos ao serem questionados sobre a possibilidade de o slime apresentar riscos
à saúde edemonstraram curiosidade sobre o componente químico utilizado na produção desse
material que é responsável pelos danos físicos. A seguir, com a leitura da reportagemsobre
os relatos dos casos de queimadura por slime, os mesmos reconheceram que os riscos à
saúde se deviam ao uso do bórax. Tal composto, de acordo com os educandos, poderia ser
substituído pela água boricada para produzir um slime não tóxico. O mapa conceitual
desenvolvido pelos pesquisadores neste momento encontra-se abaixo, o qual propõe uma
relação entre o slime e os polímeroscom base nas discussões realizadas.

Figura 2. Mapa conceitual sobre slime desenvolvido pelos pesquisadores.

Durante o momento em que deveriam propor uma metodologia para produzir um slime
não tóxico, verificou-segrande dificuldade na proposição de uma lista de materiais e
procedimentosbaseando-se somente em suas concepções, hipóteses e experiências. Assim,
houve a interferência dos pesquisadores em alguns momentos da discussão dos grupos.Os
materiais e o procedimento experimental apontados por cada aparecem no Quadro 1.
O terceiro encontro, destinado à produção de dois slimes por grupo, teve como objetivo
maior fugir da tradicional“receita pronta”,atribuindo autonomia aos alunos(LABURU,
2003).Destaca-se que, no momento em que os procedimentos experimentais propostos pelos
educandos foram realizados, dois deles não formaram o slime esperado. Os grupos utilizaram
ingredientes que não estavam no procedimento proposto pelos pesquisadores e que acabaram
interferindo no resultado. O grupo 1, por exemplo, usou a água mineral, a qual fez com que
o slime ficasse duro e quebradiço, e não com a flexibilidade que ele possui em sua forma
correta. Além disso, o grupo não seguiu a ordem correta de adição e mistura dos ingredientes.
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Por outro lado, os grupos 2 e 3 conseguiram realizar um procedimento próximo ao proposto
e obtiveram um resultado aceitável, com um slime flexível e não quebradiço.Em
contrapartida, os slimes produzidos a partir dametodologia proposta pelos pesquisadores
tiveram resultados satisfatórios.
No último encontro, foram realizados questionamentos com a finalidade de reconhecer
e analisar quais conhecimentos os alunos foram capazes de construir com uma abordagem
experimental investigativa. Os alunos foram objetivos em suas respostas. Perceberam a água
dissolvendo o bicarbonato de sódio no momento da mistura. Um dos alunos ainda foi além ao
relatar que houve a formação de bolhas na solução após a mistura dos dois reagentes. Essa
é uma informação importante e bastante relevante para se entender as reações químicas que
acontecem no processo de produção do slime, pois a reação entre a água boricada e o sal
forma ácido carbônico que, por ser instável, se decompõe em água e gás carbônico. Além
disso, 47,8% dos estudantes compreenderam que ao misturar a cola, oproduto começou a
adquirir a consistência do slime e mencionaram conceitos químicos. Como exemplo, tem-se
a resposta do Aluno 9:“A água boricada dissolveu o bicarbonato de sódio, com a adição da
cola a mistura se tornou homogênea e mais densa”.
Verificou-se também que a maior parte dos alunos entendeu que houve reações
químicas no processo e que, em nível molecular, ocorrem interações entre os materiais,
modificando suas composições, até se formar um novo polímero: o slime. Além disso, foram
apontadas muitas características do slime obtido no experimento, tais como flexibilidade e
maleabilidade,atendendo às características dos polímeros em geral.
Ressaltamos que foi possível constatar que os alunos compreenderam que os
polímeros são bastante aplicados no cotidiano, tendo em vista que foram mencionados vinte
e quatro exemplos diferentes. Tais exemplos foram agrupados em áreas de aplicação.
Percebeu-se ainda que, comparando as respostas no início das atividades e no final, houve
uma significativa construção de conhecimentos. Citamos como exemplo um aumento de
33,6% na compreensão de que a modificação da estrutura de um polímero ocorre por meio
de reações químicas. O mesmo ocorreu para a justificativa de “quebra de ligações”, que
apresentou um aumento de 7,5% em relação às ideias iniciais.
Verificou-se também que a maior parte da turma considerou a reciclagem como a
forma mais eficiente de evitar que os polímeros sintéticos causem danos ao meio ambiente.
A preocupação em descartar os polímeros corretamente de forma a contribuir para a
preservação do meio ambiente esteve presente nas respostas de alguns alunos (24,0%).
Observou-se, ainda, que 24,0% dos estudantes sugeriram a utilização de polímeros
biodegradáveis para diminuir os riscos ambientais causados pelo descarte desses materiais,
uma vez que os mesmos podem ser degradados pela ação de microrganismos. Além disso,
alguns educandos, mesmo não mencionando o termo “biodegradável”, apontaram a
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modificação na composição desses materiais como solução para o problema proposto, visando
torná-los mais facilmente degradáveis na natureza.
Diante das atividades realizadas, concluímos que a experimentação investigativa
orientada pelos Três Momentos Pedagógicos,que valorizam a manifestação das ideias prévias
e a organização e aplicação do conhecimento, bem como a utilizaçãodos mapas conceituais
em diferentes momentos como proposta advinda da TAS,possibilitou a construção de uma
aprendizagem significativa. Portanto, acreditamos que trabalhar com tais teorias proporciona
resultados expressivos nos processos de ensino e de aprendizagem.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este estudo foi possível perceber uma evolução dos conceitos químicos usados
pelos alunos, comparando-se as concepções provenientes dos questionários inicial e final. Por
meio das abordagens orais dos pesquisadores, os educandos aprenderam algumas
classificações dos polímeros, como, por exemplo, termorrígidos e termoplásticos, naturais e
sintéticos e de adição e de condensação. Isso desenvolveu neles a capacidade de caracterizar
os polímeros, desde aspectos visuais a microscópicos.
Foi possível perceber que a situação problema apresentada na atividade experimental
investigativa proposta pelos pesquisadores chamou a atenção dos educandos, de forma que
se sentiram motivados a resolvê-lo (ZÔMPERO e LABURÚ, 2011). Por meio do experimento,
os alunos compreenderam que os polímeros podem ser formados por reações entre
monômeros, denominadas reações de polimerização, e que é possível modificar sua estrutura
por meio de reações químicas. Além disso, os mesmos tiveram ciência dos riscos associados
ao slime e encontraram uma forma de produzir um slime não tóxico com base em suas
experiências pessoais, ao mesmo tempo em que perceberam que experimentos científicos
estão sujeitos a erros.
Outro aspecto importante que os alunos desenvolveram foi uma preocupação com o
meio ambiente. A maior parte da turma reconheceu que o uso de polímeros biodegradáveis
e a reciclagem são formas de minimizar os impactos ambientais associados ao descarte e à
utilização dos polímeros. No caso dos polímeros não biodegradáveis, o descarte correto é
essencial para evitar o acúmulo de lixo e não agredir a natureza.
Sendo assim, verificou-se que a utilização de uma atividade experimental investigativa
atrelada a uma sequência de aulas fundamentadas nos Três Momentos Pedagógicos
(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2002) proporcionou aos alunos uma construção de
conhecimentos referente aos polímeros. Além disso, a partir das discussões realizadas com
os estudantes, percebeu-se que os mesmos foram capazes de correlacionar os materiais
poliméricos com o cotidiano, ficando evidente em suas respostas para a primeira questão do

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

916

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

questionário final, em queos alunos mencionaram vinte e quatro exemplos diferentes de
aplicação dos polímeros no dia a dia.
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Resumo: O curso de Ciências na Unifesp, fundado em 2010, permite a seus egressos atuarem nos anos
finais do Ensino Fundamental, bem como no Ensino Médio para a habilitação escolhida, a saber: Biologia,
Física, Química ou Matemática. É composto por um ciclo básico comum com disciplinas científicas e de
humanidades. Este trabalho utiliza mapas conceituais a fim de avaliar a formação inicial dada por este
curso para o conteúdo específico de radiações voltado ao Ensino Fundamental. Das setenta pessoas que
participaram do processo de seleção, doze foram selecionados e convidados a participar do processo
que objetivou verificar se o ciclo básico do curso é/foi suficiente para capacitar estes graduandos e
graduados a ministrarem conceitos relacionados a temática escolhida, havendo aprendizagem
significativa dos conceitos. Trouxemos três dos doze mapas coletados, sendo um exemplo de cada
estrutura que utilizamos como um dos critérios de análise: estrutura radial, em cadeia ou em rede.
Verificou-se que faltam boas relações entre os conceitos científicos e suas aplicações cotidianas. Não foi
possível indicar aprendizagem significativa de conceitos de radiações em nenhum dos três mapas
analisados.
Palavras-chave: formação inicial de professores, mapas conceituais, aprendizagem significativa,
ensino de ciências, ensino de radiações
Abstract: The Science degree at Unifesp, founded in 2010, allows its graduates to work in the final
years of Elementary School, as well as in High School for the chosen qualification - Biology, Physics,
Chemistry or Mathematics. It is composed of a common basic cycle with scientific and humanities
modules. This work uses conceptual maps in order to evaluate the initial training given by this degree
to the specific content of radiation aimed at Elementary School. Of the seventy people who participated
in the selection process, twelve were invited and invited to participate in the course that was started in
the basic course cycle / was sufficient to enable these graduates to teach concepts related to a chosen
theme, having a meaningful learning of the concepts. We have brought three of the twelve maps
collected, being an example of each structure that uses as one of the criteria of the analysis: radial,
chain or network structure. It has been found that the differences between scientific concepts and their
everyday applications are lacking. It was not possible to find significant experiences of radiation concepts
in some of the three maps.
Keywords: initial teacher training, conceptual maps, meaningful learning, science teaching, radiation
teaching

1 – INTRODUÇÃO
O curso de Ciências – Licenciatura na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
foi fundado em 2010, sendo estruturado em oito semestres, dos quais os quatro primeiros
referem-se a um ciclo básico comum, com disciplinas científicas e de humanidades; e os
quatro últimos, a parte de habilitação específica, onde há um aprofundamento na área de
conhecimento escolhida. Ao final do segundo ano de curso, os estudantes escolhem a
habilitação de preferência, a saber: Biologia, Física, Matemática ou Química. Desse modo,
esta formação permite tanto a atuação nos anos finais do Ensino Fundamental (EF), para a
disciplina de Ciências, quanto a atuação na disciplina da habilitação específica, no Ensino
Médio (EM). De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências (2019), o objetivo
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geral desta graduação é a formação sólida em domínio de teorias e ideias científicas e
educacionais, com uma visão integrada dos conhecimentos presentes em seu currículo a fim
de capacitar estes profissionais a abordagens interdisciplinares.
Buscando analisar parte da formação dos professores pela Unifesp, escolhemos um
tema específico dentre aqueles indicados a serem trabalhados nos anos finais do EF: as
radiações. O currículo de Ciências, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017),
está organizado em três unidades temáticas: Vida e Evolução, Terra e Universo e Matéria e
Radiação. O documento define as aprendizagens essenciais para a Educação Básica, onde o
desenvolvimento

de

competências

é

indicado

com

a

finalidade

de

assegurar

o

desenvolvimento dos estudantes (BNCC, p. 7, 2017). As competências são definidas como a
mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores relacionados à vida cotidiana,
o exercício da cidadania e a resolução das demandas do mundo do trabalho. As habilidades
caracterizam as competências e estão associadas ao saber fazer (BNCC, p. 13, 2017).
Dentro das unidades temáticas da disciplina de Ciências, existem os objetos de
conhecimento, que seriam as áreas do conhecimento científico a serem abordadas, bem como
as habilidades a serem desenvolvidas. Na unidade temática Matéria e Radiação, verifica-se
que nos oitavo e nono anos os conceitos e habilidades relacionadas à temática das radiações
são mais explicitamente abordados, o que pode ser verificado entre as páginas 344 e 351 do
documento. Observando isso, temos que:
a) Para o 8° ano são indicadas 16 habilidades, das quais seis pertencem ao eixo
Matéria e Energia e duas destas estão diretamente relacionadas a radiação. Isso corresponde
a 12,5% das habilidades a serem desenvolvidas durante o ano letivo. Estas duas habilidades
estão indicadas no Quadro 1:
Quadro 1. Habilidades relacionadas às radiações para o 8º ano.
OBJETOS DE

HABILIDADES

CONHECIMENTO
Fontes e tipos de energia

(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e

Transformação de energia

não renováveis) e tipos de energia utilizados em residências,

Cálculo de consumo de

comunidades ou cidades.

energia elétrica
Circuitos elétricos
Uso consciente de energia
elétrica

(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica
(termelétricas,

hidrelétricas,

eólicas

etc.),

suas

semelhanças

e

diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia chega
e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola.

Fonte: adaptado (BNCC, pp. 344-351, 2017)

b) Para o 9° ano são indicadas 17 habilidades, das quais sete pertencem ao eixo
Matéria e Energia e cinco destas estão diretamente relacionadas a radiação, o que
corresponde a quase 30% das habilidades a serem desenvolvidas durante o ano letivo. Estas
cinco habilidades estão indicadas no Quadro 2:
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OBJETOS DE

HABILIDADES

CONHECIMENTO
(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da
Aspectos quantitativos das

matéria (constituição do átomo e composição de moléculas

transformações químicas

simples) e reconhecer sua evolução histórica.

Estrutura da matéria
Radiações e suas aplicações na
saúde

(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciem
que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição
das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está
relacionada também à cor da luz que o ilumina.
(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na
transmissão e recepção de imagem e som que revolucionaram os
sistemas de comunicação humana.
(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas
frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as
implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raioX, forno de micro-ondas, fotocélulas etc.
(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação
das radiações na medicina diagnóstica (raio-X, ultrassom,
ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças
(radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta
etc.).

Fonte: adaptado (BNCC, pp. 344-351, 2017).

Para levar os estudantes a desenvolverem tais habilidades, é fundamental que os
professores deste segmento tenham, principalmente, conhecimento de conteúdo (CK) e
conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK) a ser ministrado (LEE SHULMAN, 1986;
MACEDO 2017). Os conhecimentos e habilidades adquiridos e desenvolvidos durante os nove
anos do EF, bem como aqueles advindos do cotidiano, são alicerces daquilo que os alunos
terão contato ao longo do EM – e na vida, enquanto cidadãos.
Os professores formados e em formação em Ciências – Licenciatura pela Unifesp
foram convidados a participar da pesquisa desenvolvida pelos autores deste trabalho, que
tem por objetivo verificar se o ciclo básico do curso supre as necessidades formativas para
que seus egressos ministrem aulas que abordem conteúdos relacionados às radiações. Para
levantarmos

os

conhecimentos

dos

sujeitos

selecionados,

utilizamos

questionários

(questionário de seleção, que envolvia conteúdos de radiação; questionário de caracterização
da formação, para verificar o contato do/a pesquisado/a com o tema durante sua formação
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básica (escola) e superior (graduação)), e desenvolvimento de mapas conceituais (MCs), que
se mostram ferramentas de verificação de aprendizagem significativa (MOREIRA, 1998).
Setenta pessoas, de diferentes anos de formação/semestre, responderam ao
questionário de seleção para participar da pesquisa, sendo 47,1% que optaram pela
habilitação em Biologia, 30% por Química, 21,4% para Física e 1,5% para Matemática.
A ementa das disciplinas que abordam conceitos de radiações no ciclo básico está
listada no Quadro 3.
Quadro 3. Ementa das disciplinas que abordam radiações.
Unidade curricular

Ementa

Física II – 2017 e 2018

1. Leis de conservação; 2. Movimento rotacional; 3. Gravitação; 4. Movimento
oscilatório; 5. Ondas mecânicas; 6. Superposição de ondas estacionárias; 7.
Mecânica dos fluidos

Física III – 2011 a 2016 1. Conceitos básicos de Termodinâmica; 2. Conceitos básicos de Oscilações e
Ondas; 3. Conceitos básicos de Óptica Física
Física III – 2017 e 2018 1. Conceitos básicos de Física Térmica, Calorimetria e Termodinâmica; 2.
Abordagem histórico-filosófica sobre a natureza da luz e sobre conceitos
básicos da óptica geométrica e da óptica física.
Física VI – 2011 a 2016 1. Conceitos básicos de Eletromagnetismo; 2. Conceitos básicos de Física
Moderna.
Física VI – 2011 a 2018 1. Lei de Coulomb; 2. Campos Elétricos; 3. Potenciais Elétricos; 4. Noções de
Eletrodinâmica; 5. Magnetismo nos Materiais; 6. Campo Magnético; 7.
Formalização das Equações de Maxwell; 8. Noções de Física Moderna.
Química I – 2010

1. Evolução dos modelos atômicos e a estrutura eletrônica dos átomos,
orbitais atômicos e números quânticos; 2. Propriedades periódicas dos
elementos; 3. Ligações químicas, estruturas de Lewis e estruturas de
ressonância; 4. Hibridização de orbitais; 5. Polaridade de ligações, geometria
molecular e polaridade de moléculas; 6. Forças intermoleculares; 7.
Propriedades físicas de gases, líquidos e sólidos; 8. Orbitais moleculares; 9.
Ácidos e bases de Lewis.

Química I – 2011 a

1. Introdução a história da Química; 2. Impacto social da Química; 3. A
apropriação do conhecimento químico; 4. Química da matéria e mudanças de
estado; 5. A linguagem Química: símbolos, fórmulas e equações; 6.
Elementos e átomos (evolução dos modelos atômicos e a estrutura eletrônica
dos átomos, orbitais atômicos e números quânticos, isótopos); 7. Moléculas,
íons, átomos, compostos orgânicos e inorgânicos; 8. Estrutura eletrônica dos
átomos; 9. Propriedades periódicas dos elementos; 10. Estequiometria e
aritmética química; 11. Soluções; 12. Interações intermolecular,
intramolecular e as propriedades da matéria.

2018

Química IV – 2015 a
2018

1. Primeira Lei da Termodinâmica; 2. Entalpia, calorimetria, Lei de Hess,
entalpia de formação, alimentos e combustíveis; 3. Eletroquímica; 4. Reações
de oxirredução; 5. Balanceamento de equações de oxirredução; 6. Células
voltaicas, FEM de pilhas; 7. Eletrólise.

Fonte: site do curso.
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
Diz-se que há aprendizagem significativa (AS) quando uma nova informação adquire
significado para o aprendiz, relacionando-se às estruturas cognitivas já existentes com certo
grau de clareza, estabilidade e diferenciação (MOREIRA, 1998). Essas estruturas cognitivas
preexistentes são chamadas de subsunçores e são relevantes para a promoção da AS
(MOREIRA, 1998). Ausubel (2000) faz uma distinção entre dois tipos de aprendizado, que não
são necessariamente excludentes entre si: o aprendizado mecânico e o significativo. No
primeiro, a aquisição de novas informações ocorre com pouca ou nenhuma relação com a
estrutura cognitiva e com as idiossincrasias do aprendiz. Já o segundo tipo de aprendizagem
ocorre quando o novo conhecimento se relaciona e modifica os subsunçores de modo não
arbitrário e não literal. Por vezes, a aprendizagem precisa ocorrer de modo mecânico, a fim
de criar espaço para que novos conhecimentos tenham onde se ancorar (MACNAMARA,1982;
NOVAK E CAÑAS, 2010).
MCs

são

diagramas

que

indicam

relações

entre

conceitos,

organizando

e

representando conhecimentos e são propostos como uma estratégia facilitadora da
aprendizagem significativa, bem como de sua verificação (MOREIRA, 1998; NOVAK E CAÑAS,
2010). Têm como origem os trabalhos de Novak e colaboradores, em 1972, com base na
Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel (MOREIRA e MASINI, 1982, 2006;
NOVAK E CAÑAS, 2010), cujos objetivos eram acompanhar e compreender as mudanças no
modo como as crianças aprendiam Ciências.
As conexões entre os conceitos presentes nos mapas são, geralmente, relacionadas
hierarquicamente, do mais inclusivo para o mais específico. A estrutura conceito → conectivo
→ conceito é chamada de unidade semântica, ou de sentido (CORREIA ET. AL., 2014). Esses
diagramas devem evidenciar as relações de sentido e significados atribuídos por seu autor
sobre uma determinada área de conhecimento. Diferentes domínios dentro de um mesmo MC
podem ser verificados e essas ligações cruzadas, quando pertinentes, são características de
bons mapas, segundo Novak e Cañas (2010).
Além de ser uma ferramenta de promoção e avaliação de aprendizagem, os MCs
mostram-se úteis também para extrair informações e apoiar análises qualitativas e
quantitativas, auxiliando-nos a destacar certos padrões, ao compararmos diferentes mapas
sobre uma mesma área do conhecimento.
Estruturalmente, um mapa pode apresentar três aspectos: radial, onde os conceitos
subordinados ligam-se diretamente à ideia-chave ou pergunta focal, mas não há ligação entre
si; em cadeia, onde os conceitos estão organizados de forma linear; e em rede, onde existem
vários links entre os conceitos (KINCHIN ET. AL., 2010). O tipo de estrutura que o autor do
mapa desenvolve nos remete a verificar aquilo que, para ele, é mais relevante, bem como a
profundidade com a qual ele compreende e conecta os conceitos. Dessa forma, Kinchin et al.
(2010) afirmam que, em geral, mapas do tipo radial sugerem uma aprendizagem mecânica,

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

922

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

apresentando apenas um nível hierárquico. Já o estruturado em cadeia indica uma orientação
para alcançar um objetivo, de modo que as conexões apresentadas só fazem sentido quando
se lê o mapa como um todo. Os mapas em rede indicam uma profundidade maior de
compreensão, já que os conceitos estão altamente integrados. Apresentam vários níveis
hierárquicos e a adição ou deleção de conceitos têm efeitos variados no mapa, podendo criar
outras vias de conexões. Dessa forma, a estrutura do MC nos dá indícios da ocorrência de AS,
desde que também sejam analisadas as conexões feitas – se são ou não viáveis do ponto de
vista conceitual.
3 – METODOLOGIA
O desenvolvimento desta pesquisa se deu em dois momentos, um de seleção dos
sujeitos de pesquisa e outro de caracterização da formação básica e superior dos selecionados
e elaboração do MC.
A seleção foi feita via questionário online, composto por quinze afirmativas sobre
radiação, com crescente grau de dificuldade. Os candidatos julgavam as afirmativas por meio
de botões numerados de um a cinco, que variavam entre discordo totalmente e concordo
totalmente. Analisamos as respostas e a partir de um ideal de grau de concordância e
discordância, selecionamos quatro pessoas de cada habilitação, sendo duas em formação e
duas graduadas. Para isso, selecionamos participantes que mais tivesses dado respostas
dentro do padrão de concordância que esperávamos. Não houve adesão de matemáticos,
ficando estes de fora da análise.
Feita a seleção, promoveu-se um encontro com cada sujeito selecionado para
aplicação do questionário de caracterização da formação básica e superior deles e a
elaboração do MC sobre radiações. O objetivo era verificar se as pessoas haviam tido ou se
se recordavam de ter tido conteúdos relacionados às radiações durante sua formação básica
e durante a graduação no curso de licenciatura. Este questionário também buscou verificar a
atuação da pessoa enquanto professor: se já havia dado aulas, se já havia abordado
conteúdos relacionados às radiações, se considerava a temática relevante e se teria
dificuldades em abordar o tema. Já os MCs coletados foram solicitados com o objetivo de
verificar o que estas pessoas explicitam sobre seus conhecimentos acerca das radiações, bem
como as relações intra e extraescolares que fazem sobre o tema, conectando conceitos
científicos e suas aplicações cotidianas.
Com relação à análise dos mapas, utilizamos a classificação de estruturas de mapas
trazida por Kinchin et. al (2010) e analisamos também a validade das relações e a ocorrência
de erros conceituais.
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4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Trouxemos neste trabalho três MCs, sendo um exemplar de cada classificação.
a) Radial: a Figura 1 é um MC elaborado por uma pessoa cursando Ciências,
habilitando-se em Química. Traz seis caixas de conceitos, sendo cinco conceitos científicos e
consideramos as partículas descobertas e em descobrimento como um exemplo ou
contextualização. Apesar de ser um MC essencialmente conceitual, traz relações pobres entre
estes, além de trazer relações inválidas ou com explicações que não nos levem a depreender
as relações feitas. Pela ausência de relações claras entre os conceitos, e a falta de relações
intra e extraescolares, julgamos que o MC não representa uma AS.
Figura 1. Mapa conceitual 01. Fonte: coleta de dados pelos autores

b) Cadeia: a Figura 2 é um MC elaborado por uma pessoa formada e habilitada em
Física. Apesar de apresentar várias caixas de conceitos (26), apenas três delas referem-se a
conceitos científicos e há poucas ligações cruzadas entre eles. É um MC que aborda questões
sociais em detrimento das explicitações de conceitos científicos. Seu tema central é Radiação
e Radioatividade, entretanto seu enfoque está mais relacionado à radioatividade, suas
aplicações e consequências. Também não se revela um MC que indique uma AS de conceitos
científicos.
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c) Rede: a Figura 3 é um MC desenvolvido por uma pessoa que, no momento da
coleta, estava no 8º semestre do curso, cuja habilitação escolhida foi Biologia. Das 34 caixas
de conceitos, cinco são conceitos científicos e os demais, aplicações e exemplos relacionados
à temática. Apresenta variados níveis hierárquicos e ligações cruzadas válidas. Apesar de ser
classificado como rede, é cientificamente pobre em conceitos de radiações. Assim, não é
possível afirmarmos que tenha havido AS dos conceitos de radiações.
Figura 3. Mapa conceitual 03. Fonte: coleta de dados pelos autores.
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino de Ciências envolve uma ampla gama de conceitos científicos, sendo
desafiador para quem aprende e para que ensina. No Ensino Fundamental, esta disciplina
envolve assuntos relacionados à Biologia, à Física, à Química e, por vezes, à Matemática, bem
como questões relacionadas à sociedade, ao meio ambiente e tecnologia. Ao longo de nossa
formação história e cultural, criamos concepções espontâneas que podem ou não ser
alteradas por concepções científicas, por exemplo. Por isso, o ensino de Ciências deve buscar
promover mudanças conceituais nos aprendizes para aquilo que for cientificamente mais
aceito. É imprescindível que o/a professor(a) tenha conhecimento do conteúdo e pedagógico
de conteúdo para promover tais mudanças conceituais.
O curso de Ciências – Licenciatura oferecido pela Unifesp tem como objetivo a uma
formação ampla e sólida em teorias e ideias científicas, tendo um ciclo básico que envolve
disciplinas científicas e de humanidades. Independentemente da habilitação escolhida, é
possível que os egressos atuem no Ensino Fundamental II. Analisando os documentos legais
norteadores do ensino básico, a radiação é uma das temáticas indicadas a serem abordadas
ao longo dos 8º e 9º anos. A pesquisa desenvolvida teve como objetivo verificar se o ciclo
básico é suficiente para que os profissionais formados ou em formação dominem a temática.
Para isso, utilizamos mapas conceituais como instrumento de verificação de aprendizagem
significativa.
De modo geral, os mapas conceituais desenvolvidos pelas pessoas selecionadas
trazem mais conceitos relacionados à radioatividade, em detrimento da radiação e, mesmo
assim, abordam mais aplicações do que conceitos. Abordam-se aplicações como forma de
exemplificar o uso da radiação no cotidiano, o que se alinha às habilidades indicadas pela
BNCC, mas faltam conceitos científicos que expliquem tais aplicações. Para os MC trazidos,
não foi possível afirmar que tenha havido AS de conceitos de radiações, pois estes foram
pouco abordados nos MCs coletados ou, quando abordados, trouxeram relações pobres entre
os mesmos.
Esperamos que trabalhos como este possam colaborar com o crescimento da
qualidade de formação inicial de professores e, consequentemente, da formação dos alunos
do ensino básico a fim de que estes possam utilizar conhecimentos científicos para o exercício
da cidadania.
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PAINEL-RP-064 “ PALAVRAS CRUZADAS”: APLICAÇÃO DE UMA ATIVIDADE LÚDICA
PARA O ENSINO DE TABELA PERIÓDICA NO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO
“CROSSED WORDS”: APPLICATION OF A LUDIC ACTIVITY FOR THE PERIODIC TABLE
TEACHING IN THE 1ST YEAR OF HIGH SCHOOL
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Resumo: O ensino de química em geral ainda é desenvolvido de forma mecanizada, o aluno não
aprende a construir conhecimentos, mas sim reproduzir conceitos que o professor transmite. Como
alternativa, o uso de jogos educativos vem sendo adotado para abordar de forma dinâmica e interativa
o conhecimento químico, contribuindo para aprendizagem significativa (AS). Nesse sentido, este
trabalho teve como objetivo avaliar a aprendizagem dos alunos do 1º ano do ensino médio, mediada
pela aplicação de um jogo didático sobre tabela periódica (TP). A atividade foi desenvolvida na forma
de Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) por bolsistas pibidianos em duas turmas da
EEEFM. Presidente Dutra, BARCARENA-PA. Foram realizados levantamento de ideias prévias, ministrada
aulas expositivas dialogadas e aplicação de palavras cruzadas (PC) sem e com o auxílio da TP. Os erros
e acertos na resolução da PC foram analisados aplicando estatística descritiva e para interpretação das
respostas dadas as perguntas feitas para os alunos sobre o tema adotaram-se a análise de conteúdo.
Os resultados apontaram evidências de AS relacionadas à quantidade de acertos na resolução da PC
mediante o uso correto da tabela periódica, assim como a importância atribuída pelos alunos para
conhecimento sobre os elementos químicos e aprendizagem para vida.
Palavras-chaves: Ensino de Química.Jogos didáticos. Aprendizagem significativa. PIBID.
Abstract: Chemistry is still taught mechanically even nowadays. Students do not learn how to build
knowledge, instead, they reproduce concepts their teacher transmits. Educational games has been used
as an alternative adopted for a dynamic and interactive approach chemical knowledge, contributing to
meaningful learning (ML). In this sense, this work had as its goal to evaluate the high school 1st grade
students' learning, mediated by application of a didactic game on Periodic Table (PT). This activity was
developed as a Potentially Significant Teaching Unit (PSTU) by pibidian scholarship holders in two groups
of EEEFM Presidente Dutra, Barcarena-PA. We carried out surveys of previous ideas, dialogical
expository classes and applications of crossword puzzles (CP) with and without the PT support. The
errors and hits in the resolution of the CP were analyzed using descriptive statistics and, through of
interpretation of answers given to the questions asked to the students about the subject, the content
analysis was adopted. Results showed evidences of ML related to the amount of hits in the CP resolution
through the right use of the Periodic Table, as well as the importance attributed by students to
knowledge about chemical elements and learning for life.
Keywords: Teaching of chemistry. Educational games. meaningful learning. PIBID.

1. INTRODUÇÃO
O ensino aprendizagem na área da química se tornou um grande desafio para os
docentes, pois existe uma barreira que dificulta a compreensão do assunto ministrado durante
as aulas por parte dos alunos. Os educandos relatam, de modo geral, que os conteúdos são
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complexos e que o nível de dificuldades causa o desinteresse e certo desprezo pela disciplina,
sendo que eles estão ali só para conseguir a nota exigida pela escola. Dessa forma, os alunos
não desenvolvam uma boa aprendizagem por falta de estímulos que a metodologia tradicional
não oferece, portanto, os jogos didáticos é um caminho promissor para o aluno alcançar seus
objetivos acoplado ao educador.
A partir disso, por mais encantadora que química seja o aluno já está cansado de ver
o professor no quadro com um pincel nas mãos explicando coisas complexas como por
exemplo: estrutura do átomo, modelos atômicos, entre outros conteúdos. Segundo Oliveira
(2004) estudos e pesquisas mostram que o ensino de química é, em geral, tradicional,
centralizando-se na simples memorização e repetição de nomes, fórmulas e cálculos,
totalmente desvinculados do dia-a-dia e da realidade na qual os alunos vivem.
Nessa perspectiva, metodologias ativas como a adoção de jogos e atividades lúdicas
vêm sendo implementadas em sala de aula para promoção de um ensino de química,
atraente, prazeroso e dinâmico, já que a falta de motivação é também uma das causas do
desinteresse dos alunos por essa disciplina (CUNHA, 2012).
Os jogos didáticos auxiliam tanto o aluno como o professor a alcançar seus objetivos,
de forma dinâmica, evitando que a aula seja exaustiva e direcionada somente ao professor.
Para Cunha (2012), os jogos são indicados como um tipo de recurso didático educativo que
podem ser utilizados em momentos distintos, como na apresentação de um assunto,
ilustração de aspectos relevantes, como revisão ou síntese de conceitos importantes e
avaliação de conteúdos já desenvolvidos.
Dessa forma é evidenciada a importância de se aplicar metodologias
alternativas, como jogos lúdicos no ensino – aprendizagem como forma de
dinamizar as aulas, estimular o interesse dos alunos pelas aulas de química,
melhorando a compreensão dos alunos pelas aulas de química melhorando sua
compreensão como também enriquecendo o aspecto de meios e metodologias
para alcançar uma aprendizagem concreta (BATISTA, LORENZO, SANTOS,
2016, p.1).

Utilizar jogos didáticos no ensino aprendizagem contribui com o aluno no
desenvolvimento do conhecimento cognitivo, físico e social, levando-o a aprender mais
facilmente o assunto abordado. O jogo é uma ferramenta indispensável, pois é um método
que permite ao aluno desenvolver diferentes habilidades cognitivas como o pensamento
lógico, a resolução de problema e a capacidade de abstração (MIRANDA, 2002).
No que se refere à aprendizagem significativa, a adoção de jogos segundo (CASTRO
et al., 2011) a utilização de jogos surge como uma forma de superar esse modelo tradicional
de ensino, e substituí-lo por uma educação que vise ao desenvolvimento pessoal do aluno.
Nesse contexto, a pesquisa, ora apresentada, teve como objetivo avaliar a aprendizagem dos
alunos do 1º ano do ensino médio, mediada pela aplicação de um jogo didático sobre tabela
periódica durante a aplicação de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS)
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por bolsistas pibidianos da Universidade do Estado Pará (UEPA), Campus XVI, BARCARENAPA.
2. MARCO TEÓRICO
Ensinar é uma das atividades mais delicadas que podem ser exercidas, pois
dependendo da didática utilizada, o aprendiz pode compreender ou não, um determinado
assunto. Ao decorrer dos anos, a forma como o ensinar e o aprender vêm sendo modificada
com o intuito de tornar esse processo menos monótono e insignificativo, principalmente para
aquele que está em busca do conhecimento.
Sabemos que, toda e qualquer disciplina possui seus desafios a serem superados, a
química não se ausenta desta lista, uma dessas barreiras, é a falta de empatia dos estudantes
com a matéria, muitas vezes, pela forma como se é abordado um assunto. ParaAraújo (2014)
descreve que o uso de recursos variados, facilitam a compreensão dos conteúdos, somando
forças na constante busca pelo aprendizado dos estudantes, garantindo assim, um ensino de
qualidade.
Para Campos, Bortoloto e Felicio (2003), o jogo quando possui caráter lúdico, tornase mais interessante, pois os alunos ficam entusiasmados quando recebem a proposta de
aprender de uma forma mais interativa e divertida, resultando em um aprendizado
significativo.
Por esse motivo se fez necessário uma mudança na maneira de se trabalhar na sala de aula,
permitindo o aluno participar no processo da construção de novos conhecimentos e melhorar
o seu aprendizado, facilitando o entendimento da disciplina.
No meio de tantas mudanças no processo de ensino-aprendizagem, surgiram as
Teorias de Aprendizagem Significativas (TAS). Conforme Moreira (2011), Aprendizagem
significativa é o processo por meio do qual uma nova informação (um novo conhecimento) se
relaciona de maneira não arbitrária e substantiva (não literal) à estrutura cognitiva do
aprendiz.
O professor utiliza como ponto de partida o entendimento prévio que o próprio aluno
possui sobre um assunto, para construir esse novo conhecimento, trazendo significado ao que
está sendo discutido. Segundo Moreira (2011), O conhecimento prévio serve de matriz
ideacional e organizacional para a incorporação, compreensão e fixação de novos
conhecimentos quando estes “se ancoram” em conhecimentos especificamente relevantes
(subsunçores) preexistentes na estrutura cognitiva.
Como mencionado anteriormente, o estudante não é visto mais como uma” caixa
vazia”, agora ele tem informações anteriores ao ambiente escolar que podem ser usadas
como âncoras para construir novos conhecimentos. Porém, caso os subsunçores não sejam
identificados, Ausubel apud (MOREIRA, 2011) orienta que é possível utilizar os organizadores
prévios que são:
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em si, em um nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade. Sua
principal função é a de servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que
ele deve saber a fim de que o novo material possa ser aprendido de maneira
significativa [...] (MOREIRA, 2011, p.40).

Segundo Ausubel apud (MOREIRA, 2011), existem quatro princípios programáticos
para o conteúdo na abordagem da aprendizagem significativa:
Diferenciação progressiva:
[...] é o princípio segundo o qual as ideias e conceitos mais gerais e
inclusivos do conteúdo da matéria de ensino devem ser apresentados
no início da instrução e, progressivamente, diferenciados em termos
de detalhe e especificidade.
Reconciliação Integrativa:
[...] o princípio programático segundo o qual a instrução deve
também explorar relações entre ideias, apontar similaridades e
diferenças importantes e reconciliar discrepâncias reais ou aparentes.
Organização sequencial:
[...], como princípio a ser observado na programação do conteúdo para fins
instrucionais, consiste em sequenciar os tópicos, ou unidades de estudo, de
maneira tão coerente quanto possível (observados os princípios da
diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa) com as relações de
dependência naturalmente existentes na matéria de ensino.

Princípio da consolidação:
[...] é aquele segundo o qual insistindo-se no domínio (ou mestria) do que
está sendo estudado, antes que novos materiais sejam introduzidos,
assegura-se contínua prontidão na matéria de ensino e alta probabilidade de
êxito na aprendizagem sequencialmente organizada[...] (MOREIRA, 2011, p.
41-42).

Concentrando na área especificamente da química, as atividade fundamentadas na
TAS permitiram com que os professores e alunos se envolvessem mais na construção de
novos conhecimentos diminuindo o abismo que havia entre as duas figuras e dessa forma
ambos passaram a trabalhar de modo conjunto para edificar o tema proposto.
3. METODOLOGIA
3.1 O CONTEXTO DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada com 31 alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente Dutra, situada na vila dos cabanos,
Barcarena-Pá, no mês de dezembro/2018. Este estudo foi desenvolvido pelos acadêmicos do
Curso de Licenciatura em Química da Universidade do Estado do Pará, Campus de Barcarena,
como atividades vinculadas ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência,
PIBID-Química.
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O estudo consistiu em uma pesquisa qualitativa do tipo intervenção pedagógica. Essa
metodologia serve para analisar o desempenho de modo que os resultados obtidos sejam
avaliados para a melhoria no ensino aprendizagem de química.
Para analisar os conhecimentos prévios dos alunos as“palavras cruzadas da química”
disponível no material da Fundação CECIERJ. Nessa fase inicial da UEPS queríamos verificar
quais conhecimentos prévios os alunos traziam consigo, tendo em vista que o assunto Tabela
Periódica dos elementos químicos é introduzido no 9º ano do ensino fundamental.
Embora o uso de Palavras cruzadas possa remeter a ideia de um ensino memorialístico,
ressaltamos que no contexto da pesquisa ela foi adotada coma finalidade delevantar
conhecimentos prévios e avaliar a aprendizagem dos alunos sobre o uso correto da tabela
periódica, enquanto instrumento de consulta e não de memorização por meio de frases e
macetes.
3.2 A INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
Inicialmente fizemos o levantamento dos conhecimentos preliminares dos alunos de
acordo com a metodologia de Ausubel, para saber o que os alunos já sabiam sobre os
elementos químicos. Utilizamos como instrumento de avaliação o jogo de palavras cruzadas
(Figura 1) sobre os elementos da tabela periódica.

Figura 1. Palavras cruzadas Fonte: FUNDAÇÂO CECIERJ, 2016.

Para avaliar melhor o desenvolvimento dos alunos aplicamos a mesma atividade em dois
momentos. No primeiro, os estudantes tiveram que preencher as palavras cruzadas em 20
(vinte) minutos sem o auxílio de qualquer material. No segundo, os alunos resolveram a
mesma atividade em 20 (vinte) minutos, porém, eles utilizaram a tabela periódica como
ferramenta para identificar os elementos químicos corretos para cada espaço.
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Ao finalizar a atividade, reaplicamos o jogo, usando duas estratégias: a 1ª sem a
tabela periódica, enfatizando a interpretação por parte dos alunos e a 2ª com a tabela, para
verificar o que aprenderam em relação ao conteúdo e o uso correto da TP de forma
significativa.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o levantamento das ideias prévias, foi possível identificar subsunçores que
serviram para ancoragem de novos conceitos relacionados ao assunto. No primeiro
momento,durante a aplicação da palavra cruzada, as seguintes questões foram levantadas
pelos alunos: O que são períodos e famílias? O que é número de massa? O que são
halogênios? Quem são os gases nobres?
As perguntas realizadas demonstraram a necessidade de introdução da tabela
periódica enquanto um organizador prévio, para que os alunos pudessem reestruturar os
conhecimentos sobre os elementos químicos já existentes em sua estrutura cognitiva (Figura
2).

Figura 2- Exemplo de cruzadas preenchidas por A29 (1º momento - 5 acertos) e após (2º momento22 acertos) a intervenção. Fonte: Arquivos bolsistas Pibid.

Logo após o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, ministramos a aula
de forma expositiva dialogada, contextualizando o assunto tabela periódica. Essa etapa teve
duração de 150 minutos, distribuídos em dois encontros. A aula foi ministrada, com o intuito
de aprimorar os conhecimentos dos alunos. Nesse momento, pode-se perceber que surgiram
dúvidas e os alunos nos questionavam em relação ao conteúdo ministrado. Nessa perspectiva,
notou-se que os mesmos estavam interessados e predispostos em aprender o conteúdo
(Figuras 3 e 4).
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Figuras3 e 4: Aula expositiva sobre tabela periódica e aplicação das palavras cruzadas; Fonte:
Bolsistas PIBID-2018.

A evolução na quantidade de acertos durante a atividade nos momentos distintos
(Gráfico 1) pode ser compreendida como evidencia de aprendizagem significativa sobre o
assunto ministrado, dando destaque para o uso correto da tabela periódica, que segundo
Ferreira, Correa e Dutra (2016) é um instrumento valioso para consulta e compreensão de

Número de cruzadas preenchidas

diversos conceitos químicos.
655

682
598
514
430
346

309

300

262
178

73

94

17

10

10
Acertos

Erros
1ª Aplicação

Não houve resposta

2ª Aplicação

Gráfico 1: Desempenho total dos alunos nos dois momentos de aplicação das palavras cruzadas

Para ampliar a avaliação sobre o processo de aprendizagem, os alunos foram
questionados sobre a importância em estudar “Tabela Periódica” no ensino médio. No quadro
1, foram sistematizadas e categorizadas as ideias centrais, seguidas de exemplo.
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Quadro 01:Importância atribuída ao estudo de tabela periódica pelos alunos.
ALUNOS

CATEGORIA

EXEMPLO

A1
A2, A3, A4, A9, A8,
A10, A13, A14, A16,
A22, A25, A30, A31,

Conhecimentos sobre os elementos
químicos

A importância de estudar a “tabela periódica” no
ensino médio e que aprendemos sobre os
elementos químicos que existem.

Aprendizagem para a vida

Acréscimo de conhecimento pode ser usado no diaa-dia e em determinadas áreas de trabalho.

Conhecimentos aplicados em seleções
para universidades

Sim, pois em provas maiores como vestibular,
cursos ou Enem, vamos precisar saber. Mas é claro
que não é preciso necessariamente decorar todos
os elementos, mas precisamos estudar sobre a
tabela periódica.

A17, A18

Desenvolvimento escolar e mental

Em minha opinião é fundamental para que o nosso
desenvolvimento tanto escolar quanto mental seja
aberto a novas experiências ao saber que pra tudo
em nossa vida é essencial que tenha química no
meio.

A23, A28

Não vê importância

A5, A6, A15, A12, A19,
A20, A21, A24, A27.

A7, A26

A29

Aprovação escolar

---------------------Preciso passar de ano

A utilização dos recursos didáticos na sala de aula permite ao estudante participar do
processo na construção do conhecimento, podendo relacionar a teoria e prática. Sendo assim,
pode-se dizer com base nos resultados obtidos com a aplicação do jogo palavras cruzadas
dos elementos periódicos, a ocorrência de maior compreensão sobre a importância do estudo
dos elementos químicos e sua organização na forma de tabela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com os resultados obtidos, acredita-se que a aplicação de jogos didáticos nas aulas
sobre o assunto tabela periódica é uma boa metodologia para um amplo entendimento,
facilitando o processo de assimilação do nome e simbologia e propriedades dos elementos
químicos. No entanto, ressaltamos que, os jogos de forma alguma irão substituir outros
métodos de ensino. A aplicação do mesmo serviu para mostrar também a importância de
estratégias dinâmicas para auxiliar didaticamente e atrair os estudantes além de
contextualizar a importância da química para a vida.
Os jogos educativos são ferramentas úteis para reduzir dificuldades enfrentadas
pelos professores e melhorar a aprendizagem do aluno no ensino de química. Nessa
perspectiva, o desenvolvimento da UEPS com aplicação das palavras cruzadas contribuiu para
melhorar aprendizagem dos alunos sobre tabela periódica. Foi satisfatório conseguir agregar
o jogo no contexto do ensino de química e assim mostrar a facilidade no processo de
construção de conhecimentos pelo aluno, contribuindo mais para o desenvolvimento cognitivo
e social na vida dos estudantes.
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Resumo: A velocidade de desenvolvimento de novas tecnologias, e a partir delas, de novos
conhecimentos, incita a busca por maximizar a eficiência dos cursos de física. O objetivo principal do
trabalho é aperfeiçoar os processos de ensino-aprendizagem pautados na teoria da aprendizagem
significativa. Por meio de um estudo sequencial de métodos mistos, são analisados dados sobre
utilização de objetos virtuais de aprendizagem e acompanhadas duas turmas de licenciatura da USP
entre 2018 e 2019, na disciplina de mecânica. Ao contrário dos apelos para o uso de tecnologia, os
resultados mostram que a utilização dos objetos depende muito do estímulo de seus idealizadores e
resulta na constatação de que o professor é a chave da compreensão, do ritmo e do sucesso do processo
de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Ensino de física, Avaliação da aprendizagem.
Abstract: The speed of development of new technologies, and from them, new knowledge, prompt the
quest to maximize the efficiency of physics courses. The main objective is to better the teaching-learning
processes based on the theory of meaningful learning. Through a sequential study of mixed methods,
data on the use of virtual learning objects are analyzed and two undergraduate classes from USP,
between 2018 and 2019, are followed in the discipline of mechanics. Unlike the calls for the use of
technology, the results show that the use of objects depends very much on the stimulus of their creators
and results in the realization that the teacher is the key to understanding, rhythm, and success of the
teaching-learning process from the students.
Key words: Meaningful learning, Physics teaching, learning assessment.

1 – INTRODUÇÃO
A velocidade com que se desenvolvem novas tecnologias, e a partir delas, são
gerados novos conhecimentos, deixa para trás um sistema de ensino sempre dependente de
atualizações. Diante disso, este estudo compreende a necessidade de maximizar a eficiência
dos cursos de licenciatura em física, como forma de melhorar a eficácia da educação básica,
buscando manter o interesse dos estudantes nos primeiros períodos dos cursos de licenciatura
em física.
Trata-se de um problema complexo, pois a formação dos estudantes afeta e é afetada
pela qualidade do sistema de ensino, de forma cíclica, de modo que melhorar os processos
de formação inicial e continuada dos professores implica em diminuir as lacunas de formação
dos níveis fundamental e médio.Por isso, a importância em detectar os problemas de
formação, já no início dos cursos de física no nível superior, onde a probabilidade de fracasso
é maior, se ajusta às formas de redesenhar métodos de ensino e criar materiais que articulem
conteúdos de diferentes disciplinas, inserindo nexos entre conhecimentos distintos.
O objetivo principal da pesquisa é melhorar a compreensão sobre como aperfeiçoar
os processos de ensino-aprendizagem da física no ensino superior.
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Para isso, separar conteúdos que podem ser estudados sem a supervisão do
professor, avaliar o uso de Objetos de Aprendizagem (OAs) disponíveis, ou reconhecer a
necessidade de articular os objetos às aulas, são alguns dos objetivos específicos do estudo.
Conceitos da Teoria da aprendizagem significativa associados ao da complexidade do
sistema de ensino formal e, aos da avaliação da aprendizagem como um ato pedagógico
respondem pelas bases sobre as quais as discussões dos resultados serão orientadas.
Reforça-se a importância de analisarmos os fatores relacionados ao acesso dos
estudantes de física a professores disponíveis e capazes de juntar diferentes temas em corpos
maiores de conhecimento, o que, ao longo do tempo deverá ser incorporado pelos aprendizes
como prática para formar a própria autonomia intelectual, necessária ao processo de auto
estudo de futuros professores.
A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) aparece no horizonte das discussões
sobre ensino em 1963 e ganha espaço entre as discussões que visam tornar obsoleta a
postura comportamentalista, tão presentes ainda nos espaços de educação (Moreira, 2015).
Ao contrário de aceitar respostas corretas, advindas de memorizações e sem
significado, a TAS propõe que a atenção de educadores e pesquisadores em ensino se volte
sobre a compreensão de processos de ensino-aprendizagem que resultem na construção
efetiva de conhecimentos com significados.
As pesquisas fundamentadas na TAS refletem a preocupação de professores de
mestrados profissionais em ensino, e de estudantes de licenciatura ou de cursos de pósgraduação, com a formação íntegra dos educandos, e tem ajudado novos pesquisadores, de
diferentes áreas do conhecimento, a refletir sobre esses conceitos. Todos, de uma forma
geral, compreendem a necessidade de mudar o ensino, no entanto, saber de onde partimos
e onde se quer chegar é imprescindível para criar condições e reflexões sobre as mudanças,
de forma interativa. É exatamente nesse ponto que a TAS nos ajuda a pensar a educação.
Muitos estudos mostram que a aprendizagem significativa vem ganhando corpo no
campo do ensino, assim, a construção do referencial teórico deve nortear as discussões que,
num maior grau de responsabilidade, elege as considerações da TAS como o foco de atenção
da presente pesquisa.
2 – REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
Acompanhando a sequência temporal das contribuições da filosofia à educação,
olhemos para uma das primeiras, discutida por um dos maiores filósofos modernos:
Immanuel Kant. Na sua perspectiva, o conhecimento depende da análise do mundo, a priori,
mas forma-se também em contato com o mundo, a posteriori, pela síntese que fazemos do
mundo que passamos a conhecer.
Se por um lado o conhecimento a priori é estrutura intrínseca do indivíduo que
conhece, e, portanto independe, de imediato, de suas relações sociais, o conhecimento a
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posteriori se constrói nessas relações e, o local de maior probabilidade de se obter qualquer
conhecimento empírico e elaborado, nos moldes científicos vigentes, e para um maior número
de pessoas, é a escola.Graças a Kant os homens separaram a religião (reduto da fé) e a
ciência (que se vale de método), de modo que os pesquisadores em ensinose reportam,
cientificamente, ao compromisso de entregar aos estudantes o melhor que podem construir
e compreender, em matéria de educação.
Dentre os muitos temas pesquisados para dar suporte à pesquisa, destacam-se a
clareza de pesquisadores da área de Ensino de Física em conceituar a área, a perspectiva da
matemática como estruturante do raciocínio abstrato, necessária à compreensão de conceitos
e fenômenos da natureza e, por último, o referencial teórico que direciona o Ensino para
resultados considerados adequados, por diferentes aspectos da avaliação da aprendizagem.
O mapa a seguir mostra a relação entre os elementos de interesse da área de
Pesquisa em Ensino.

Figura 1 – Um mapa conceitual para os elementos envolvidos nos fenômenos de interesse da
pesquisa em Ensino (adaptado de Moreira, 2011).

A análise da parte inferior da figura evidencia a ligação entre o Currículo, o processo
de Ensino-Aprendizagem e o Contexto – neste caso, o espaço formal da Educação. Todos
eles, como pode ser visto, estão associados aos processos de avaliação.
Quanto às áreas temáticas de pesquisa em ensino de física, ABRIL (2015) diz que a
maioria dos pesquisadores brasileiros, cerca de 80%, estão concentrados em: 1.
Ensino/Aprendizagem/Avaliação em física; 2. Formação e prática profissional de professores
de física; e 3. Linguagem e cognição no ensino de física (3).
É crescente o número de trabalhos que expõem a busca por programas de
desenvolvimento profissional docente, referente à área (2), como por exemplo, o que
SCARINCI (2016) faz sob o enfoque da atuação do formador. Ela investiga a importância da
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“reflexão sobre a prática, o desenvolvimento da autonomia e a compreensão de uma
concepção de ensino” para a formação continuada docente e conclui, entre outras coisas, que
“a formação contínua e as ações que propiciam um desenvolvimento profissional mais
holístico requerem a participação do aprendiz” (1082). O que está completamente de acordo
com as considerações da TAS.
Na área (3), diferentes estudos mostram o raciocínio abstrato como imprescindível
para a compreensão da Física (Pietrocola, 2002) e que os resultados da escolarização básica
têm relação direta com os da formação superior (Willian, 2009).
Sobre esses resultados, também, a construção do conhecimento, associada ao
conjunto de qualificações intelectuais, produzidas e transmitidas pelo meio social e pelas
instituições escolares, relaciona diretamente o capital escolar ao capital cultural, o que se
distingue do econômico pelo tempo de acesso, devido às dificuldades em aumentar o capital
cultural de forma imediata. Esta é uma contribuição de Pierre Bourdieu (2006) sobre o tema.
Com relação à área (1), contribui para as análises a apreciação de LUCKESI sobre a
avaliação da aprendizagem, que posteriormente, permite tecer as considerações sobre a
aprendizagem significativa. Seja sobre o trabalho ou sobre cada uma de suas partes, LUCKESI
afirma que a avaliação da aprendizagem leva a aprendizagem da avaliação. Isso pressupõe
uma garantia de que ao tentar avaliar um processo de ensino-aprendizagem o sujeito da ação
fica subordinado a aprender com ele. Sua visão sobre a avaliação reconhece a
indissociabilidade dos processos em si, e alerta para a um fato muito importante: uma média,
associado a aprovação em determinada etapa, não garante o conhecimento de todas as partes
que compõem um tema.
LUCKESI (2013) diz também que o ser humano aprende pela ação e, para tanto, na
prática educativa, há que se propor aos educandos atividades que sejam estimulantes e
envolventes e, ao mesmo tempo, auxiliem sua formação como sujeitos e como cidadãos (45).
Todas essas visões da educação corroboram para a escolha da TAS, pois, como
veremos a seguir, importa muito para quem quer aprender de forma significativa, considerar
os pressupostos da teoria, afinal, ela é uma das mais abrangentes explicações sobre o que
considerar para contribuir com o processo da construção do conhecimento significativo.
De acordo com teorias anteriores à de Ausubel, o processo de aprender pode ser
manipulado pelo conhecimento de pelo menos três perspectivas. O primeiro refere-se a fatos
observáveis que podem ser reforçados ou contingenciados (behaviorismo); o segundo,
considera o caráter humano do aprendiz e aposta num processo de auto realização do
indivíduo como um todo, incluindo seus sentimentos e pensamentos, além do conhecimento
em si (humanista) e, o terceiro, que inclui a instrução externa para influenciar processos
internos que passam pela assimilação e acomodação, sucessivas vezes, até que formam e
reestruturam a estrutura cognitiva, em relação com o meio físico e o contexto sociocultural
da escola (cognitivismo) (Moreira, 2001)
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A proposta de Ausubel se distingue das anteriores por unir condições estruturais
mínimas às necessidades mínimas de aptidão do estudante para com o processo a que se
submete quando busca a formação escolar. (Ausubel, 2000)
Ausubel insere na reflexão sobre Educação uma sequência lógica que ajuda
educadores e gestores a refletir sobre como conduzir o processo educacional. Começa por
explicar a necessidade do que ele denomina organizadores prévios (mais gerais, inclusivos e
abstratos que determinado conteúdo), que visam facilitar a aprendizagem de um tópico e que
não dispensam um mínimo de conhecimento prévio relevante, ou alguma pré-disposição em
aprender, por parte do estudante.
A escolha de Ausubel implica em diferenciar aprendizagem significativa “semântica”,
e cotidiana “episódica”, e em afirmar que a primeira requer longos períodos de dedicação
consciente. O autor destaca as de longo prazo, sobre a aquisição e retenção de corpos
completos de estudo, e a adequação dos currículos influenciadas por esses resultados, o que
inclui materiais instrucionais modelados pela teoria.A aprendizagem significativa trata, como
o próprio autor delimita no escopo do livro, “de uma teoria abrangente de como os seres
humanos aprendem e retêm grandes corpos de assuntos organizados em sala de aula e em
ambientes de aprendizado semelhantes... limitado à aprendizagem de "recepção" e à
retenção de material instrucional potencialmente significativo” (Ausubel, p. 33, 2000), o que
está diretamente relacionado à aprendizagem da física.
Os princípios de aprendizagem significativa refutam a simplicidade com que se
associam a aprendizagem ao aspecto comportamental de respostas imediatas e consideram
a experiência cognitiva consciente, diferenciada e articulada, como fornecedor de dados mais
significativos para uma ciência psicológica.O autor explica a aprendizagem significativa como
algo que incorpora um mecanismo de processamento e armazenamento de elementos, de
modo que ideias e informações, tipicamente novas, podem ser apreendidas e retidas, ao
serem apropriadas de forma relevantes e armazenadas junto a conceitos ou proposições
tipicamente mais inclusivos, disponíveis anteriormente para ancorar ideias subordinadas.
A subsunção contabiliza a aquisição de novos significados à uma estrutura hierárquica
na qual os conceitos mais inclusivos ocupam uma posição superior, subordinando
progressivamente outros conceitos, que podem ser alterados, vinculados ou esquecidos ao
longo do tempo.Sobre as variáveis da estrutura cognitiva, o autor considera como principal
influência à aprendizagem, a organização, estabilidade e clareza da estrutura cognitiva. Nas
palavras de Ausubel,
as propriedades da estrutura cognitiva relevante determinam tanto a clareza quanto
a longevidade dos significados que emergem à medida que o novo material entra no
campo cognitivo, bem como a natureza do processo interacional que ocorre. Se
aspectos relevantes da estrutura cognitiva estão disponíveis, claros e
adequadamente organizados, significados estáveis e não ambíguos emergem e
tendem a reter sua particularidade, naturezas idiossincráticas e dissociabilidade. Se,
por outro lado, a estrutura cognitiva é instável, ambígua, desorganizada ou
organizada caoticamente, ela tende a inibir a aprendizagem e a retenção (Ausubel,
p.73, 2000).
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Novos materiais incrementam o conhecimento existente por meio de novas
interações entre os conteúdos novos e aqueles já assimilados e interiorizados (retidos).
Assim, fica mais claro que para colaborar no processo de formação, é necessário compreender
que a estrutura cognitiva do aprendiz pode ser influenciada (1) substantivamente,
pela inclusividade, poder explicativo e propriedades integradoras dos conceitos e
princípios unificadores particulares, apresentados ao aprendiz; e (2)
programaticamente, por métodos apropriados de apresentação, organização e teste
para a aquisição significativa de assunto, usando material instrucional
adequadamente programado e testado, e manipulando adequadamente tanto as
variáveis cognitivas quanto as motivacionais-pessoais-sociais (Ausubel, p. 24, 2000).

A prontidão cognitiva não pode ser descartada, pois não é um simples subproduto.
Pelo contrário, é altamente desejável em cursos como o de física, que requer vínculos estáveis
entre informações e possibilidade de manuseio, abstrações e correlações importantes na
aquisição e retenção dos conhecimentos próprios da área.
Ausubel atenta para a importância devida as associações que os conteúdos escolares
devem ter com os interesses pessoais dos estudantes, com os problemas sociais e o
desenvolvimento tecnológico, atuais e futuros, mas não indica restringir a aprendizagem a
estes itens. Realça, portanto, a importância de valorizar o conhecimento como um fim em si,
mesmo porque, a atitude de negligenciar qualquer conteúdo que não apresente aplicação
imediata impõe lacunas não desejáveis ao processo de formação escolar.
Quando o assunto são os novos materiais para o Ensino de física, uma construção
possível é indicada por Moreira (2011), que ajuda a compreender a concepção de Ausubel
quanto a confecção de materiais que deem suporte ao intento de tornar a aprendizagem
significativa.
Para compreender a complexa relação da educação com o desenvolvimento social há
a necessidade de estudar a ética como código de sobrevivência social. Edgar Morin afirma
que a educação deve demonstrar que não há conhecimento que não esteja, em qualquer
grau, ameaçado pelo erro e apresenta a relação individuo-sociedade-espécie como “os
produtos do processo reprodutor da espécie humana, mas este mesmo processo deve ser
produzido por dois indivíduos. As interações entre indivíduos produzem a sociedade e esta,
que testemunha a emergência da cultura, retroage sobre os indivíduos pela cultura”(MORIN,
p.58, 2002).
Portanto, a opção pela metodologia descrita a seguir considera (a) o contexto da
complexidade do ensino, dentro do qual são construídos o conhecimento escolar, (b) a
impossibilidade de potencializar o processo da aprendizagem sem considerar o acervo cultural
do aprendiz e (c) a necessidade intrínseca dos processos em atender as exigências da
avaliação da aprendizagem, como componente do ato pedagógico, que permite aos
educadores relacionar conteúdos a serem transmitidos àqueles de que dispõem os educandos.
Mais do que isso, a avaliação como método de investigação de a que ponto estamos da partida
e da obtenção dos objetivos da educação.
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3 – METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos da pesquisa foi realizado um estudo sequencial de métodos
mistos (CRESWELL, p. 207, 2009) numa tentativa de formar, dentre outras, relações entre a
coleta de dados em fases sequenciais para articular os resultados dos primeiros estágios do
estudo à criação do material didático que correspondesse aos objetivos do trabalho.
Os procedimentos adotados foram:(1) coleta e análise de dados de utilização dos
OAs do curso de Licenciatura em Ciências da USP – no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), e(2) acompanhamento e estudos sobre afirmações coletadas pelos questionários
semiestruturados submetidos a estudantes de dois semestres consecutivos da disciplina de
mecânica para licenciatura em Matemática (Cód.: 4310232 – IME – 27 estudantes) e em
Física (Cód.: 4300151– IF – 18 estudantes), da USP, na cidade universitária.
Na segunda fase, foi importante ouvir os estudantes da licenciatura em física sobre
suas necessidades em resolver lacunas de formação para reestruturar conhecimentos na
organização de novos raciocínios, derivados de ancoragens e assimilações pré-existentes.
Isso direcionou os esforços dos pesquisadores no sentido de construir um material
que potencializasse as condições estruturais e cognitivas, que decorrem da disposição dos
estudantes em atender as reivindicações de tempo, em sincronismo com as atividades
extraclasse a que o grupo se dispôs.Ao propor uma sequência didática completa, a proposta
considerouas demandas para uma graduação de indissociabilidade a ser construída
intencionalmente pelo material, pretendido como potencialmente significativo.
Para a coleta de dados no 2º sem/2018 foram propostos: (1) acompanhamento das
aulas da disciplina; (2) questionário sobre o tema apontado com o de principal dificuldade
dos estudantes, a falta de coerência entre o que eles sabem e a forma como são cobrados
sobre o uso de vetores; (3) questionário sobre vetores e sua utilização na física.
Foram respondidos pelos estudantes 2 questionários no semestre 2018.2 e várias
listas de exercícios, no semestre 2019.1, feitas para atender as reivindicações de
conhecimentos sobre vetores,por parte dos participantes.
4– APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados evidenciaram itens de interesse sobre o pensamento lógico dos
estudantes de licenciatura pesquisados e estão apresentados a seguir:
1. Objetos de aprendizagem disponíveis para uso espontâneo não são utilizados pela
maioria dos estudantes.A falta de tempo e de consciência do quanto eles podem ajudar
na construção do conhecimento minimizam sua utilização, ou seja, professor tem que
estar perto, do contrário, aspectos didáticos e avaliativos não convergem. Estes
resultados concordam com observações anteriores sobre utilização dos objetos virtuais
(PAGNOSSIN, 2014);
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2. os estudantes declaram ter conhecimentos prévios e necessários à utilização dos vetores
na física, mas essa afirmação decorre de terem sido aprovados anteriormente nas
disciplinas elencadas por eles como pré-requisitos. No entanto, as respostas corretas aos
problemas indicam o contrário, o que confirma a previsão de Luckesi de que a nota e a
aprovação numa etapa não garantem a aprendizagem correspondente;
3. o conhecimento deles sobre vetores não são suficientes para reconhecer qual a forma de
utilização escolher, dentre as três formas possíveis de representação, para resolver
problemas específicos,
4. As operações com vetores são feitas de forma mecânica, não associada ao significado
geométrico. Isso se opõe à capacidade deles em planejar a resolução de problemas que
não compreendem completamente ou, cuja solução depende de articulações geométricas
ainda não sedimentadas;
5. Somente cerca de 1 em cada 6 estudantes consegue criar vínculos estáveis entre o que
sabe e o que necessita saber para resolver os problemas de forma satisfatória. Estes
representam a parcela dos estudantes capazes de recorrer aos conhecimentos prévios
para construir novos, mais elaborados. Estudos futuros talvez possam relacionar o
resultado do item 5 à eficiência dos cursos de licenciatura em física;
6. Quando os estudantes têm disponível um professor mais experiente eles investem mais
no próprio processo de aprendizagem, diante da possibilidade de resolver um maior
número de dúvidas em menores períodos. Isto melhora a eficácia do processoe aponta
para futuras pesquisas na frequência e rendimento de monitorias universitárias. Um
ponto, no entanto, não foi conclusivo: ao final do 2º período da pesquisa os alunos que
atendiam aos encontros extraclasse correspondia aos que tinham melhor rendimento;
7. No contexto do item 6, os estudantes criaram condições para estudar temas como, por
exemplo, a transformação do conceito de vetor para o de campo vetorial. Isto resultou
na construção de um campo elétrico em duas dimensões, a partir de uma única equação
matemática, mas que foi, ao final, generalizada para o espaço tridimensional.
A concepção de campo elétricodo ensino médio, permitiu a eles, futuros professores de
física, compreender as simplificações impostas para este nível, ao mesmo tempo em que
confirmaram o poder da ferramenta matemática que subsidia a compreensão dedomínios da
física.
Assim, duas conclusões podem ser retiradas do estudo: 1. O professor é a chave da
compreensão, do ritmo de aprendizagem e do sucesso do processo ensino-aprendizagem e,
2. Eles devem inserir, oferecer e programar no currículo, disciplinas que permitam a
finalização do aprendizado de temas que se interconectam nas disciplinas, mas que os
estudantes sozinhos não conseguem programar, em tempo e em forma de estudos.
A aprendizagem mecânica pode ser associada às necessidades de notas, ou à
sobrevivência no curso, enquanto a significativa se associa ao querer saber o conteúdo.O
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conhecimento dos professores e suas conexões com os estudantes é muito maior que o que
pode ser descrito em livros. As inserções em aula são pontuais e decorre das dúvidas
especificas de cada estudante, o que invoca mais a presença de professores.
Dentre os conteúdos apontados como incompletos, os estudantes, tanto da
licenciatura em matemática quanto os da física, reconhecem os vetores como conteúdo a ser
mais bem trabalhado na fase inicial dos cursos de formação de professores.
Os

degraus

da

construção

do

conhecimentoexigem

tempo

de

elaboração,

sedimentação e reflexão para que se formem vínculos e significados, o que demanda reflexão,
e que vai ao encontro das prerrogativas da TAS.Nesse sentido também, Luckesi contribui
construindo a compreensão dos futuros professores que, ao inserir a avaliação como ato
pedagógico, aponta para a observação do que já foi apreendido para que se construa, sob
conhecimentos prévios, outros conhecimentos, inclusive sobre a abstração e estruturação da
matemática como subsídio da física, o que concorda com a afirmação de Pietrocola.
A afirmação de Luckesi sobre a necessidade de o educando agir no sentido de
aperfeiçoar o processo é estendida como responsabilidade do professor. Assim, se está
assumindo que a aprendizagem da física pode ser melhorada pela avaliação de aprendizagens
encadeadas, pela complementação do que foi apreendido por informações relevantes que
possibilite a subsunção de novos conceitos, e todas as indicações consideram que o processo
de EA da física está inserida num contexto maior e complexo.
Garantir boas condições de aprendizagem passa pelo reconhecimento do que falta
aos estudantes e nesse sentido, a metodologia contribui ao permitir a avaliação da
aprendizagem à medida que novas atividades são propostas, como instrução externa para
influenciar processos internos que, por sua vez, agem na estrutura cognitiva no sentido de
reestruturá-la, como indica Moreira.
Como contribuição o estudo apontou que as formas de apresentação de vetores duas
dimensões não são de domínio dos futuros professores. No entanto, diante da disponibilidade
da presença de um professor mais experiente, não só é possível construí-la como sistematizar
esse conhecimento para três dimensões, orientando estudos e atividade que permitem, ao
estudantes, formular dúvidas quanto a outros conteúdo relacionados, como por exemplo, a
construção do significado geométrico dos produtos entre vetores e escalar, os produtos
escalar e vetorial e mais, a compreensão sobre vetores apontou para o estudo de como uma
única expressão poderia criar, no espaço, a noção de campo vetorial.
Essa dúvida, apontada em uma das atividades, resultou na construção de uma
atividade em conjunto, partindo da expressão vetorial do campo elétrico: #$⃗ (', ), *) =
-.
4
(/ 0 12 0 13 0 ) 50

$⃗ ). Esse foi um dos pontos mais estimulantes para os estudantes, que
· ('7⃗ + ):⃗ + *;

a partir do cálculo em 24 pontos, puderam construir, por si mesmos, a estrutura do campo
de uma carga elétrica, sobre a construção das linhas de campo que associaram ao que foi
aprendido no ensino médio. A figura e as conclusões sobre os resultados foram:
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1. O campo é radial, ou seja, em qualquer ponto
do plano a direção da reta suporte dos vetores que o
representa passa pela origem do sistema de coordenadas;
2. A intensidade dos vetores diminui à medida que os
pontos onde eles se encontram se afastam da origem, com
o quadrado da distância do ponto à carga; 3. A intensidade
dos vetores é constante para pontos equidistantes da
origem.
Figura 2. Representação do campo elétrico, no plano, gerado por carga positiva, na origem.

O principal objetivo, portanto, foi alcançado, e deve sair como produto educacional
de um estudante do Mestrado Nacional Profissional em ensino de física, para consulta
posterior, já que os produtos técnicos ficam à disposição no link do MNPEF-SBF.
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Resumo: Neste artigoapresentamos uma relação entre aMetodologia daProblematizaçãoutilizando o
Arco de Maguerez (que se constitui de cinco etapas: observação da realidade e definição do problema,
postos-chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade) proposta por Berbel (1999)com
a aprendizagem significativa proposta por Ausubel (1980). Para isso associamos as etapas do arco com
as estratégias da solução de problemas citada por Ausubel (1980).Nesse artigo apresentamos essa
associação por considerarmos que ao aplicaressa metodologia,podemos contribuir para a aprendizagem
significativa.
Palavras-chave: Metodologia da Problematização,Arco de Maguerez, aprendizagem significativa.
Abstract: In this article we present a relation between the ProblematizationMethodology using the Arc
de Maguerez (which consists of five stages: observation of reality and definition of the problem, key
posts, theorization, hypotheses of solution and application to reality) proposed by Berbel (1999) with
the meaningful learning proposed by Ausubel (1980). For this we associate the steps of the arc with the
steps and strategies of the solution of problems mentioned by Ausubel (1980). In this article we present
this association because we consider that when applying this methodology,we can contribute to the
meaningful learning.
Keywords: Problematization Methodology, Arch of Maguerez, meaningful learning.

INTRODUÇÃO
Partindo do pressuposto que uma metodologia de ensino é o meio que leva à
aprendizagem, é importante que o professor utilize metodologias de ensino que tornem as
aulas dinâmicas e interessantes, e que possa partir dos conhecimentos prévios dos alunos,
condição que é fundamental para que ocorra aprendizagem significativa.
De acordo com a teoria da aprendizagem significativa, apresentada por Ausubel, a
aprendizagem pode ocorrer pela interação de novasinformações com conhecimentos préexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não-literal e não-arbitrária
(MOREIRA, 2012).Sendo assim, é elementar que utilizemos metodologias que facilitem o
processo de aprendizagem significativa e satisfaçam as condições para que ela ocorra, a
saber: o material a ser ensinado deve ser potencialmente significativo, ou seja, relacionável
à estrutura cognitiva do aluno, além de ser necessário que o aluno apresente disposição para
relacionar esse novo conteúdo com o conhecimento preexistente em sua estrutura cognitiva
(MOREIRA, 2012).
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Pesquisas recentes realizadas por Galvão e Assis (2019) e Santos e Nagashima (2017)
revelam que metodologias que utilizam a problematização despertam interesse nos alunos
em aprender para solucionar o problema proposto pelo professor.
Galvão e Assis (2019), analisam o desenvolvimento de habilidades cognitivas
utilizando a abordagem experimental investigativa, que parte de uma situação problemática,
e ressaltam a importância de considerar os conhecimentos prévios dos alunos. O desafio
colocado aos alunos para a resolução do problema apresentado “permitiu-os planejar,
levantar hipóteses, constituírem os dados e discutirem-nos, o que viabilizou que eles
compreendessem o conteúdo e desenvolvessem procedimentos e valores que os aproximaram
da cultura científica” (GALVÃO; ASSIS, 2019, p. 24).
Semelhantemente, Santos e Nagashima (2017),indicam a potencialidade de aulas
organizadas diante de situações problemáticas, e registramque é notório o interesse
despertado nos alunospelo conteúdo da disciplina.
Neste sentido, acreditamos que as estratégias de ensino baseadas na problematização
podem colaborar para despertar a predisposição para aprender.
Neste artigo, consideramos a Metodologia da Problematização, introduzida por Berbel
(1999). Esta metodologia utilizaas cinco etapas do Arco de Maguerez, desenvolvido por
Charles Maguerez e citado por Bordenave e Pereira (2005).Segundo os autores, neste
esquema pedagógico, o processo de ensino começa com a exposição dos alunos a um
problema, parte da realidade física ou social, com a finalidade de solucioná-lo por meio de
descoberta. Desta forma,pode apresentar-se como uma alternativa motivadorapara aquisição
de conceitos, pois o aprendiz passa a pesquisar para descobrir e atingir resultados reais,
baseado em problemas reais e soluções que fazem sentido.
A Metodologia da Problematização é dirigida por etapas específicas e organizadas que
tem como objetivo pesquisar e descobrir como solucionar problemas, caracterizando um
processo que pode facilitar a aprendizagem por descoberta.
Em situações típicas de sala de aula, Ausubel (2003) sustenta a aprendizagem por
recepção, pois segundo o autor,grande parte do material a ser aprendido pode ser
interiorizado de forma significativa:
“Visto que o conhecimento de matérias consiste num grande número de
conceitos, proposições e símbolos representativos (ex.: nomes de conceitos)
inter-relacionados, e uma vez que o material apreendido por memorização está
drasticamente limitado quer em termos de tempo (longevidade), quer de
quantidade de itens, exigindo, também, muita repetição esforçada, é óbvio que
a aprendizagem por recepção verbal significativa é, praticamente, o modo mais
importante de aquisição e retenção de tais conhecimentos na escola ou em
ambientes de aprendizagem semelhantes” (AUSUBEL, 2003, p.43).

No entanto, deixa claro que o método da descoberta oferece vantagens motivacionais
únicas (AUSUBEL, 2003).Conforme descreve Moreira (2012), do ponto de vista didático, a
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aprendizagem por descoberta pode ser importante para facilitar aprendizagens como
procedimentos científicos.
Frazzon (1999) explicita que a aprendizagem por descoberta, quando é dirigida e
consequente, leva a uma aprendizagem significativa, e a ausência de diretividade e controle
de condução podem levar a um resultado negativo na elevação do nível de aquisição de
significados do aluno. No entanto, a autora afirma que:
“em situações de laboratório a aprendizagem por descoberta ajuda o aluno a
penetrar no método científico e o conduz ao redescobrimento planejado de
proposições conhecidas que são incorporadas ao conhecimento prévio com
mais consistência pelo esforço estratégico e metodológico da aprendizagem
por descoberta” (FRAZZON, 1999, p. 13).

Procuramos, nesse artigo aproximar a Metodologia da Problematização com a
utilização do Arco de Maguerez e a aprendizagem significativa por descoberta.
APROXIMAÇÃO DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E A METODOLOGIA
DE PROBLEMATIZAÇÃO
Ausubel descreve a aprendizagem por descoberta como um tipo de aprendizagem na
qual o conteúdo final não é apresentado aos alunos, este tem que ser descoberto por eles
próprios (MOREIRA, 2011).
Conforme Ausubel(1980):
“A aprendizagem por descoberta é significativa quando os aprendizes
relacionam não arbitrariamente e substantivamente uma proposição
problemática potencialmente significativa com a sua estrutura cognitiva,
objetivando gerar uma solução que, por sua vez, é potencialmente
significativa. Engloba, portanto, sob estas condições, todos os elementos
essenciais que estão implicados na aprendizagem significativa em geral: uma
disposição para a aprendizagem significativa, uma tarefa de aprendizagem
logicamente significativa e a disponibilidade de ideias relevantes estabelecidas
na estrutura cognitiva do aprendiz” (p. 473).

Para isso o professor deve proporproblemas e os alunos, por descoberta, encontrarão
uma solução para esse problema.Entretanto, para propor soluções é preciso inicialmente que
o aluno aprenda os conceitos que estão envolvidos com aquele problema e entendam o
significado da ideia que expressa a partir desse conceito.
Para a aprendizagem de conceitos é necessário que o aluno o relacione com um
conceito pré-existente (subsunçores) na sua estrutura cognitiva.Segundo Tavares (2005)
quando o aluno consegue fazer a conexão entre o novo conceito e o seu conceito subsunçor,
ele estará construindo significados pessoais para essa informação, transformando-a em
conhecimentos, em significados sobre o conteúdo apresentado, ou seja, sua aprendizagem
será significativa.
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A aprendizagem significativa, ao contrário da aprendizagem mecânica, exige um
esforço do professor para problematizar situações e do aluno ao buscar soluções experimentar
novos caminhos, incorporando as novas informações a conceitos subsunçores preexistentes
na estrutura cognitiva. Na aprendizagem mecânicao aluno limita seu esforço em memorizar
ou estabelecer relações diretas e superficiais, incorporando o novo conhecimento de maneira
arbitrária e literal (BRASIL, 2000).
Silva et al. (2007) descrevem que a problematização leva a busca do novo e essa
busca pode levar à significação de novos conceitos e a compreensão do problema a ser
enfrentado. A compreensão de novos conceitos pode levar a uma aprendizagem significativa.
De acordo com Berbel (1999) é fundamental que alunos e professores não só
compreendam, interpretem e expliquem um problema real, mas também intervenham sobre
ela e para isso essa autora propõe a utilização da Metodologia da Problematização com oArco
de Maguerez como uma alternativa possível e apropriada para atender não só a construção
de conhecimento, mas também as exigências da formação de cidadãos críticos e capazes de
identificar as determinantes sociais mais amplas que condicionam suas práticas sociais.
A Metodologia da Problematização presume que a construção da aprendizagem deve
ser coerente para o alunopor se tratar da resolução de um problema existente na realidade e
não somente no campo imaginativo, e pode gerar motivação, porque como descreve Berbel
(1999) haverá o desejo, a vontade e a determinação para resolver o problema, pois o aluno
“fez o estudo teórico e muitas vezes também o estudo empírico sobre o assunto, tendo a
oportunidade de elaborar suas próprias ideias” (p.12).
Freire (1998) descreve que quanto mais o professor problematiza um conteúdo com
seus alunos, mais se sentemdesafiados para responder ao desafio e resolver o problema.
A Metodologia da Problematização parte da identificação daquilo que na realidade se
mostraproblemático, e situações-problemapodem gerar conflitos cognitivos por intermédio de
concepções de dúvidas, possibilitando abusca para a resolução do problema.Esta abordagem
valoriza o discurso e a interação entre os alunos, e também na relação com o professor,
viabilizando a identificação dos conhecimentos prévios, e deste modo facilita a associação
destes com os novos conhecimentos.
Para Bebel (1999) quando o problema se mostra real, torna o processo de ensino e
aprendizagem mais significativo, ou seja, passa a fazer sentido tanto para o professor, que
neste ambiente é também um ser que aprende e orienta, quanto para o aluno, que passa a
não mais se satisfazer com aparências, deixa de aceitar explicações mágicas e passa a ser
mais indagador e investigativo.
A Metodologia da Problematização é definida por Berbel (1999) como:
“uma orientação geral como todo método, dirigida por etapas distintas e
encadeadas a partir de um
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educação histórico-crítica e constitui-se uma verdadeira metodologia entendida
esta como um conjunto de métodos, técnicas, procedimentos ou atividades
intencionalmente selecionados e organizados para a realização do proposito
maior que é preparar o estudante/ser humano para tomar consciência de seu
mundo e atuar também intencionalmente para transformá-lo, sempre pra
melhor, para um mundo e uma sociedade que permitam uma vida mais digna
para o próprio homem” (p. 10).

Para o desenvolvimento da Metodologia de Problematização, Berbel(1999) utilizao
esquema do arco desenvolvido por Maguerezcomo caminho de ensino e de pesquisa. O
esquema do arco se constitui em cinco etapas (Figura 1).

Figura 1 – As etapas do Arco de Maguerez
Fonte: Bordenave e Pereira (2005)

A descrição para o desenvolvimento de cada etapa está apresentada no Quadro 1.
Quadro 1–Descrição do desenvolvimento das etapas do arcode Maguerez.
Observação da realidade
Nesta etapa os alunos são levados a observar a realidade de uma maneira atenta e irão identificar
aquilo que na realidade está se mostrando carente, inconsistente, preocupante, necessário, enfim,
problemático. Neste momento, os alunos devem estar verificando tudo o que deveria ser
corrigido,transformado e aperfeiçoado.
Pontos-chave
Nesta etapa busca-se identificar quais são os fatores que estão ocasionando o problema, o seu
surgimento e motivo de ter surgido. Se houve uma tentativa anterior de solucioná-lo, por que não
está dando certo? É de acordo com essas reflexões que os alunos vão buscando os pontos a ser
estudados e, se compreendidos irá solucionar o problema.
Teorização
Nesta etapa define-se de que maneira vai ser estudado, seja por livros didáticos, sites especializados,
artigos, revistas, especialistas. Esta etapa é propriamente a investigação, o estudo dos pontos-chave,
a busca para a solução do problema.
Hipóteses
Nesta etapa os alunos devem ser estimulados a buscar por possíveis soluções para os problemas
encontrados.
Aplicação
Esta é a etapa da aplicação das hipóteses determinadas. Nesta fase é importante que alguma prática
seja efetuada, mesmo que pequena, mas deve solucionar e transformar o problema inicialmente
identificado.
Fonte: Berbel (1999)
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Ausubel (1980) menciona cinco etapas como estratégiaspara a solução deproblemas.De
acordo com o autor, “é geralmente consistente com a sequência de operações e as
interrelações sequenciais entre a aprendizagem receptiva e por descoberta” (p. 478). As
etapas estão descritas no Quadro 2.
Quadro 2 – Etapas da resolução de problemas.
Etapas e estratégias da solução de problemas citado por Ausubel (1980)
1. Um estado de dúvida, perplexidade cognitiva, frustração ou consciência da dificuldade.
2. Uma tentativa para 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 à estrutura cognitiva, desta forma ativando
ideias de fundo relevantes e soluções de problemas previamente alcançadas, o que por sua vez é
reorganizado (transformado) sob a forma de proposições de solução de problemas ou hipóteses.
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 à mão e a outros espécimes do mesmo problema.
Fonte: Ausubel (1980, p. 478)

As etapas presentes no Quadro 1 são relacionáveis com as etapas do Quadro 2,
aproximando o Arco de Maguerez com as etapas da solução de problemas mencionada por
Ausubel (1980). Asassociaçõespodem ser percebidas entre o estado de dúvida e consciência
da dificuldade (Etapas da solução de problemas) com a identificação daquilo que é
inconsistente e precisa ser mudado (Arco de Maguerez). O desafio proposto pela situação
problemática observada na realidade (característica das Etapas do Arco de Maguerez) pode
gerar perplexidade cognitiva (característica das etapas da solução de problemas),
contribuindo para despertar interesse em relacionar o conhecimento novo e necessáriopara a
resolução do problema, despertando a predisposição a aprender. A tentativa para identificar
o problema, na segunda etapa da solução de problemas, busca os pontos que se alterados
levam à resolução, como na segunda etapa do Arco de Maguerez. A terceira etapa da solução
de problemas se relaciona com as etapas de teorização e hipóteses do Arco de Maguerez,
demonstrando ser uma etapa de investigação, relação de proposições, busca por possíveis
soluções e elaboração de hipóteses, permitindo a interação entre o conhecimento preexistente
e as novas informações, ou a relação de subsunçorescom os novos conhecimentos necessários
à resolução do problema. Na última etapa, aplicação, possibilita a apropriação do novo
conhecimento de maneira significativa.
A busca pela resolução do problema e sua aplicação pode servir como motivação para
a aquisição do conhecimento, já que a aplicação da hipótese é executada na realidade e não
permanece somente no universo da imaginação.Sendo assim, háexpectativa de que a
Metodologia da Problematização possa despertar a predisposição para aprender, já que o
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desafio é capaz de incentivar e estimular o aluno a solucionar o problema, além de fornecer
suporte ao professor para a elaboração de um material potencialmente significativo.
A comprovação ou aplicação das hipóteses permite a incorporação do conhecimento
construído de forma significativa, desde que a solução do problema tenha sido compreendida,
e possa ser utilizada para resolver outros problemas semelhantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que a Metodologia da Problematização pode contribuir para uma
aprendizagem significativa. A aproximação do Arco de Maguerez com as etapas da solução
de problemas mencionada por Ausubel permite que metodologias de ensino que tem como
base a problematização possam ser aplicadas para facilitar o processo de aprendizagem
significativa. Destacamos que uma pesquisa está em andamento para verificar a efetividade
desta

proposta

no

ensino

de

química.
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Resumo: O presente trabalho busca apresentar a integração de duas metodologias ativas, o Just-inTime Teaching e o Peer Instruction, no conteúdo de Ondas Mecânicas, sendo implementadas no Colégio
Sinodal Tiradentes, Campo Bom, RS. Buscou-se amparo na Teoria da Aprendizagem Significativa de
Ausubel e o Sociointeracionismo de Vygotsky. Apresentaremos uma experiência didática no ensino de
conceitos de Ondas Mecânicas em uma turma de Ensino Médio. Relataremos o contexto da aplicação, o
desenvolvimento da integração das duas metodologias, bem como o desenvolvimento de Mapas
Conceituais, os ganhos de aprendizagem do conteúdo, da transformação de atitude por parte dos
estudantes e as possíveis contribuições para o ensino de Física.
Palavras-chave: aprendizagem significativa, ensino de física, ondas mecânicas.
Abstract: The present work seeks to present the integration of two active methodologies, Just-in-Time
Teaching and Peer Instruction, in the content of Mechanical Waves, being implemented at the school
Colegio Sinodal Tiradentes, Campo Bom, RS. We sought to rely on the Theory of Ausubel's Meaningful
Learning and Vygotsky's Sociointerationalist Theory. We will present a didactic experience in the
teaching of Mechanical Wave concepts in a high school class. We will discuss the context of the
application, the development of the integration of both methodologies, as well as the development of
Conceptual Maps, the learning gains of content, the transformation of attitude by the students and the
possible contributions for the teaching of Physics.
Keywords: meaningful learning, physical education, mechanical waves.

1–INTRODUÇÃO
O contexto envolvendo o ensino e aprendizagem de Física no Brasil apresenta muitos
problemas, tais como a falta de professores, um currículo inchado de conteúdos, poucas horas
aula, o modelo de aula e a avaliação. Os estudantes têm se apresentado de forma
desmotivada, uma vez que as aulas, em sua grande maioria são expositivas e as avaliações
geralmente por prova escrita, utilizando-se de metodologia exclusiva de ensino para a
verificação de conteúdos a partir da memorização. Kantrowitz (2016) salienta que o aluno
necessita ter um papel ativo no processo de ensino e aprendizagem a qual está inserido e a
aula tradicional não consegue propiciar esse papel.
Para que o aluno se constitua como sujeito de sua aprendizagem, dentre os métodos
ativos conhecidos, utilizou-se dois que vem demonstrando resultados positivos no ensino de
Física, o Peer Instruction (PI).

e o Just-in-Time Teaching (JiTT), conforme sugeridos por

Araújo e Mazur (2013). O objetivo é desenvolver uma sequência didática, estudando os
conceitos básicos de Ondas Mecânicas, nas aulas de Física, utilizando-se como referência as
Teorias da Aprendizagem Significativa (TAS) e Sociointeracionista procurando deixar a aula
mais dinâmica, fazendo com que o estudante se torne o responsável pelo seu processo de
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aprendizagem e que consiga aprender significativamente. Pretende-se investigar se as
metodologias ativas, Just-in-Time Teaching e Peer Instruction, fundamentadas nas teorias de
ensino aprendizagem possibilitam uma melhoria na aprendizagem destes conceitos de física.
2–REVISÃO DA LITERATURA
2.1

-

A

TEORIA

DA

APRENDIZAGEM

SIGNIFICATIVA

E

A

TEORIA

SOCIOINTERACIONISTA.
Aprender significativamente é ampliar e reajustar a estrutura cognitiva, a estrutura
mental e com isso ser capaz de relacionar e acessar novos conteúdos de forma não arbitrária
e não literal (MOREIRA, 2009, 2016).
Essa estrutura cognitiva prévia, segundo Moreira (2011) é o fator mais importante
para que ocorra a aprendizagem e a retenção dos novos conhecimentos. Essa sustentação,
ou suporte foi designado de “ancoragem”. Novos conhecimentos precisariam se ancorar, se
sustentar em conhecimentos prévios, de forma não-arbitrária, ocorrendo uma interação entre
ambos.
As ideias bases (subsunçores), muitas vezes, já fazem parte da estrutura cognitiva
do aluno, contudo não estão “ativadas”, cabendo ao professor averiguar o conhecimento
prévio, para “ativá-lo”, e favorecer o ancorar, o novo ensinamento pelo aluno. Moreira (2011,
p. 28) define subsunçor como “conhecimentos prévios especificamente relevantes para a
aprendizagem de outros conhecimentos”.
Moreira (2008) destaca que para Ausubel um organizador prévio tem como função
servir de ponte entre os conhecimentos que o estudante já sabe ou que deveria de saber,
para que o novo “conteúdo” possa ser aprendido de uma forma significativa. São úteis para
facilitarem a aprendizagem se utilizados como “pontes cognitivas”. Caso o material seja de
algo totalmente não familiar, o organizador “expositivo” é utilizado para apresentar conceitos,
ou o que for relevante à aprendizagem e servir de “ponte de ancoragem inicial”.
Na Teoria Socioineracionista o contexto cultural e social no qual o sujeito está inserido
precisa ser levado em conta para entender como um indivíduo se desenvolve. Tem como
centro a interação social, pois ele propõe que durante a socialização que promovam situações
de aprendizagem, tem-se o desenvolvimento. Moreira (1999, p. 112) cita que para Vygotsky
a interação é “o veículo fundamental para a transmissão dinâmica (de inter para intrapessoal)
do conhecimento social, histórico e culturalmente constituído” Desenvolver-se cognitivamente
para Vygotsky é a transformação das relações sociais para funções mentais. (MOREIRA, 1999)
De acordo com Vygotsky (2003) a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) é o
intervalo que separa o nível de desenvolvimento real (NDR) e o nível de desenvolvimento
potencial (NDP). O NDR está relacionado ao que já se aprendeu, se consolidou, enquanto o
NDP está no estado inicial, e precisará de tempo para amadurecer. É na ZDP, que através da
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mediação o professor deve atuar, propondo atividades que beneficiem o processo de
integração entre alunos, entre estudantes e professor, auxiliando na construção do
conhecimento e posteriormente no seu desenvolvimento cognitivo. Para Moreira (1999, p.
116) a ZDP “é uma medida do potencial de aprendizagem; representa a região na qual o
desenvolvimento cognitivo ocorre”. É nesse estágio que se observa o que está em processo
de maturidade. Para o autor o conhecimento é obtido de fora para dentro, tendo o contexto
histórico, social e cultural, assim como a interação, um papel de destaque no desenvolvimento
intelectual do sujeito.
Ausubel, assim como Vygotsky, atribui a importância da linguagem, a interação social,
para a ocorrência de aprendizagem. “Para todas as finalidades práticas, a aquisição de
conhecimento na matéria de ensino depende da aprendizagem verbal e de outras formas de
aprendizagem simbólica. De fato, é em grande parte devido à linguagem e à simbolização
que a maioria das formas complexas de funcionamento cognitivo se torna possível.”
(AUSUBEL, 1968, p. 79)
2.2 - MAPAS CONCEITUAIS
Cognitivamente, mapas conceituais representam o resultado de uma aprendizagem
significativa, conceito que está relacionado a TAS de Ausubel, que permite a relação de novas
aprendizagens a subsunçores ou onde ocorrer relação entre significados. O mapa conceitual
é a representação da compreensão, da articulação dentro de uma lógica. (ALMEIDA 2008)
Moreira (2010) enfatiza a importância de se evidenciar em um mapa conceitual, significados
que foram atribuídos a conceitos e a relação que ocorre entre os conceitos. Almeida (2008),
destaca que mapas conceituais são dinâmicos, pois inter-relacionam conteúdos e podem se
modificar no momento que o sujeito passe a conhecer novas situações.
2.3 MÉTODOS ATIVOS
O JiTT oportuniza ao professor um planejamento sabendo o conhecimento prévio e
as maiores dificuldades encontradas pelos discentes, referida pelas respostas apresentadas
nas atividades de leituras prévias que antecedem as aulas presenciais/regulares, fazendo com
que o aluno se comprometa em preparar-se para a aula (ARAUJO e MAZUR, 2013).
É composto por três etapas: etapa um consiste em Tarefa de Leitura (TL) para ser
realizada em casa de modo a preparar o educando de forma prévia. Esse material pode ser
composto por um artigo curto, capitulo de livro ou material próprio desenvolvido pelo
professor (ARAUJO e MAZUR, 2013). Pode conter links de textos, vídeos, simuladores etc.
Junto com o material, são apresentadas questões conceituais, que devem ser resolvidas de
forma eletrônica, correspondendo aos conceitos estudados na TL; etapa dois consiste na
discussão em aula sobre a TL, podendo ser abordadas as respostas obtidas nas questões
conceituais, promovendo uma maior participação dos estudantes; a terceira etapa consiste
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em atividades envolvendo os conceitos abordados na TL.
Já o método PI busca explorar em sala, atividades de aprendizagem ativa, visando
potencializar sua prática, aumentando a inter-relação. Nessa metodologia, inicia-se a aula
com uma explanação do professor, cerca de 20 minutos, estruturando os conhecimentos
centrais. Após esse período, é lançado para a turma um problema conceitual, de múltipla
escolha, relacionado aos conhecimentos estudados, chamado de Teste Conceitual (TC), onde
os alunos devem pensar por cerca de 2 minutos, formando um raciocínio, para, se necessário
discutir com os pares. (ARAÚJO et al., 2015). É realizada a votação da resposta correta de
forma individual, utilizando algum sistema de votação, podendo ser por meio eletrônico, como
por exemplo, o Plickers. Na Figura 1 tem-se um fluxograma do funcionamento do PI, que leva
em conta o percentual de acertos no TC.

Figura 1 – Fluxograma da aula com a metodologia Peer Instruction.
Fonte: Adaptado de Lasry; Mazur; Watkins (2008).

Durante a interação nos pequenos grupos, os estudantes trocam informações,
experiências, momento que se tem um debate de ideias.
Após a discussão em grupo o professor aplica o mesmo TC, para analisar se ocorreu
um crescimento no percentual de acertos. A partir das respostas obtidas nessa última
votação, caso não satisfatória, o professor pode solicitar a votação de uma nova questão
sobre o mesmo tópico. Se for satisfatória a resposta da nova votação, cabe ao professor
realizar outro TC ou reiniciar o ciclo com um novo conceito (ARAÚJO et al, 2015).
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3– CONTEXTO DA PESQUISA E METODOLOGIA
3.1 - CONTEXTO DA PESQUISA
A sequência didática foi elaborada, através de uma proposta do Mestrado Nacional
Profissional em Ensino de Física, em desenvolver um produto educacional, que possa servir
de instrumento para professores de Física, que atuam na educação básica, e que os mesmos
possam utilizá-la para melhorarem o ensino de Física no Brasil. Tem o objetivo de tornar as
aulas de Física mais dinâmicas, fazendo com que o aluno seja ativo no seu processo de
aprendizagem.
Foi aplicada em uma turma do segundo ano do Ensino Médio no Colégio Sinodal
Tiradentes, um colégio pertencente à rede privada na cidade de Campo Bom no Rio Grande
do Sul. A turma é composta por 31 alunos, sendo que sete alunos são novos na escola e uma
é repetente. A turma se caracteriza por ser agitada, perdendo facilmente o foco e se
dispersando por qualquer motivo. Cada aula tem a duração de 50 minutos, sendo
semanalmente três aulas de Física, uma com dois períodos geminados.
3.2 - METODOLOGIA
Para

a

implementação

da

sequencia

didática

utilizamos

a

integração das

metodologias JiTT e PI, conforme a Figura 2.

Figura 2 – Integração das metodologias JiTT e PI.
Fonte: Araujo e Mazur (2013, p. 374)

Consiste na elaboração de uma TL pelo professor, na qual é enviada para os alunos
lerem, e responderem um questionário, enviando-o, com antecedência ao professor para que
o mesmo possa planejar sua aula de acordo com as respostas obtidas. Com os dados da TL,
o professor planeja a explanação inicial, e os Testes Conceituais que serão colocados em
votação durante a aplicação do PI, após a explanação do professor, que analisará o percentual
de acertos, conforme o percentual de acertos abordado anteriormente, para dar sequência à
aula.
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Para a aplicação da sequência didática sobre Ondas Mecânicas foram utilizados 12
encontros, conforme a Tabela 1, sendo três encontros reservados a conhecer a metodologia,
desenvolver e discutir os Mapas Conceituais desenvolvidos. Em algumas aulas utilizamos
simuladores do Phet daUniversidade do Colorado-EUA.
Na Tabela 1, apresentamos os conceitos abordados em cada TL, bem como o tempo
de duração, e a metodologia aplicada em cada aula.
Tabela 1. Organização da sequência didática.

Aula
1

Duração da
aula
50 min
50 min

2

3

50 min
100 min

4

5
6
7
8
9

50 min
50 min
100 min
50 min
100 min
50 min

10
100 min
11

12

1

50 min

Conceitos abordados

Metodologia

Apresentação da proposta e pré-teste.
- Onda;
JiTT1 (TL 1) e PI2
- Onda mecânica;
- Onda eletromagnética
- Ondas unidimensionais,
bidimensionais e tridimensionais.
- Onda longitudinal
JiTT (TL 2) e PI
- Onda transversal
- Elongação;
JiTT (TL 3) e PI
- Amplitude;
- Comprimento de onda;
- Período e frequência;
- Equação fundamental da
ondulatória.
- Reflexão de pulsos em cordas;
JiTT (TL 4) e PI
- Refração de pulsos em cordas.
- Velocidade de pulsos
Mapas Conceituais (apresentação de como elaborar) e
apresentação de Mapas Conceituais já elaborados
Desenvolvimento do Mapa Conceitual
Discussão sobre os Mapas Conceituais desenvolvidos
- Reflexão
JiTT (TL 5) e PI
- Refração
- Difração
- Interferência;
JiTT (TL 6) e PI
- Interferência construtiva;
- Interferência destrutiva;
- Onda estacionária;
- Ressonância
- Som audível (Infrassom e JiTT (TL 7) e PI
ultrassom);
- Altura;
- Intensidade;
- Timbre
- Efeito Doppler
Pós-teste, debate sobre as respostas e orientações sobre o
questionário de opinião.

Just-in-Time Teaching

2

Peer Instruction
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No primeiro encontro foi explicado o funcionamento da sequência didática, como
seriam as Tarefas de Leitura – forma de envio, prazos para serem respondidas as questões
conceituais e a importância de uma leitura crítica – bem como a realização de um pré-teste.
A sequência didática foi organizada em sete Tarefas de Leituras que foram enviadas aos
alunos pelo sistema on-line do colégio e também pelo aplicativo WhatsApp, na qual foi criado
um grupo da turma para as aulas de Física. Essas Tarefas de Leitura eram compostas por
textos, que apresentavam imagens, para uma melhor compreensão, assim como vídeos. Em
todas as TL havia questões conceituais dissertativas, na qual não eram avaliados pelo grau
de correção, mas tinham como propósito auxiliar o professor no planejamento da aula e no
desenvolvimento/seleção dos Testes Conceituais.
No sexto encontro os estudantes foram apresentados aos Mapas Conceituais, o que
são, a hierarquia dos conceitos, a relação entre conceitos, e analisou-se alguns mapas
conceituais observados na internet.
No sétimo encontro foi o momento onde pudemos averiguar se houve, até o
momento, indícios deuma aprendizagem significativa, onde cada aluno desenvolveu o seu
Mapa Conceitual sobre os conceitos de Ondas Mecânicas abordados até a presente aula, bem
como um texto explicativo sobre o mesmo, tendo em vista que os Mapas Conceituais não são
autoexplicativos.
No oitavo encontro realizou-se uma discussão/problematização sobre os Mapas
Conceituais desenvolvidos na aula anterior, dificuldades encontradas na elaboração e
descrição do mesmo, bem como algumas incoerências encontradas.
Na décima segunda aula realizou-se o pós-teste para avaliar a aprendizagem
proposta pela sequência didática e um questionário de opinião.
4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com relação às Tarefas de Leitura, foram bem aceitas pelos estudantes, sendo
respondidas conforme o combinado, com uma minoria respondendo sem estar comprometido
com objetivo principal, respondendo-as de forma superficial, sem buscar analisar
criticamente, cerca de cinco alunos. Observou-se que muitos alunos imprimiram as TLs,
fazendo anotações, sublinhando o que entendiam ser importante, o que não estava elucidado
e questionando durante os minutos iniciais da aula, demonstrando que, atingimos o objetivo
em tornar o aluno o responsável pelo seu processo de aprendizagem.
Notou-se que as respostas obtidas na TL foi um material proveitoso em informações
para servir de base ao planejamento da aula, pois observava-se a ocorrência de relação entre
conceitos, permitindo direcionar o foco no que realmente necessitava uma abordagem, e que,
através delas houve aprendizagem com relação aos conceitos abordados e na compreensão
dos fenômenos.
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Ao final de cada aula eram aplicados testes conceituais, cerca de três testes por aula,
sobre os conceitos abordados na referida TL, e de acordo com o percentual de acertos
prosseguia-se a aula conforme descrito anteriormente na metodologia Peer Instruction. Dos
vinte e dois testes conceituais aplicados, somente em aproximadamente 41% os alunos se
reuniram em pares, o que de certa forma é um resultado contraproducente, pois a discussão
que ocorre durante essa reunião é o ponto principal da metodologia PI. Contudo, sempre que
foi necessária uma segunda votação, ocorreu um aumento no percentual de acertos.
Outro aspecto importante é que durante as discussões propiciadas pelas respostas do
questionário da TL e a resolução dos Testes Conceituais, podemos identificar possíveis
aprendizagens significativas,quando o estudante responde a um questionamento de forma
mais embasada, relacionando conceitos que não estavam presentes na resposta da questão
na TL, pois os TC levam em consideração as concepções prévias dos estudantes, assim como
as tarefas de leitura.
Com relação aos Mapas Conceituais, foram desenvolvidos 30 de forma individual,
com um pequeno texto explicando-o, levando em conta o que havia sido estudado sobre
ondas mecânicas até a aula de número quatro, onde dois não foram classificados como mapas
conceituais, e sim como modelos mentais, com resumos das definições de cada conceito. Um
desses dois mapas conceituais considerado modelo mental, trazia consigo um texto, na qual
explicava o seu MC, muito bem elaborado, demonstrando que o estudante havia
compreendido os conceitos, mas não soube representá-los durante a construção do seu mapa
conceitual. Observou-se em alguns MC a falta de relação envolvendo alguns conceitos, e uma
maior dificuldade em relacionar a direção de propagação de uma onda.
Quanto ao pré-teste e o pós-teste, realizou-se 13 questões, sendo 12 questões
objetivas e uma questão dissertativa, buscava analisar os diferentes tipos de ondas mecânicas
conhecidas pelos estudantes, onde a média no pré-teste foi de aproximadamente 5,39 acertos
e no pós-teste a média foi em torno de 8,82 acertos, um crescimento de cerca de 64%. Dos
31 alunos que realizaram os dois testes, dois alunos obtiveram o mesmo resultado nas duas
etapas e um aluno teve uma diminuição no número de acertos.
Com relação ao questionário de opinião, os estudantes avaliaram que a utilização das
metodologias ativas é mais satisfatório que métodos tradicionais, a aula planejada sob medida
é mais eficiente, objetiva as dificuldades apresentadas, e a resolução dos Testes Conceituais,
durante a aplicação do Peer Instruction, é uma maneira satisfatória de observar o
entendimento sobre determinado conceito, podendo debater as respostas posteriormente.
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Enquanto professores, precisamos nos responsabilizar pelo envolvimento dos
estudantes, com relação a utilizarmos metodologias que os motivem a serem os sujeitos
responsáveis pelo seu processo de aprendizagem, tornando-os mais ativos nesse processo.
A sequência didática que foi aplicada sobre ondas mecânicas demonstra que estes dois
métodos integrados é uma maneira do professor de Física tornar a aula mais dinâmica,
fazendo com que os alunos estejam mais preparados e encorajados a participarem das
problematizações que ocorrem durante as aulas e que sejam ativos durante sua
aprendizagem.
As questões objetivas podem indicar aprendizagem, contudo não são efetivas para
indicarem a ocorrência de aprendizagem significativa, pois não possibilita ao estudante,
relacionar conceitos através da elaboração das respostas, pois as questões objetivas
apresentam-se prontas em forma de alternativas, e pode ocorrer escolhas aleatórias de uma
determinada alternativa.
Essa sequência didática é uma ferramenta para que possamos melhorar o ensino de
Física, assim como outras existentes. O material desenvolvido foi aplicado para que os
estudantes pudessem deixar de ser um sujeito passivo e torna-se o responsável pelo seu
processo de aprendizagem, buscando uma melhor compreensão dos conceitos abordados e
sentindo-se seguro a participar dos debates, argumentando de forma coerente. Os desafios
que encontramos dentro da educação básica, ainda mais nas aulas de Física são muitos, mas
é possível, através das metodologias ativas tornarmos as aulas de Física mais dinâmica e
significativa.
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PAINEL-RE-068 OS JOGOS COMO INSTRUMENTOS PEDAGÓGICO NO ENSINO DE
QUÍMICA: DA TEORIA À PRÁTICA
GAMES AS PEDAGOGICAL INSTRUMENTS IN TEACHING CHEMISTRY: FROM THEORY TO
PRACTICE
ANTONIO BRAGA DE REZENDE NETO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte/ Campus Pau dos Ferros/
antonionetto1997@gmail.com

Resumo: Este trabalho, apresenta, experiências da construção de instrumentos pedagógicos para o
ensino de Química, do curso de licenciatura plena em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Pau dos Ferros/RN. O jogo em si, é um instrumento que
auxilia o professor na explanação e avaliação. Nesse sentido, tomamos como objetivo principal analisar
a teoria e prática pela qual foi desenvolvida através desses instrumentos didáticos-pedagógicos. Depois
de feita a avaliação dos jogos verificou-se que nas turmas onde foi aplicado este recurso houve uma
melhora siginificativa no desempenho das turmas, obtendo resultados satisfatórios. Para fomentar essa
pesquisa, realizamos uma revisão bibliográfica baseadas em Cunha (2012), Zanon (2008), Kishimoto
(1994), Lima (2011), Vagas (2011) entre outros que serão discutidos no decorrer deste texto, falam a
respeito da importância em que as atividades lúdicas podem proporcionar aos estudantes, sejam elas
motivadoras ou que gerem uma aprendizagem mais prazerosa.
Palavras-chave: Experiência, Jogos, Ensino, Aprendizagem significativa, Química.
Abstract: This work presents the experiences of the construction of pedagogical instruments for the
teaching of Chemistry of the course of full licentiate in Chemistry of the Federal Institute of Education,
Science and Technology of Rio Grande do Norte - Campus Pau dos Ferros / RN. The game itself is an
instrument that assists the teacher in the explanation and evaluation. In this sense, we have as main
objective to analyze the theory and practice by which it was developed through these didacticpedagogical instruments. After the evaluation of the games, it was verified that in the classes where
this resource was applied there was a significant improvement in the performance of the classes,
obtaining satisfactory results. In order to foster this research, we carried out a bibliographic review
based on Cunha (2012), Zanon (2008), Kishimoto (1994), Lima (2011), Vacancies (2011) among others
that will be discussed in the course of this text, in which play activities can provide students, whether
motivating or engaging in more enjoyable learning.
Keywords: Experience, Games, Teaching, Meaningful learning, Chemistry.

1–INTRODUÇÃO
Hoje se faz necessário cada vez mais a utilização de estratégias diferenciadas para o
ensino das disciplinas, principalmente quando falamos de Química, em que os estudantes
reclamam por ser uma matéria muito difícil e completa de cálculos, nomenclaturas e
interpretação de conceitos científicos.
Segundo MONTIBELLER (2003 apud FIALHO, 2008), “no brinquedo, a criança vive a
interação com seus pares na troca, no conflito e no surgimento de novas ideias, na construção
de novos significados, na interação e na conquista das relações sociais, o que lhe possibilita
a construção de representações.” Portanto, estamos apenas levando o espírito lúdico para
nossas salas de aula, através de brincadeiras e jogos que, por sua vez, estão envolvendo
conteúdos importantes, porém, de uma forma mais prazerosa e diferenciada.
O autor esclarece acima que o jogo se torna uma ferramenta essencial para o ensino
da Química, pois através dele o estudante pode juntamente com seus colegas, trocar novas
ideias, ou seja, através dessa ferramenta pode-se ocorrer também uma contextualização do
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conteúdo, para haver uma construção de novos significados, além de ser uma forma de
estudar prazerosa e diferenciada.
Assim, é possível visualizar que os jogos podem proporcionar aos alunos uma reação
agradável e divertida de estudar, além de oferecer ao professor uma forma diferente de
avaliar a assimilação dos alunos em relação aos conteúdos estudados, revisar assuntos ou
como um meio dinâmico de fixar o conhecimento.
Os métodos tradicionais de avalição de ensino já não conseguem ativar mais a ânsia
do aluno para estudar antes de realizar as avaliações. Segundo Soares (2006), a aplicação
de metodologias alternativas possibilita, às vezes, uma melhor aprendizagem do conteúdo
ministrado. Deste modo, fica evidente a necessidade do desenvolvimento de novas
alternativas tanto no ensino como em avaliação. Atualmente uma metodologia alternativa
bastante utilizada no ensino de química são os jogos didáticos.
Existe muitos métodos para avaliar os conhecimentos do aluno, entre eles tem o de
aplicar um jogo como instrumento didático, o qual exige do aluno autoconhecimento e atenção
na hora em que o mesmo irá exercer a atividade aplicada pelo professor. Com isso
desenvolvemos um caça-palavras para aplicarmos em uma avaliação, logo após obtivemos
uma pequena melhora no progresso dos alunos. Na presente atividade tinha 10 questões,
nessas questões tínhamos também a opção de responder a quem não achasse a respostas
em meio as palavras embaralhadas.

2 – REFERENCIAL TEÓRICO
Hoje se faz necessário cada vez mais a utilização de estratégias diferenciadas para o
ensino das disciplinas, principalmente quando falamos de Química, em que os estudantes
reclamam por ser uma matéria muito difícil e completa de cálculos, nomenclaturas e
interpretação de conceitos científicos. Por esse motivo alguns autores passaram a estudar
mais a fundo estratégias que propiciam formas de atrair a atenção dos alunos em relação ao
aprendizado, autores como Cunha (2012), Zanon (2008), Kishimoto (1994), Lima (2011),
Vagas (2011) entre outros que serão discutidos no decorrer deste texto, falam a respeito da
importância em que as atividades lúdicas podem proporcionar aos estudantes, sejam elas
motivadoras ou que gerem uma aprendizagem mais prazerosa.
Cunha (2012) deixa referenciado que ao se estudar um tema como os jogos, se deve
levar em consideração o seu significado, pois existem dois tipos: o jogo educativo e o jogo
didático. O primeiro, segundo autor, deve ser definido como o que abrange ações ativas e
dinâmicas que permitem uma ação como a cognitiva, afetiva e social. Já o segundo é o que
se pauta o ensino de conceitos organizados com regras e atividades programadas, que seria
o adotado para estudo neste trabalho. É percebido que os dois tipos de jogos se tornam
recursos muito relevantes para o ensino, uma vez que ao envolver conteúdos de determinada
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disciplina, irão auxiliar no desenvolvimento da estrutura cognitiva no estudante, além de ser
um método prazeroso, no que diz respeito ao divertimento.
Zanon (2008) deixa proposto que o envolvimento com a ludicidade, podem ocasionar
nos estudantes um desenvolvimento de várias habilidades: “Os jogos podem ser considerados
educativos se desenvolverem habilidades cognitivas importantes para o processo de
aprendizagem, resolução de problemas, percepção, criatividade, raciocínio rápido, dentre
outras habilidades”. (Zanon, 2008, p.73)
Dessa forma, o autor diz que o jogo tem por finalidade desenvolver o aprendizado
dos estudantes de uma maneira prazerosa, em que o resultado final dessa prática será o
progresso dessas habilidades. O autor ainda argumenta que esse procedimento pode ser
utilizado de duas maneiras, são elas para entretenimento, ou seja, somente para o
divertimento do aluno, e para o meio didático, que é envolvido conteúdos de pouco interesse
dos estudantes.
Lima (2011), diz que as atividades que envolvem a ludicidade representam um
método pedagógico privilegiado, pois faz com que o aluno trabalhe em grupo, visando o seu
desenvolvimento pessoal. O autor ainda diz que as atividades lúdicas podem propiciar aos
estudantes melhor raciocínio e através da reflexão, construírem melhor o conhecimento.
O autor explica que esse método pedagógico, a ludicidade, tendo como envolvimento
o jogo, virá a ser um instrumento eficaz para o aprendizado. Por meio dele o aluno, em
parceria com demais, irão fazer trocas de ideias. Portanto, é através dessa prática que se
gera uma contextualização do conteúdo, para ocorrer uma troca de conhecimento.
Estratégias que promovam o exercício da aprendizagem dos alunos vêm sendo
analisadas para o seu maior empenho, especialmente no ensino da disciplina de Química, em
que muitos alunos acham que a Química é uma matéria difícil de aprender e chata de se
estudar, por isso alguns autores vem estudando estratégias de ensino que facilitem o maior
entendimento desse caso.
Vagas (2011) deixa supracitado que a ação que envolve jogos faz com que o professor
torne suas aulas mais interessantes, principalmente se forem incluídos jogos, pois é a partir
daí que os estudantes irão desenvolver o físico, o intelectual e o social. Além disso, o autor
menciona que se forem colocadas essas atividades lúdicas em suas aulas, o docente irá
diagnostica os pontos fracos dos alunos em relação a seu aprendizado na disciplina, e
também, em seguida, os avanços.
Sendo assim o professor irá avaliá-lo de maneira que o mesmo aprenda o conteúdo.
Percebe-se que as atividades lúdicas no ensino são uma ferramenta de fundamental
importância, pois através da mediação do professor pode ocorrer uma contextualização entre
eles, causando assim ao final um aprendizado significativo. O jogo pode servir grandemente
no ensino da Química, pois ele pode ser aplicado como forma de revisão dos conteúdos da
tabela periódica.
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3 – METODOLOGIA
3.1 - BINGO QUÍMICO
Partindo do uso da Tabela Periódica dos elementos químicos, tendo em vista a
dificuldade que os alunos comumente apresentam em relação a conteúdos teóricos na
disciplina de Química, utilizar-se-á uma ideia de um método atrativo para esta finalidade: um
jogo. Com base no projeto “Ludoteca Química” do Instituto Federal de Fluminense, será
desenvolvido um Bingo Químico, que irá facilitar ao aluno o manuseio da Tabela Periódica.
Segundo Kishimoto (1994), o jogo pode ter vários significados, desde jogos adultos
até jogos infantis, porém, o foco principal desse trabalho é um jogo adaptado ao conteúdo de
tabela periódica, no qual foi denominado de “Bingo Químico”. O jogo terá como função
principal a revisão e auxílio no aprendizado dos conteúdos ministrados anteriormente pelo
professor.
O Jogo em geral foi realizado com 8 cartelas de bingo, em que a turma seria dividida
nesse mesmo total de cartelas, uma para cada grupo, com números de 1 a 36, com o objetivo
de facilitar a interação entre os alunos. A função do Professor será de mostrar as regras do
jogo e também girar o globo para que as bolinhas contendo as perguntas fossem sorteadas.
Quando chamados os números, os que possuíam o número sorteado na cartela respondessem
a questão e, após acertar, marcar na cartela para que ao final do jogo fosse possível fazer a
conferência e verificação de qual das equipes teria sido a vencedora. OBS.: Os todos os
números do bingo foram repetidos 2 vezes (exceto os números 30 e 31 que foram repetidos
em 3 cartelas diferentes), em cartelas diferentes para que no momento do jogo, o ambiente
se tornasse propício para o estabelecimento de uma possível competição saudável que venha
a ser desenvolvida entre os grupos durante o jogo.
3.2 – CAÇA-PALAVRAS
O propósito deste trabalho é autenticar um novo método de avaliar e analisar os
conhecimentos obtidos dos alunos, especificamente do nível médio, que os mesmos possuem
um índice de rendimento escolar baixo, através da ideia do jogo, decidimos e chegamos a
pergunta: “por que não avalia-los de uma forma diferente?”
Por esses e outros princípios decidimos utilizar o jogo Caça-Palavras, para obter um
novo conceito quando falamos em avaliação. No caso específico, fizemos um teste que
contava como nota para somar ao restante do bimestre, e colocamos o jogo nele, mas de um
jeito diferente e didático melhor.
O tradicional caça-palavras tem o objetivo de ir em busca da palavra que vem
distribuída logo acima do quadro das letras embaralhas. Então fugimos dessa regra tradicional
do jogo. Ao invés de colocarmos as palavras posteriores a serem procuradas, recriamos e
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fizemos dez questões para os discentes responderem, no quadro de letras estavam as dez
repostas, e duas a mais servir de “pegadinhas”, no caso, tinha uma palavra que era “átomo”,
mas não estava enquadrada como resposta de nenhuma questão era apenas uma
“pegadinha”. Em cada questão continha uma linha para o aluno no caso de não encontrar a
resposta no jogo, ele simplesmente podia escrever se soubesse responder a referida questão.
Então foi a partir deste princípio que “recriamos” este modelo de avaliação-teste
diferente. Primeiro ministrou-se aulas sobre o conteúdo de Átomos e Modelos Atômicos.
Depois em outra turma ministrou-se outras aulas utilizando-se o mesmo conteúdo e o mesmo
método tradicional de ensino. Em cada uma dessas aulas foram ministrados os seguintes
tópicos do conteúdo de estrutura atômica: matéria, modelo atômico de Dalton, modelo
atômico de Thomson e o modelo atômico de Rutherford. Cada aula teve mesma duração que
foi de cinquenta minutos. Ao final de cada aula foi aplicado exercício de revisão para auxiliar
ao aluno a estudar e revisar de uma forma mais resumida e objetiva do conteúdo a qual tinha
acabado de ser ministrado. Essas duas aulas foram ministradas em duas turmas distintas do
primeiro ano do ensino pertencentes à escola estadual Dr. José Fernandes de Melo, localizada
na cidade de Pau dos Ferros – RN.
4–RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 – BINGO QUÍMICO
Com o total de 35 alunos presentes, a turma foi dividida em 8 grupos, em que 6 deles
eram formados por 4 pessoas e os outros 2 grupos, por 5 pessoas. Cada grupo recebeu uma
cartela e ficaram encarregados de marca-las (em caso de acerto), sendo acompanhados pelas
marcações do professor no quadro. Cada uma das cartelas possuía 9 números respectivos ao
total de questões a serem respondidas por grupo, equivalentes ao total de 35 perguntas sobre
o assunto de Tabela Periódica.
Com base nisso, a análise realizada sobre os resultados coletados do jogo “Bingo
Químico” se darão de duas formas:
• A primeira, será de cunho quantitativo, referente ao total do percentual de acertos de
cada grupo e do total de questões acertadas pela classe de forma geral;
• A segunda será de cunho qualitativo, referente a concepção dos próprios alunos em
relação ao jogo, se conseguiram perceber uma melhora no aprendizado, se o jogo atingiu o
objetivo que é facilitar o aprendizado, se houve aprendizado de novas informações e se
conseguiram compreender as informações já vistas anteriormente.
4.1.1 Resultados Finais da Análise Quantitativa
Conforme se pode observar com os resultados dispostos na Tabela 3, chegou-se aos
seguintes resultados:
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Do total das 35 questões feitas durante a realização o jogo (pois a questão 32 não foi
colocada em nenhuma cartela, resultando em sua anulação), 25 delas foram respondidas
corretamente, mesmo que por apenas um grupo, enquanto 10 delas foram respondidas
erroneamente por ambas as equipes. Pode-se ilustrar através do Gráfico abaixo:
Gráfico 01: Relação dos erros e acertos referentes às 35 questões do “Bingo Químico”
Acertos

Erros

29%

0%
71%

Fonte: Dados coletados com a aplicação do jogo “Bingo Químico”.

Dentre as questões, as classificações mostram que:
Ø ErrosDUPLOS: 9 erros, totalizando 18 erros.
Ø AcertosDUPLOS: 16 acertos, totalizando 33 acertos (com a questão 30, que foi
colocada em 3 cartelas e os 3 grupos acertaram).
Ø Erros e AcertosSIMULTÂNEOS: 10 simultâneos, sendo 11 erros (com a questão 31,
que foi colocada em 3 cartelas e 2 dos grupos erraram) e 10 acertos, totalizando 21
respostas.
Ø Erros e Acertos POSSÍVEIS: Somando os 18 erros com os 33 acertos e os 11 erros
mais os 10 acertos, se obtém as 72 possibilidades de resposta.

Com os resultados obtidos, verificou-se que 43 deles são respectivos a ACERTOS e os
29 restantes dizem respeito aos ERROS.
Ao ver os resultados, constata-se que os grupos juntos conseguiram acertar 43 das
72 possibilidades de respostas, correspondendo ao percentual de 60% mostrado no Gráfico
02.
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Gráfico 02: Percentual do total de respostas dos Grupos em conjunto
Acertos

Erros

40%
60%
0%

Fonte: Dados coletados com a aplicação do jogo “Bingo Químico”.

Conclui-se, então, que com os dados apresentados, obteve-se um resultado positivo
referente a utilização do jogo “Bingo Químico” como recurso lúdico facilitador no processo de
ensino-aprendizagem dos alunos do Ensino Médio sobre o conteúdo de Tabela Periódica, já
que das 35 questões feitas no jogo, 25 delas foram acertadas, correspondendo a mais de
70% do total de acertos. Dessa forma, também pode-se observar que houve aumento na
interação dos alunos através do trabalho em conjunto, principalmente na relação aluno-aluno,
aluno-professor, mostrando eficácia no desenvolvimento das relações para a construção do
conhecimento em conjunto, bem como facilitar tanto para o aluno quanto para o professor o
processo de ensino-aprendizagem através do diálogo, cujo foi o fator principal para os
resultados positivos deste trabalho.
4.2 CAÇA-PALAVRAS
Em meios aos resultados obtidos, e após os dados coletados sob cada conhecimento
e rendimento dos alunos, criamos uma tabela com as informações mostrando o índice de
respostas correlacionado as perguntas apresentadas na avaliação pelos que os alunos
responderam.
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TABELA COM RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELA TURMA:
Fonte: Dados coletados com a aplicação do Caça-Palavras.

Perguntas:

Respostas:

Toda matéria é constituída por
pequenas partículas indivisíveis,

29 Corretas

chamadas átomos. Quem afirmou

9 Erradas

essa informação?
Quem descobriu o primeiro modelo

18 Corretas

atômico?

20 Erradas

Dalton comparava o modelo do

36 Corretas

átomo como uma bola de _______

2 Erradas

Quem assemelhava o átomo com um

28 Corretas

“pudim com passas”?

10 Erradas

Qual a parte mais pesada do átomo?

26 Corretas
12 Erradas

Qual a parte extrema do átomo?

14 Corretas
24 Erradas

Quais são as partículas de cargas

25 Corretas

elétricas positivas do átomo?

13 Erradas

Quais são as partículas de cargas

29 Corretas

elétricas negativas do átomo?

9 Erradas

Quais são as partículas de cargas

19 Corretas

neutras igual á zero do átomo?

19 Erradas

Quem criou o modelo atômico

22 Corretas

semelhante ao sistema solar?

16 Erradas

Por fim, temos acima todos os dados coletados das perguntas do Teste no qual foi
aplicado na turma do 1º Ano do Ensino Médio. Tendo duração de uns 90 min, todos da turma
responderam por completo sem deixar nenhuma questão sem resposta.
Percebemos através desses dados coletados que os resultados foram satisfatórios,
com a maioria dos alunos atingindo os resultados esperados. Logo após vemos o alto índice
de dificuldades na disciplina de Química. Entretanto, podemos destacar que a utilização do
Caça-Palavras foi fundamental para êxito do Teste, pois é notório que eles possuem um grau
de mais dificuldade principalmente em Química. Por não terem o ensino podemos dizer,
“completo” (Sem aulas práticas, sem conhecimento de laboratórios). Finalizando, eles
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esperam mais, tanto do ensino de Química como o de Ciências, por exemplo, novidades como
aulas práticas, claro e também que as teóricas sejam mais diversificadas.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito deste jogo que teve o intuito de avaliar os conhecimentos dos alunos da
disciplina de química, e de apresentar um modo dinâmico e introdutório de ensinar e aprender
química, onde usamos a introdução dos jogos Bingo Químico e Caça-Palavras sobre o
conteúdo de tabela periódica e modelos atômicos, uma vez que é de fundamental importância
no aprendizado de química.
Partindo dos estudos realizados a avalição desses recursos didáticos, observa-se que
os resultados foram satisfatórios. Sendo assim, o propósito de introduzir jogos no ensino de
Química como uma ferramenta importante, motivadora e agradável.
Sendo assim, como podemos perceber tivemos um excelente rendimento com relação
a aprendizagem desses alunos, e no final ficou um método novo, e criativo de avaliar os
estudantes seja em química ou em outra quaisquer disciplina que o professor-mediando
quiseres utilizar.
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PAINEL-RE-077 O USO DO MAPA CONCEITUAL NO ENSINO DE GEOCIÊNCIAS:
RELATO DE EXPERIÊNCIA NAS AULAS DE GEOGRAFIA DO ENSINO MÉDIO
THE USE OF THE CONCEPTUAL MAP IN TEACHING GEOCIENCES: AN EXPERIENCE REPORT
IN HIGH SCHOOL GEOGRAPHY CLASSES
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Resumo:O presente estudo objetiva apresentar um relato de experiência do uso do mapa conceitual
nas aulas de Geografia realizado com estudantes do Ensino Médio em uma escola na zona sul de São
Paulo. Como recurso, adotamos o software gratuito CmapTools para a elaboração de mapas conceituais.
De modo geral, os resultados obtidos contribuíram para a construção do conhecimento escolar dos
estudantes de forma significativa e a reflexão das práticas docentes quanto ao uso de metodologias
ativas no processo do ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Mapa conceitual, Cmap tools, Ensino de Geografia
Abstract: The present study aims to present an experience report of the use of the conceptual map in
Geography classes held with high school students in a school in the south of São Paulo. As a
methodology, we adopted the use of an available in free CmapTools software for the elaboration of
conceptual maps. In general, the results obtained contributed to the construction of students' school
knowledge in a meaningful way and the reflection of teaching practices regarding the use of active
methodologies in the teaching and learning process.
Keywords: Meaningful learning, Concept Mapping, CmapTools, Geography teaching.

1–INTRODUÇÃO
O termo Geociências aqui utilizado, compreende uma área do conhecimentoque
abrange disciplinas científicas sobre o estudo da Terra. Devido ao seu caráter multidisciplinar
não se configura como uma disciplina presente no currículo da educação básica brasileira.
Todavia, englobam estudos da Geologia, Geofísica, Meteorologia, Geodésia e Geografia.
De acordo com o PCNEM (2006, p.43), a Geografia está presente no currículo da
educação básica e apresenta como premissa preparar o aluno para “localizar, compreender e
atuar no mundo complexo, problematizar a realidade, formular proposições, reconhecer as
dinâmicas existentes no espaço geográfico, pensar e atuar criticamente em sua realidade
tendo em vista a sua transformação”.Nesse sentido, o Ensino de Geografia tem sido objeto
de diversas pesquisas no campo acadêmico dentre os quais, evidenciamos os trabalhos de
CAVALCANTE, 2013a; CASTROGIOVANNI, 2003; CASTELLAR & VILHENA, 2010; PEREIRA,
2012; CAVALCANTE, 2013b, CAVALCANTE, 2012, tendo em vista que tais autores trazem em
suas pesquisas a reflexão sobre mudança de paradigma metodológico no Ensino de Geografia
com o intuito de promoverdiálogos sobre a aprendizagem significativa. Tal reflexão propõem
a quebra no paradigma predominante, que se embasa num modelo de ensino no qual
evidencia a figura do professor como sendo a mais relevante no processo do ensino-
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aprendizagem. Cabe ao professor, nesse modelo, a responsabilidade de transmitir o
conhecimento para o aluno, e este último se porta como um expectador do processo.
Essa abordagem de ensino pode contribuircom a aprendizagem identificada como
mecânica que de acordo com Moreira (2017, p. 26), “é puramente memorística, sem
significado, sem compreensão, sem capacidade de explicar”. Ainda segundo o referido autor,
“serve para reproduzir, a curto prazo, respostas em provas quando a matéria é a mesma que
foi dada pelo professor nas aulas”.Nesta abordagem o aluno se torna um mero reprodutor do
conhecimento adquirido e não visualiza a intencionalidade da apreensão de tal conteúdo.
Para pensar o ensino de geografia no século XXI, faz-se necessário o desenvolvimento
e/ou uso de metodologias que contribuam com a aprendizagem significativa do aluno,
oportunizando a autonomia e o seu protagonismo. Favorecendo o desenvolvimento de suas
habilidades e competências, ou seja, “o professor deverá proporcionar práticas e reflexões
que levem o aluno à compreensão da realidade” (BRASIL,2006, p.43).
Assim, o objetivo do presente estudo é apresentar um relato de experiência do uso do
mapa conceitual nas aulas de Geografia como recurso facilitador da aprendizagem
significativa, realizado com estudantes do Ensino Médio em uma escola na zona sul de São
Paulo.
2–MARCO TEÓRICO
Convêm esclarecer que a aprendizagem significativa é a base da teoria cognitiva
desenvolvida por David Ausubel (1918-2008), médico-psiquiatra era professor Emérito da
Universidade de Columbia em Nova York, dedicou grande parte de suas contribuições
acadêmicas à psicologia educacional. Nesse sentido, entende-se por aprendizagem
significativa,
“aquela na qual a nova informação se relaciona de maneira significativa, isto
é, não-arbitrária, não ao pé da letra, com os conhecimentos que o aluno já
tem, produzindo-se uma transformação, tanto no conteúdo assimilado quanto
naquele que o estudante já sabia” (COOL; MARCHESI; PALACIOS, 2004, p.
61).

Neste contexto, para que a aprendizagem se processe de modo significativo, deve
estar relacionada às experiências, às vivências e mesmo aos conhecimentos anteriores por
ele adquirido, acrescido de novos conhecimentos. Em outras palavras, a aprendizagem
significativa caracteriza pela interação entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio
que o aluno possui, dando-lhe a oportunidade de sua efetivação. Desse modo, o educando
será o protagonista no processo de aprendizagem e não será apenas um reprodutor de
conceitos transmitido pelo professor.
Para que a aprendizagem se torne significativa, de acordo com Moreira (2011, p. 24),
são necessárias duas condições específicas, que são: “(1) o material de aprendizagem deve
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ser potencialmente significativo e (2) o aprendiz deve apresentar disposição para aprender”.
De acordo com o referido autor, a primeira condição implica que tanto os livros, as aulas,
aplicativos, estratégias,tenham significado lógico para o aluno. Enquantona segunda
condição, é necessário que o aluno em sua estrutura cognitiva tenha conhecimentos prévios
relevantes que se relacionado com o material de aprendizagem propicie a aprendizagem
significativa. Nesse sentido, para elaboração do presente trabalho, dentre as várias
metodologias que estimulam o pensamento crítico e criativo do aluno, optamos pela aula
expositiva e dialogada e como recurso, o uso do software Cmaptools para elaboração do mapa
conceitual, que segundo Novak e Cañas (2010, p.10) , “é uma ferramenta gráfica para a
organização do conhecimento que promove a aprendizagem significativa favorecendo o
processo cognitivo criativo, ou seja, por descoberta”. Segundo Moreira (2010, p. 17), afirma
que “a estreita relação entre mapas conceituais e aprendizagem significativa vem do fato de
que logo após essa estratégia revelou ter um alto potencial para facilitar a negociação,
construção e aquisição de significados”.
3–METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS)
O presente trabalho é resultado da disciplina Metodologias Ativas: uso de mapas
conceituais do Curso de Pós-Graduação em Mediação Pedagógica e Novas Tecnologia do
Centro Universitário Adventista de São Paulo – UNASP-SP. O trabalho foi desenvolvido ao
longo do primeiro bimestre do ano de 2019 com uma turma do 2º ano do Ensino Médio em
um colégio na zona sul da cidade de São Paulo. A turma era composta por 45 alunos, sendo
25 meninas e 20 meninos. A temática trabalhada foi Clima e Vegetação na Terra, ministrada
na disciplina de Geografia. A disciplina de Geografia possui carga horária de 90 minutos
semanais sendo divididas em duas aulas semanais com o tempo de 45 minutos cada uma
delas.
A escolha desse conteúdo se justifica pelo fato dos alunos já possuírem conhecimentos
prévios sobre esse assunto, considerando que o mesmo está presente no currículo escolar da
educação básica. Para a elaboração do mapa conceitual optamos pelo uso do software
CmapTools (Figura 1), pelo fato de ser um software desenvolvido para criar mapas
conceituais, possui a opção de salvar e posteriormente compartilhar os mapas em pastas de
acesso local ou remoto, possibilita visualizar o conceito, frase de ligação, adicionar, modificar
o mapa conceitual e possui vários recursos de formatação em autolayout, estilos como por
exemplo: fonte, objeto, linha, cor. Tais recursos estimulam a criatividade dos alunos no
momento de criação de seus respectivos mapas conceitual.
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Figura 1: Software para criar mapas conceituais.
Fonte: https://cmap.ihmc.us/

No início do bimestre foi explicado através da sistemática de trabalho da disciplina de
Geografia os conteúdos que seriam trabalhados e como seriam avaliados. Dentre os
instrumentos avaliativos foi proposto a elaboração de um mapa conceitual através do software
CmapsTools e deveria ser entregue individualmente no final do bimestre podendo abordar o
conteúdo sobre clima ou vegetação na Terra, a escolha do aluno.
Foi necessário o uso de duas aulas para revisitar os conceitos e características climáticas
e vegetacionais, trabalhados em anos anteriores, considerando que a aula expositivadialogada com os alunos, propiciou a caracterização de cada tipo climático e dos diferentes
tipos de vegetação existentes na Terra.
Foi necessário o uso de duas aulas para explicação e exploração do software CmapsTools
no laboratório de informática do Colégio em seguida os alunos foram orientados a fazerem
pesquisas em textos, livros e sites sobre os diferentes tipos de climas e vegetação presentes
na Terra e a partir dos conhecimentos prévios e da pesquisa, elaborar o mapa conceitual.
Após as aulas de treinamento do uso do softwareCmapTools no laboratório de
informática a professora utilizou duas aulas para acompanhar e mediar o desenvolvimento da
elaboração dos mapas conceituais antes da data de sua entrega final.
Para a avaliação dos mapas conceituais produzidos pelos estudantes utilizou-se como
critérios os aspectos específicos para a elaboração do MC baseado em Novak e Cañas (2010)
que estabelece como:
a) questão focal ou evento: ponto de partida para a elaboração de um mapa conceitual,
através do qual busca-se a resposta a questão focal ou a compreensão do evento;
b) identificação dos conceitos;
c) hierarquia conceitual: os conceitos mais inclusivos e gerais ocupam o topo do mapa,
enquanto os conceitos específicos e menos gerais ocupam posições hierarquias mais baixas;
d) ligação cruzada ou cross links: relações ou ligações entre os conceitos nos diferentes
segmentos. As ligações cruzadas servem para mostrar as conexões que há entre diferentes
conceitos. Um bom mapa conceitual apresenta ligações cruzadas;
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e) usar ou não cores para distinguir a hierarquia conceitual;
f) uso de software para elaboração do mapa conceitual, sendo a sugestão dos autores o
software CmapTools. Este software oferece diferentes recursos para a elaboração dos mapas
conceituais para trabalho individual e em colaboração bem como, como instrumento
avaliativo.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
No presente estudo, optamos pela aula expositiva-dialogada ao mesmo tempo em que,
oportunizou-se a aprendizagem por descoberta, considerando que grande parte dos alunos
dessa turma, nos anos finais da educação básica, permaneceram na mesma escola e tiveram
aulas de Geografia com a mesma professora. Essa condição propiciou um acompanhamento
mais proximal do processo de aprendizagem. E aos alunos novatos, fez-se necessário
mediação mais direcionada da professora durante o processo de descoberta.
Após as aulas explicativas sobre do funcionamento e recursos existentes no software
CmapsTools e orientados a realizarem pesquisas para responder a questão focal, eles foram
reconduzidos ao laboratório de informática para iniciar a elaboração do MC. Na figura 2,
observa-se algumas condições necessárias para aprendizagem significativa que convêm
relembrar, que são: recursos didáticos disponível (livro didático, acesso a internet), conteúdo
que faz sentido lógico para o estudante, conhecimentos prévios com significatividade e
disposição em aprender. E havendo a necessidade, a professora estava à disposição para a
mediação referente ao uso do software, considerando ser esta a primeira vez que os alunos
tinham contato efetivo com o software CmapsTools, para construção do MC, ou ainda dúvidas,
conceituais sobre o tema escolhido por eles.

Figura 2: Estudante pesquisando e elaborando o MC sobre climas.
Fonte: autora.

A aprendizagem significativa se concretiza a partir do grau da inter-relação entre o
conhecimento prévio que o aluno possui sobre determinado conteúdo e o novo que lhe é
apresentado e o quão significativo se torna esse conhecimento construído pelo e para o aluno.
De acordo com COOL, César; MARCHESI, Álvaro; PALACIOS, Jésus (2004), as análises sobre
as aprendizagens podem se basear no grau de significado adquirido como também, através
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da maneira como se apresenta o conteúdo para o aluno. Nesse sentido, segundo os referidos
autores, tal apresentação pode ocorrer através do modo no qual o professor apresenta o
conteúdo para o aluno e este apenas o recebe – aprendizagem por recepção, ou pode se dar
através da aprendizagem por descoberta, na qual o professor não apresenta o conteúdo para
o aluno, ele precisa ser descoberto, oportunizando ao aluno maior autonomia em sua
aprendizagem. Todavia, convém ressaltar que não é apenas a dimensão recepção-descoberta
o elemento definidor da aprendizagem significativa, existe também outras estratégias que
podem ser adotadas pelo professor que contribua para a significatividade do conteúdo.
Nesse sentido, a presença ou ausência dos aspectos propostos por Novak e Cañas
(2010) que refletem diretamente na estrutura e organização do MC ao mesmo tempo em que
mostra a maneira como foram assimilados os conteúdos abordados no MC.
Inicialmente observou-se que os primeiros MCs apresentavam erros de elaboração, e
isso se deve ao fato de os alunos não estarem familiarizados com o software. Sendo
necessária a mediação da professora junto aos alunos para reforçar as orientações
anteriormente dadas quanto a elaboração estrutural do MC: identificação de conceitos,
hierarquia conceitual e a busca pela resposta da questão focal elencada, que server de ponto
de partida para a elaboração do MC.
A figura 3 representa o MC1 elaborado por um estudante. A questão focal era: Quais
os tipos e características dos climas da Terra? O conteúdo do MC1 está incompleto e aborda
o tema de modo superficial, revelando desse modo que a inter-relação entre os
conhecimentos prévios do referido estudante e o novo, não foram suficientes para o
desenvolvimento do MC1 que se mostra pobre e sugestiona falta de compreensão do
conteúdo, uma vez que o referido aluno não conseguiu explicar satisfatoriamente o seu mapa
conceitual, confundindo as características dos climas por ele elencados em seu mapa
conceitual. O mapa em si, responde insatisfatoriamente a questão focal, pois limitou-se
apenas a identificação dos tipos climáticos e a descrição da temperatura, descartando os
demais elementos e fatores que interfere no clima. Apresenta insatisfatoriamente a hierarquia
conceitual dificultando a compreensão e a identificação dos conceitos mais inclusivos e gerais
dos mais específicos e menos gerais. Constata-se a inexistência de ligações cruzadas entre
os conceitos. Assim podemos avaliar o MC1 como sendo pobre. Todavia, tal constatação,
motivou a professora a autorreflexão, prática tão necessária à docência, quanto ao recurso
utilizado para verificação de aprendizagem por ela adota.
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Figura 3: MC1: Clima da Terra elaborado pelo estudante 1.
Organização: autora.

A figura 4 representa o MC2 elaborado por um outro estudante. Considerando que a
questão focal era a mesma para todos da turma, no referido MC, ela apresenta-se
satisfatoriamente respondida, pois nele se observa a identificação dos tipos climáticos e suas
referidas características, demonstrando assim um nível elevado da inter-relação entre os
conhecimentos prévios e o novo que o estudante assimilou. Constatamos também que no
MC2 há identificação dos conceitos, bem como, certa organização na hierarquia conceitual. A
ligação cruzada ou relações entre os conceitos não se manifesta de maneira satisfatória,
entretanto, convêm ressaltar que este é o primeiro contato da turma com a elaboração de
mapas conceituais, sobretudo em ambiente digital. Ficou a critério dos alunos o uso ou não
de cores para distinguir a hierarquia conceitual e nesse contexto o MC2 optou pelo não uso
de cores. Desse modo podemos avaliar o MC2 como sendo de elevada qualidade.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

937

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

Figura 4: MC2: Climas da Terra elaborado pelo estudante 2.
Organização: a autora

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relato apresenta uma experiência com uso de MC no ensino dos aspectos
naturais da geografia, em especial sobre ao tema clima e suas respectivas caracterizações. O
uso do método de mapeamento de conceitos, como uma estratégia de ensino e aprendizagem,
traz evidências da relevância da ferramenta para agregar significativamente à qualidade ao
ensino. Além disso, elaborar MC utilizando o software Cmaptools, é um aspecto relevante no
engajamento dos estudantes na construção do conhecimento de forma significativa.
Consideramos que o sucesso do relato foi o de proporcionar aos estudantes do ensino
médio o contato com uma ferramenta de gestão do conhecimento. Dessa maneira, em face
aos resultados aqui analisados, pode-se concluir que ainda é necessário continuar trabalhando
com os estudantes para desenvolver as habilidades relevantes para ao uso da técnica de
mapeamento. Desse modo, ressaltamos a utilização contínua da estratégia para proporcionar
aos estudantes o gerenciamento da sua aprendizagem.
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Resumo: Apesquisa teve por objetivo analisar as contribuições que a elaboração de uma Unidade de
Ensino Potencialmente Significativa sobre o tema fontes de energia elétrica tem potencializado para a
aprendizagem de Física em discentes bolsistas do subprojeto do Departamento de Física (DFCI) no
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do campus Professor Alberto Carvalho
da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O trabalho foi realizado com três bolsistas do subprojeto e
teve uma abordagem do tipo qualitativa descritiva com a coleta de dados realizada a partir de um estudo
de caso da seguinte forma: uma análise comparativa entre um teste inicial (análise de conhecimentos
prévios) e um teste final (conhecimento assimilado). Com esse trabalho de pesquisa foi possível
identificar que, com a UEPS detectamos uma possível evolução da aprendizagem sobre o temafontes de
energia elétrica para os estudantes bolsistas, mas apenas em alguns aspectos. Vimos que a UEPS precisa
de revisão em relação a alguns tópicos e que algumas das dificuldades que os bolsistas têm antes da
UEPS permanecem, mesmo eles sendo responsáveis pela elaboração da mesma, uma possível
justificativa possa vir que os bolsistas tendem a não abordar os conteúdos que eles não dominam.
Palavras-chave: UEPS, Ensino de Física, PIBID, aprendizagem significativa.
Abstract: The research had as objetive analyse the contributions that thee laboration of a Teaching
Unit Potentially Significant (TUPS) about the content electrical energy sources has powered to learining
in Physics to scholar ship students members of subproject form Physics department (DFCI) at
Institutional Scholar ship Programand Teaching Initiation (PIBID) from teacher campus Alberto Carvalho
from Universidade Federal de Sergipe (UFS). The work were carried out with three students from
subproject PIBID/DFCI/UFS, it had a descriptive qualitative approach with the data collection carried
out from a case study as follows: a comparative analysis between aninitial test (previous knowledge
analysis) and a final test (assimilated knowledge). With this research was possible to identify that, with
the TUPS was detected a possible evolving in learning about the content electrical energy sources to the
scholar ship students, butonly in some aspects. Were alized that the TUPS needs revision in some topics
and that some difficulties from scholar ship students before the TUPS remains, even though they are
responsible for thee laboration of the units, a possible justificative might be that they avoidcontents that
they don’t rule.
Keywords: TUPS, physicsteaching, PIBID, meaningfullearning.

1–INTRODUÇÃO
A partir da nossa experiência em sala de aula e das observações realizadas nos
estágios supervisionados, identificamos que o ensino de Física está alicerçado em modelo de
aula expositiva, no qual o sujeito do processo é o professor e o estudante um espectador, em
um processo de aprendizagem no qual os conceitos são trabalhados sem o devido significado
para o estudante. Concordamos comPozo e Crespo quando cita que,
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embora essa concepção educacional seja pouco sustentável,à luz de todos os
recentes desenvolvimentos sobre aaprendizagem da Ciência (...) continua
sendo um modelomuito vigente em nossas salas de aula, uma vez que
muitosdos seus pressupostos são explícitas ou implicitamenteassumidos por
numerosos professores de Ciências, que nasua época também aprenderam a
Ciência desta maneira.(POZO e CRESPO, 2009, p.247).

No trabalho cotidiano da sala de aula e nos programas de iniciação àdocência
observamos o quanto é difícil romper com esse modelo de ensino, noqual a figura ativa é o
professor e o aluno se torna um sujeito passivo. Um dosmotivos que podemos elencar para o
problema de um ensino não centrado noaluno talvez possa ser a ausência de contato do
estudante em formação compráticas de ensino inovadoras e também pela tendência de, em
sua trajetóriaacadêmica e profissional, reproduzir atitudes e ações que foram vivenciadas
emsua trajetória de vida quando eram alunos, imitando modelos comportamentais edidáticos
dos seus antigos professores.
Segundo Pozo e Crespo,
Tal modelo de ensino tradicional da Ciência leva a formaçãoquase
exclusivamente disciplinar dos professores deCiências, com muito escassa
bagagem didática prévia àprópria experiência docente (...) um enfoque
dirigido,sobretudo à transmissão de conhecimentos conceituais, emque a
lógica das disciplinas científicas impôs-se sobrequalquer outro critério
educacional e em que foi atribuído aosalunos um papel meramente reprodutivo
(POZO e CRESPO,2009, p.246).

Sendo isto posto, e levando-se em conta que os problemas deaprendizagem escolar
na área de Ciências também parecem relacionar-se entre sipela forma como os conteúdos
são selecionados, organizados, planejados edesenvolvidos em sala de aula (LOPES, 2007,
apud Da Ronch, et al, 2015, p.486), iniciamos, no âmbito dasatividades desenvolvidas no
Programa

Institucional

de

Bolsas

de

IniciaçãoDocência

(PIBID)

no

subprojeto

do

Departamento de Física (DFCI) do campusProfessor Alberto Carvalho da Universidade Federal
de Sergipe (UFS), umaproposta de oficinas a partir da elaboração de Unidades de Ensino
PotencialmenteSignificativa (UEPS) a estudantes bolsistas participantes do subprojeto, tendo
porobjetivo

elaborar

fossepotencialmente

um

material

significativa

para

que
os

oportunizasse
alunos

da

uma

educação

aprendizagem
básica

que

participantes

doprograma.
A UEPS, uma unidade didática de ensino criada por Moreira (2011), tempor objetivo,
a partir da busca de situações com significação para oestudante e tendo como base a teoria
da aprendizagem significativa de Ausubel,modificar a relação estudante e material de ensino,
de forma a oportunizar aosestudantes um aprendizado que esteja ligado a um conteúdo que
tenha sentido esignificado a sua formação humana e profissional.
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Nesse sentido, a UEPS pode se tornar uma ferramenta permeada porestratégias e
metodologias de ensino que sejam adotadas pelo docente com afinalidade de buscar
preencher lacunas de aprendizagem e tornar o aluno umagente ativo em sua própria
aprendizagem, a sua inserção pode significar umaforma de inovar no processo de ensino e
de aprendizagem dos estudantes naeducação básica, podendo auxiliar na formação dos
mesmos.
Diante disso, este trabalho teve as seguintes questões-foco: comoocorre a evolução
conceitual dos estudantes bolsistas durante a elaboração eaplicação de UEPS em oficinas
temáticas no PIBID/DFCI? Como as UEPS podemser utilizadas para a aprendizagem do tema
fontes de energia elétricae favorecer umaaprendizagem que seja significativa?
O objetivo geral foi avaliar as contribuições da Unidade de EnsinoPotencialmente
Significativa (UEPS) na aprendizagem do tema fontes de energia elétricapara estudantes
bolsistas do subprojeto do Departamento de Física (DFCI) noPrograma Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência (PIBID) do campus Prof.Aberto Carvalho da Universidade Federal de
Sergipe (UFS).
2– REFERENCIAL TEÓRICO
A Unidade de Ensino Potencialmente significativa (UEPS) se trata da denominação
dada por Moreira (2011) para uma sequência de ensino que tem por pressupostos teóricos a
Teoria da aprendizagem Significativa.
A Teoria da Aprendizagem Significativa tem como princípio o fato de que novas ideias
expressas de forma simbólica se relacionam com aquilo que o aprendiz já sabe de forma não
arbitrária e não literal, e que o produto desta interação ativa e integradora é o surgimento de
um novo significado, que reflete a natureza substantiva e denotativa deste produto interativo
(AUSUBEL, 2003, p. 72).
Ou seja, a aprendizagem significativa caracteriza-se principalmente por um processo
de construção pessoal de significados, de caráter idiossincrático, que de alguma forma
influenciará como o indivíduo se relaciona com o meio, ou como cita Novak (2000), em seu
modo de sentir, de pensar e de agir.
Isso significa que a TAS é uma teoria que reflete um processo cognitivo significativo
e ativo da aprendizagem, no qual o novo conhecimento age no conhecimento especificamente
relevante da estrutura cognitiva do aluno. Por isso, a construção do conhecimento na
aprendizagem significativa se dá a partir das relações do novo conhecimento com o
conhecimento prévio que os aprendizes trazem ao decorrer da vida.
Para Moreira (2011, p. 24), duas condições são necessárias para que ocorra a
aprendizagem significativa, uma delas é o emprego de um material de aprendizagem que
deve ser potencialmente significativo e a outra refere-se à vontade que deve ter o aluno para
aprender, de querer relacionar os novos conhecimentos, de forma não arbitrária e não literal,
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ao seu conhecimento prévio. Nos interessa nesta pesquisa a primeira condição, pois a
elaboração da UEPS tem por finalidade gerar um material de ensino que seja relacionável de
maneira não arbitrária e não literal a uma estrutura cognitiva apropriada e relevante, de
forma que o novo conhecimento seja uma consequência da interação ativa que ocorre entre
o material de instrução e as ideias relevantes da estrutura cognitiva do aluno.
Ausubel cita que, para o material ser potencialmente significativo é necessário:
(1)
tarefas de aprendizagem suficientemente não aleatórias, sensíveis e
plausíveis para se relacionarem, de forma não arbitrária e substancial, a alguns
componentes relevantes de um conjunto de conhecimentos existente em, pelo
menos, alguns aprendizes e (2) a existência desta última componente na
estrutura cognitiva de determinado aprendiz (AUSUBEL, 2003, p. 43).

Assim, uma UEPS tem por finalidade relacionar e interagir de forma substantiva e
não arbitrária os novos conhecimentos com o conhecimento prévio existente na estrutura
cognitiva do aluno. No desenvolvimento de uma UEPS busca-se um material de ensino não
aleatório, plausível e sensível ao conhecimento prévio que o aluno tem, oportunizando
situações nas quais ele seja capaz de aprender. A UEPS está inserida em um processo de
ensino ativo, pois com ela, como expõe Ausubel, pretende-se exigir no mínimo:
(1)
uma análise cognitiva necessária para se averiguar quais são os
aspectos da estrutura cognitiva existente mais relevantes para o novo material
potencialmente significativo; (2) algum grau de reconciliação com as ideias
existentes na estrutura cognitiva, ou seja, apreensão de semelhanças e de
diferenças e resolução de contradições reais ou aparentes entre conceitos e
proposições novos e já enraizados; (3) reformulação do material de
aprendizagem em termos dos antecedentes intelectuais idiossincráticos e do
vocabulário do aprendiz em particular. (AUSUBEL, 2003, p. 6).

A partir dessas considerações, no decurso da aprendizagem com UEPS o aluno deve
relacionar os novos conceitos e proposições com a própria estrutura cognitiva idiossincrática.
Para que isso ocorra, é necessário que o material apresente alguns aspectos importantes: ele
deve ser diversificado em termos de estratégias e ferramentas de ensino; prever atividades
diversificadas sobre um mesmo conceito, para atacar as semelhanças e diferenças que
possam confundir as novas ideias adquiridas com as já existentes na estrutura cognitiva dos
aprendizes; apresentar clareza e estabilidade nos subsunçores utilizados; buscar desenvolver
a aprendizagem a partir da motivação de questionamentos, evitando respostas prontas
durante a evolução dos temas, estimulando o diálogo e a criticidade em sala de aula;
incentivar que os próprios alunos construam situações-problema nas unidades; privilegiar
atividades colaborativas entre os alunos; e possibilitar avaliações sistemáticas.
Segundo Moreira (2011, p. 46), a UEPS será considerada eficiente quando, durante
a avaliação de desempenho dos alunos, proporcionar uma aprendizagem significativa,
caracterizada por elementos como: melhor captação de significados, compreensão de
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conceitos, melhor capacidade de explicação, relacionar conceitos, aplicar o conhecimento
adquirido para resolver situações-problema.
A maior utilidade da UEPS está fundamentada no fato que se trata de uma sequência
didática que tem como maior potencial a facilitação da aprendizagem significativa, a utilização
de distintas estratégias de ensino e a participação ativa do aluno.
3–METODOLOGIA
Neste trabalho de pesquisa optamos pela abordagem qualitativa dada a natureza do
problema,

osobjetivos

propostos

e

o

referencial

teórico

escolhido.

A

abordagem

qualitativatrabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores
eatitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dosprocessos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização devariáveis (MINAYO, 2001).
Quanto ao objetivo a pesquisa foi descritiva, pois exigiu do investigadoruma série de
informações sobre o que se pretendeu descrever nos fatos efenômenos da realidade a qual
se inseriu a pesquisa (TRIVIÑOS, 1987). Apesquisa foi do tipo estudo de caso, pois teve por
objetivoconhecer como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser únicaem
muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial ecaracterístico, de
forma que os pesquisadores não interviram sobre o objeto aser estudado, mas revelá-lo tal
como ele o percebe (FONSECA, 2002, p. 33).
Com a metodologia de coletada de dados realizamos uma observaçãosistemática da
elaboração das UEPS sobre fontes de energia elétricaa partir de uma análise comparativa
entreum

teste

inicial

(análise

de

conhecimentos

prévios)

e

um

teste

final

(conhecimentoassimilado) de três estudantes bolsistas do subprojeto do Departamento de
Física(DFCI) do campus Professor Alberto Carvalho da Universidade Federal de Sergipe(UFS)
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na busca deindícios de
uma aprendizagem significativa.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A UEPS foi elaborada acerca do tema fontes de energia elétrica e teve as seguintes
etapas:
(1) Situação Inicial: Apresentação do filme “De onde vem a Energia Elétrica”, que faz
parte de uma série de programas produzidos pela companhia de geração elétrica Duke Energy
Brasil, e um questionário com o objetivo de identificar conhecimentos prévios;
(2) Situação Problema: Apresentação do texto “Crise energética brasileira”,retirado
do jornal diário do comercio, nele foi discutido alguns fatores da crise energética e alguns
métodos para solucionar este problema com o objetivo de preparar o terreno para a
introdução do material de ensino sobre o tema escolhido;
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(3) Exposição dialogada: Apresentação das fontes de energia elétrica, suas
vantagens e desvantagens, utilizando diversas estratégias de ensino;
(4) Nova situação problema: Tipos de energia renováveis e não renováveis e suas
características, de forma a proporcionar o conhecimento em maior nível de complexidade,
colocando novos exemplos e destacando semelhanças e diferenças em relação à primeira
apresentação;
(5) Conclusão da unidade: através da apresentação de um mapa conceitual que
retoma as características mais relevantes do conteúdo em questão e busca a reconciliação
integrativa.
Para avaliar as contribuições da Unidade de Ensino PotencialmenteSignificativa
(UEPS) foi realizadoum teste inicial aplicado antes da sua elaboraçãoe um teste final aplicado
após aelaboração e aplicação da UEPS. Para que pudéssemos comparar os resultados eavaliar
a contribuição da unidade de ensinopara os bolsistas doPIBID/DFCI no tema fontes de energia
elétrica.
4.1 – TESTE INICIAL
Na primeira questão, pedimos paraque os bolsistas classificassem os tipos de energia
citadas entre renováveis enão-renováveis. Nesta questão, todos conseguiram classificar
corretamente asfontes citadas. Isso demonstra um bom conhecimento acerca das fontes
deenergia disponíveis que temos atualmente.
Na segunda questão, dividida em três alternativas e baseada em um texto sobre crise
energética,pedimos que eles citassem, na primeira pergunta, as vantagens e desvantagens
dashidroelétricas e obtivemos os resultados da tabela 1:
Tabela 1.Respostas da 2ª Questão do teste inicial. As vantagens dashidroelétricas.
Bolsistas
Bolsista 1
Bolsista 2
Bolsista 3

Fonte renovável
X

Não polui

Brasil é rico em chuvas

X
X

X

Podemos observar que apenas o bolsista 2 teve dificuldades de identificar
ahidroelétrica como fonte renovável, mas a identifica como uma fonte não poluente.Diferente
dos bolsistas 1 e 3. Apenas o bolsista 3 cita que o brasil tem muitas chuvas.Isso nos
demonstra que, quando houve, foi um conhecimento muito superficial acercadas noções de
hidroelétricas e dos abastecimentos das mesmas.
Tabela 2.Respostas da 2ª Questão do teste inicial. As desvantagens dashidroelétricas.
Bolsistas
Bolsista 1
Bolsista 2
Bolsista 3

Impacto ambiental

Alagamento

X
X
X

X
X

Na segunda alternativa, questiona-se quais as implicações de uma possível crise
energética para o país.
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Tabela 3.Respostas da 2ª Questão do teste inicial. As implicações de uma criseenergética no Brasil.
Bolsistas
Bolsista 1
Bolsista 2
Bolsista 3

Apagão

Aumento no preço da
energia elétrica

Aumento do valor dos
produtos em geral

X

X
X

X
X

O bolsista 2 não relacionou a crise energética com a falta deenergia elétrica. E os
bolsistas 1 e 3 não citaram que a crise energética pode gerar aumento da conta de energia
elétrica.
A terceira alternativa pede exemplos de ações preventivas para acrise energética.
Tabela 4. Respostas da 2ª Questão do teste inicial. Exemplos de ações preventivas para acrise energética.

Economizar
Economizar de
Investir em fontes de
água
energia
energia diversas
Bolsista 1
X
X
X
Bolsista 2
X
X
Bolsista 3
X
Identificamos que todos os bolsistas relacionam a economia de água comprevenção
Bolsistas

de crise energética. O aluno 3 não relacionou prevenção de criseenergética com alto consumo
de energia elétrica e concentração de geração deenergia elétrica em uma única forma, esse
último também verificado ausência na resposta do bolsista 2.
Na terceira questão, foi perguntado quais as formas de geração de energia que os
bolsistas conheciam. As respostas estão na tabela 5.
Tabela 5. Respostas da 3ª Questão do teste inicial. Os tipos de produção de energia elétricaque os
bolsistas conheciam
Tipos de geração de energia elétrica
Maremotriz
Gás natural
Nuclear
Carvão
Biomassa
Eólica
Solar
Hidroelétrica
Térmica

Bolsista 1

Bolsista 2

Bolsista 3

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

Nesta questão identificamos algumas contradições em relação às anteriores. Como,
por exemplo, os bolsistas 2 e 3 não citaram a hidroelétrica, mas eles nomearam as vantagens
e desvantagens dela na 2ª questão letra A.Em relação as outras formas, carvão, maremotriz,
os bolsistas 1 e 2 não acitaram, mas as classificou na 1ª questão. A mesma coisa para a
eólica e solarquanto ao bolsista 3.
Na quarta questão perguntamos quais as formas de energia que não emitiam gases
doaquecimento global. As respostas estão na tabela 6.
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Tabela 6.Respostas da 4ª questão do teste inicial. As formas de produção de energiaelétrica que
emitem gases do aquecimento global.
Bolsistas

Eólica

Solar

X
X

X
X

Bolsista 1
Bolsista 2
Bolsista 3

Nuclear

Maremotriz

X
X

X

Apenas o bolsista 2 cita todas as fontes que não emite gases de efeitoestufa. Isso
pode demonstrar uma lacuna emrelação aos conhecimentos acerca das formas de energia e
suas consequências nos outros bolsistas.
Na quinta questão solicitamos que os bolsistas conceituassem energia. Identificamos
que apenas o bolsista 2 conseguiu conceituar adequadamente, enquanto obolsista 1
nadarespondeu e o 3 cita energia com uma préviasuperficial do conceito de energia elétrica.
Na sexta questão gostaríamos de identificar, partindo de uma manchete de jornal,
se os bolsistas realizavam alguma relação entre aprodução de eletricidade e a utilização de
recursos hídricos.Todos enunciam que a produção seria reduzida, mas identificamos que os
bolsistas 1 e 3 não relacionaram o desperdício de água com a escassez dos riose a produção
de eletricidade.
Na sétima questão queríamos saber dos alunos se poderíamos converterum tipo de
energia em outro qualquer. Pedimos, também, exemplos em casoafirmativo. As respostas
estão na tabela 7.
Tabela 7.Respostas da 7ª questão do teste inicial. Possíveis conversões de energia
Transformação de energia
Elétrica em térmica
Térmica em elétrica
Eólica em elétrica
Mecânica em elétrica
Química em elétrica
Nada respondeu

Bolsista 1

Bolsista 2

Bolsista 3

X
X
X
X
X
X

Identificamos uma lacuna de conhecimento acerca do tema físico quandoos bolsistas
não conseguem identificar conversões de energia.
Na oitava questão, pedimos vantagens e desvantagens das usinasnucleares. As
respostas estão na tabela 8.
Tabela 8.Respostas da 8ª questão do teste inicial. Vantagens e desvantagens das usinas nucleares.
Vantagens
Bolsistas
Bolsista 1
Bolsista 2
Bolsista 3

Não polui

Pouco lixo

Desvantagens
Não respondeu

Caro

Lixo

X

X
X

X
X

X
X
X

X

Risco de
acidente
X
X

Esses resultados demonstram que os bolsistas apresentam conceitos subsunçores,
porém, mesmo sabendo que são discentes do curso de licenciatura em física, identificamos
lacunas de conhecimentos importantes acerca das vantagens e desvantagens para a utilização
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da energia nuclear. O teste inicial foi de grande importância para identificarmos os seus
conhecimentos prévios.
4.2 – TESTE FINAL
Na primeira questão, pedimos para queos alunos relacionassem as colunas onde era
listado fenômenos com astransformações de energia correspondentes. Nesta questão, o
bolsista 1 acertoutodas as alternativas. Os outros dois bolsistas inverteram algumas
alternativas, o que ainda demonstra dificuldade em identificar o tipo detransformação de
energia, principalmente quando envolve energia química e térmica.
Na segunda questão, fornecemos uma série de características de uma determinada
localidade e pedimos para que eles escolhessem a melhor matriz energética para olocal.
Tabela 9.Respostas da 2ª questão do teste final. Qual melhor matriz energética?
Bolsistas
Bolsista 1
Bolsista 2
Bolsista 3

Eólica
X
X
X

Nuclear
X

Todos marcaram eólica. O que demonstra boa observação e capacidadede escolher
a melhor fonte possível para o problema em questão baseado nascaracterísticas que foram
dadas. Porém, o bolsista 1 marcou energianuclear,o que possivelmente demonstra dificuldade
em relação ao funcionamento e implantaçãode uma usina nuclear. Este bolsista, no teste
inicial, apenas citou o lixoradioativo, o preço e os riscos de acidentes como desvantagem da
usina nuclearsem detalhar ou esclarecer quais os impactos de cada um. Isso mostra que
adificuldade acerca da energia nuclear continua mesmo após a elaboração eaplicação da
UEPS.
Na terceira questão, partimos de uma manchete e pedimos soluções parao fim da
crise energética e os problemas causados pela falta de abastecimento.
Tabela 10.Respostas da 3ª questão do teste final. Soluções para o fim da criseenergética e os
problemas causados pela falta de abastecimento.
Bolsistas
Bolsista 1
Bolsista 2
Bolsista 3

Economizar
energia
X

Novas fontes de
energia elétrica
X
X

Uso consciente da
energia elétrica

Economizar
recursos

X
X

X

X

Podemos identificar neste quesito algumas evoluções conceituais, porém ainda
observamosdificuldades em relação aos conceitos demonstrados pelos bolsistas. Talvez
sejanecessário revisar o material da UEPS frente a crise energética, pois pode estar gerando
confusão para quem aplica e para os alunos.
Na quarta questão, pedimos que, a partir de uma lista pré-definida, eles
marcassemapenas as fontes de energia renováveis.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

948

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 Tabela 11.Respostas da 4ª questão do questionário final. Quais as fontes renováveis?
Bolsistas

Solar

Eólica

Hidroelétrica

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

Bolsista 1
Bolsista 2
Bolsista 3

Nuclear

Térmica

Maremotriz

O material precisa ser revisto a respeito da discussão frente as fontes deenergia
renovável e não renovável, uma vez que pode gerar dúvidas até em quemo aplica. Também
podemos verificar, neste item, que os bolsistas que aplicam nãoconseguem visualizar os
conceitos inerentes ao tema nessa parte do material.
Na

quinta

questão,

pedimos

que

os

alunos

citassem,

pelo

menos,

duastransformações de energia que ocorrem em uma hidroelétrica.
Tabela 12.Respostas da 5ª questão do teste final. Pelo menos duastransformações de energia que
acontecem numa hidroelétrica.
Bolsistas

Potencial gravitacional em Cinética

Cinética em elétrica

X
X
X

X
X
X

Bolsista 1
Bolsista 2
Bolsista 3

Nessa questão, todos citam corretamente pelo menos duas formas de transformação
deenergia que ocorre numa hidroelétrica.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a sua elaboração foi observado a dificuldade dos estudantes bolsistas do
subprojeto de física em relação aos conceitos das fontes de energiaelétrica a serem
trabalhadas durante as atividades desenvolvidas no âmbito do programa, oriundas,
principalmente, de uma prática pedagógica alicerçada em uma aprendizagem passiva, na qual
o estudante é tratado frequentemente como um mero ouvinte das informações que o
professor passa, refletida na sua própria prática docente.
Observamos que, de fato, a elaboração e aplicação da UEPS sobre as fontes de
energia elétrica contribuiupara o aprendizado dos conteúdos de energia nos bolsistas do
PIBID/DFCI, masalguns aspectos devem ser observados, como por exemplo, o material
precisa serrevisado em relação à crise energética e as fontes de energia renováveis e
nãorenováveis.É importante notar que, algumas dificuldades que os bolsistas têm antes
daUEPS se mantêm,pois como eles elaboram e aplicam, não o fazem com os assuntosque
eles não dominam.
Isso já foi observado por Ceolim e Caldeira (2017, p. 769) ao testaremnovas
metodologias em professores de matemática da educação básica onde, osprofessores
estudados, enunciam e relacionam a resistência a metodologiasinovadoras por falta de
formação e competência profissional. Evitando a utilizaçãodelas por vários motivos, mas
dentre eles a falta de competência.Reforçando o que se observa no nosso estudo, no qual os
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bolsistas evitaram autilização de conceitos pouco inerentes a eles em sala de aula e
permanecendocom as lacunas por, possivelmente, receio de trabalhá-las.
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Resumo: O presente trabalho corresponde a um recorte de uma pesquisa de mestrado em fase final,
no qual investiga-se quais elementos podem evidenciar o desenvolvimento de competências de alunos
envolvidos na elaboração e apresentação de atividades em feira de ciências. Fundamentalmente,
pretende-se, a partir do referencial teórico, avaliar de que forma estas atividades potencializam uma
aprendizagem significativa de conceitos físicos abordados nos experimentos desenvolvidos em conjunto
com os professores orientadores e o grupo de alunos envolvidos no projeto. A atividade foi planejada
por um grupo de alunos do quarto período dos cursos técnicos de nível médio do Instituto Federal do
Rio de Janeiro, campus Rio de Janeiro. O grupo foi constituído por três alunas e três alunos, orientados
por dois professores de Física do referido campus. A atividade realizada pode ser dividida em três
etapas: elaboração, apresentação e avaliação. A pesquisa realizada foi de natureza qualitativa, no qual
destaca-se como mais importante o desenvolvimento que os resultados. Como coleta de dados, a fase
de apresentação foi gravada em vídeo. Foi realizada uma entrevista semi-estruturada com os alunos
participante,, cujas falas foram posteriormente transcritas e analisadas. Como metodologia de análise,
foi utilizada análise do conteúdo.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Espaço não-formal, Eletromagnetismo
Abstract: The present work corresponds to a cut of a masters research in the final phase, in which it is
investigated elements can evidence the development of students competences involved in the activities
elaboration and presentation in a science fair.Fundamentally, it is intended from the theoretical
framework to evaluate how these activities potentiate a meaningful learning of the physical concepts
addressed in the experiments developed together with the guiding teachers and the group of students
involved in the project.The activity was planned by fourth period students of the technical courses in
Federal Institute of Rio de Janeiro high school, campus Rio de Janeiro. The activity can be divided into
three stages: elaboration, presentation and testing. This is a qualitative research, in which development
is more important than the results. As data collection, the presentation phase was videotaped. A semistructured interview was applied to the participating students, which was later transcribed and
analyzed. As analysis methodology, content analysis was used.
Keywords: Meaningful Learning Theory, Non-formal space, Electromagnetism

1–INTRODUÇÃO
As feiras e mostras cientificas têm sido apontadas em trabalhos da área de ensino
de ciências como espaços pedagógicos importantes para o desenvolvimento dos alunos
envolvidos nos projetos, assim como oportunidade de divulgação cientifica para o público
visitante (SANTOS, 2012; OLIVEIRA et al., 2016). Fundamentalmente, destacamos que estes
espaços podem favorecer a curiosidade dos alunos. Os assuntos abordados são relacionados
com temas que, muitas vezes, são resultadosdas discussões dos próprios discentes. As fases
de escolha do tema, elaboração do projeto, plano de execução, atuação durante o evento, e
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avaliação, incluem, além da dimensão conceitual, que trata da apropriação dos conceitos
científicos envolvidos no projeto, também a dimensão epistemológica. Esta última consiste
no processo que permite melhorar a cultura científica e a incorporação dos elementos que
constituem o fazer científico. Somada às dimensões supracitadas, as referidas fases também
incluem a dimensão referenteàs interações sociais, na qual ocorrem as negociações inerentes
ao processo de elaboração do projeto, as discussões entre os participantes, e a apresentação
pública do trabalho.
Presenciamos o aumento da relação do desenvolvimento científico e tecnológico, com
o desenvolvimento das sociedades atuais. Tal relação nos parece favorável a ações que
incentivem a popularização da cultura científica, com o intuito de fomentar o interesse e o
despertar da curiosidade dos integrantes da sociedade. A escola é a instituição que tem o
papel de disseminar conhecimentos científicos, já que os mesmos são primordiais às
sociedades contemporâneas.
À medida que a ciência e tecnologia foram reconhecidas como elementos
fundamentais para o desenvolvimento econômico, tecnológico e cultural, as modificações
curriculares tinham como objetivo melhorar o ensino de ciências e transformar em médio e
longo prazos os países que buscavam ser

referências no desenvolvimento cientifico

tecnológico.
No Brasil, as entidades científicas reuniram uma equipe multidisciplinar (profissionais
da área da educação, psicologia, ciências naturais e exatas) para promover uma reforma nos
currículos escolares buscando repensar e ressignificar o processo educativo, de forma
prioritária a educação científica.
Baseado nessa política educacional, as feiras de ciências ganharam força, sendo
integrante das estratégias educacionais estaduais, pois podem representar a ciência como
dinâmica, interdisciplinar e contextualizada com a realidade da comunidade escolar e colocam
o aluno em um papel participante nesse processo.
Alguns autores reforçam a importância das feiras de ciências, e em uma perspectiva
ideal, apontam que a realidade presente na vida da escola pode se transformar no conteúdo
de sala de aula e na inspiração das pesquisas estudantis, podendo permear a conduta de cada
professor, ao longo dos bimestres, sem a preocupação de que sejam trabalhos produzidos
apenas para um evento específico (a feira ou mostra), mas fazendo parte, efetivamente, da
rotina docente (MORAES; MANCUSO, 2005).
Conhecida também como exposição científica, a feira de ciências é uma atividade na
qual os alunos realizam trabalhos em grupo, sobre temas científicos para a demonstração dos
resultados obtidos. Segundo Guerra (2010), esta pode ser para o professor a oportunidade
de observar as modificações comportamentais dos seus alunos, o desenvolvimento de suas
capacidades de raciocínio e a evolução de conhecimento no campo técnico científico.

Os

conteúdos trabalhados devem ser atuais e de acordo com a comunidade escolar. Cabe ao
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professor o papel de orientador, acompanhando todo o trabalho do aluno, motivando e
instigando-os para que usem sua criatividade.
As atividades colaborativas, neste caso em particular, as atividades de elaboração,
apresentação e avaliação voltadas às feiras de ciências, que fomentam o trabalho em
pequenos grupos, têm grande potencial facilitadorda aprendizagem significativa. Tais
atividades viabilizam o intercâmbio, a negociação de significados, e colocam o professor na
posição de mediador.
2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Buscamos na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel (2003)
fundamentar nossas ações

nas etapas de elaboração, apresentação e avaliação das

atividades experimentais apresentadas por alunos em uma feira de ciências.
A Aprendizagem Significativa (AS) se baseia na interação de novos conteúdos
apresentados ao sujeito, com aqueles já presentes em sua estrutura cognitiva. Esta interação
se dá de forma não-literal e não-arbitrária, o que quer dizer que esta ocorre de maneira
substantiva (não ao pé da letra), mas não com qualquer conhecimento presente na estrutura
cognitiva do sujeito. Fundamentalmente, para que a aprendizagem seja significativa, esta
deve ocorrer com algum conhecimento especificamente relevante já existente. Na teoria de
Ausubel (op.cit.), este conhecimento específico e relevante já existente é chamado de
subsunçor.
É fundamental destacar que na TAS os conhecimentos prévios não devem ser
entendidos de forma simplificada como pré-requisitos de novos conteúdos que são
apresentados ao aprendiz. Antes, os subsunçores devem ser entendidos como conhecimentos
prévios especificamente relevantes para a aprendizagem de novos conceitos a eles
relacionados,

presentes

na

estrutura

cognitiva

do

aprendiz,

o

que

se

diferencia

substancialmente de pré-requisitos, afinal estes últimos podem ser compreendidos como
elementos necessários exclusivamente para a realização de tarefas que são colocadas em
sequência.
Moreira (2012) destaca as condições para que ocorra AS. Segundo o autor, essas são
essencialmente duas, a saber: que o material seja potencialmente significativo; e que haja
predisposição do aprendiz em aprender. Tais afirmações parecem se aproximar do senso
comum, e por isso, mesmo não suscitando grandes controvérsias, uma leitura superficial pode
nos levar a conclusão que as duas condições são esvaziadas de conteúdo significativo. No
entanto, as duas condições apresentadas por Moreira (op.cit,) estão intimamente ligadas a
estrutura da TAS. Vale destacar que os materiais só podem ser potencialmente significativos,
são os sujeitos que atribuem significados aos materiais, de acordo com os seus subsunçores.
A predisposição do aprendiz não quer dizer exatamente ter motivação da forma como
compreendemos regularmente. “o aprendiz deve querer se relacionar com os novos
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conhecimentos de forma não-arbitrária e não-literal com os seus conhecimentos prévios”
(MOREIRA, 2012, p.8).
A abordagem centrada na problematização (nesse caso em particular, no desafio de
se explicar efeitos/fenômenos que contrariam as expectativas) garante contextos podem
favorecer a AS na perspectiva da presente teoria. Tal forma de se apresentar conceitos físicos
permite aos alunos perceber uma forma particular de resolver problemas e agir no mundo.
Vale destacar que a abordagem centrada na problematização, que se apóia na
aprendizagem por descoberta não se coloca de forma dicotômica com outras abordagens que
privilegiam a aprendizagem receptiva, tampouco que esta não possibilita a AS, ou que a
aprendizagem por descoberta seja condição necessária (salvo na fase de desenvolvimento de
crianças pequenas) e suficiente para a AS.

Ainda sim, do ponto de vista didático,

destacamos que as atividades nas quais os alunos participarão da elaboração, da
apresentação e da avaliação, se apresentam com grande potencial de AS, assim como de
promover motivação, e de aprendizagem relacionadas a questões de ordem social e
epistemológica, afinal os alunos envolvidos no presente projeto exerceram papel de liderança,
na negociação das ações, assim como se envolveram com procedimentos científicos.
3–METODOLOGIA
3.1 – DO CONTEXTO EMPÍRICOE DAS CARACTERÍSTICAS DAS ATIVIDADES DO
PROJETO.
O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa mais ampla correspondente
a uma dissertação de mestrado. As atividades aqui analisadas foram desenvolvidas e
apresentadas no contexto da XXXVIII Semana da Química realizada entre os dias 22 e 27 de
outubro de 2018, no campus Rio de Janeiro do Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ. Os
discentes envolvidos eram três alunas e três alunos do 4o e do 5o período dos cursos técnicos
integrados ao Ensino Médio de Química e Biotecnologia do referido campus, com idades
medias entre 16 e 18 anos de idade. Durante a referida semana totalizaram mais de 180
visitantes ao projeto intitulado “Não é Magia, é Magnetismo”. O perfil dos visitantes foi bem
variável incluindo discentes e docentes da referida Instituição, alunos externos de escolas
públicas e privadas do ensino fundamental e médio, ex-alunos, e responsáveis.
3.2 – DAS CARACTERÍSTICAS E DA DINÂMICA DAS ATIVIDADES DO PROJETO.
O referido projeto incluía atividades interativas, todas voltadas a fenômenos
eletromagnéticos, que eram apresentadas duas vezes, em estações laboratoriais. As
atividades foram realizadas no laboratório de Física do campus e apresentadas em sessões
de 30 minutos cada, com intervalo de 15 minutos. Em Cada sessão era permitida no máximo
a entrada de 15 visitantes, em função do espaço, mas sobretudo para que todos pudessem
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acompanhar a apresentação e interagir com os alunos, entre os visitantes, e com os
experimentos.
Os experimentos eram apresentados em duas versões na primeira versão os alunos,
de forma lúdica, apresentavam os fenômenos como resultado de truques de mágica. O cenário
montado pelos discentes lembrava a saga do filme Harry Potter, e os alunos estavam
caracterizados com vestimentas de personagens do referido filme. Na segunda versão da
apresentação, os alunos instigavam os visitantes a explicar os fenômenos apresentadas via
leis do eletromagnetismo. As respostas dos visitantes eram complementadas pelas
explicações físicas apresentadas pelos estudantes envolvidos no projeto.

Figura 1.Foto de dois alunos no momento da versão lúdica da apresentação.

3.3 – DA NATUREZA DA PESQUISA
Como metodologia de investigação utilizou-se uma pesquisa qualitativa de
observação participante, em que o pesquisador se inseriu no cenário cultural das fases de
preparação, aplicação e avaliação das atividades do projeto, referentes à realidade
pesquisada, onde coletou e construiu seus dados. Dessa forma, a autora da pesquisa
construiu um diário de campo, cuja finalidade foi registrar as impressões dos alunos e do
desenvolvimento do trabalho, a cada atividade. Além do diário de bordo, foram utilizadas
gravações em áudio e vídeo. Fundamentalmente foram registradas as apresentações públicas
do projeto “Não é Magia, é Magnetismo!”, as impressões dos visitantes assim como a resposta
a uma entrevista semi-estruturada elaborada pelos autores do presente trabalho. Para o
presente trabalho, utilizamos como fonte de construção dos dados as transcrições relativas
as entrevistas realizadas com os alunos participantes do referido projeto.
Como destaca Ludke e André (1986), “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural
como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento”, além disso
“os dados são predominantemente descritivos”. (p.11). Ainda segundo Ludke e André (1986)
são cinco as características básicas em abordagens qualitativas:
1.
A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de
dados e o pesquisador como seu principal instrumento; 2. Os dados coletados
são predominantemente descritivos; 3. A preocupação com o processo é muito
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e à sua vida são focus de atenção especial pelo pesquisador; 5. A análise dos
dados tende a seguir um processo indutivo. (p.11-13)

Tendo em vista as características da pesquisa, os dados foram construídos a partir
da descrição realizada pela pesquisadora, mas sobretudo a partir das transcrições
provenientes das gravações em áudio e em vídeo das interações discursivas estabelecidas
durante as apresentações e entrevistas realizadas com os alunos participantes do projeto.
A TAS segue negligenciada apesar da grande possibilidade de diálogo com a
experiência relatada
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
4.1 – CONSTRUÇÃO DOS DADOS
A maior parte dos dados foram construídos a partir das respostas obtidas das
gravações em áudio, posteriormente transcritas. A partir daí, como referencial metodológico
para a análise de dados, tomou-se como base a análise de conteúdo. A criação de categorias
ajudou a análise dos dados na articulação de significados semelhantes e permitiu as
inferências dos pesquisadores.
Figura 2.Esquema da seleção e análise dos dados.

Fonte: O Ensino por Investigação como base para construção de atividades experimentais
em aulas de Ciências no Ensino Fundamental I. Railbolt,B. (2018, p.27)

As perguntas utilizadas nas entrevistas realizadas com os alunos após a semana da
Química são apresentadas na Figura 3. As perguntas incluíram questões relacionadas ao
interesse pela disciplina (Física) ao longo de sua formação, e como esse interesse foi
modificado, ou não, pelo o envolvimento e participação no projeto “Não é Magia, é
Magnetismo!”. Outras questões abordadas na entrevista visavam sondar a percepção dos
alunos do quanto o referido projeto contribuiu para a melhor compreensão dos fenômenos
físicos envolvidos. Por último, uma dimensão também presente nas perguntas eram

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

956

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

referentes a incorporações de habilidades sociais, aos processos de negociação com o outro,
e ao gerenciamento de ações na busca de resultados. As respostas dos alunos nos permitiram
criar algumas categorias que nos auxiliaram na análise dos dados.
Figura 3.Fragmento do roteiro de entrevista realizadas com os alunos participantes

4.2 – ELABORAÇÃO DAS CATEGORIAS
A partir dos referenciais teórico-metodológicos, e baseados nas entrevistas realizadas
com

os

alunos,

foram

construídas

as

categorias

apresentadas

na

Tabela

01.

Fundamentalmente, as categorias foram inspiradas no trabalho de Mancuso (1993) no qual o
autor apresenta sete classes de competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes
envolvidos em projetos de feira e mostra científica:
“i) crescimento pessoal e a ampliação dos conhecimentos;ii) ampliação da
capacidade comunicativa, devido ao diálogo, à variedade cultural e ao
relacionamento com outras pessoas;iii) mudanças de hábitos e atitudes, com
o desenvolvimento de competências e habilidades que contribuem não só para
a vida escolar mas também no convívio social;iv) desenvolvimento da
criticidade, tendo em vista a necessidade de avaliação não só do seu próprio
trabalho como também do projeto do outro;v) envolvimento e interesse, e
assim propiciando momentos que possam estimular o aluno ao interesse pela
Ciência.vi) exercício da criatividade e inovações, tendo em vista o sentimento
de querer fazer com qualidade o trabalho de sua autoria; vii) politização dos
participantes, uma vez que a organização e realização das Feiras exigem por
parte dos envolvidos que eles assumam a liderança para a tomada de
decisões.” (MANCUSO 1993, p.15).
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4.3 – ANÁLISE DOS DADOS
No presente trabalho, optamos em destacar alguns fragmentos das transcrições
referentes às entrevistas semi-estruturadas realizadas com os alunos participantes do projeto
“Não é mágica, é magnetismo!”. A seleção de alguns dados visa explicitar como estes foram
categorizados a partir do referencial metodológico adotado.
A seguir, destacamos duas categorias com os referentes fragmentos de fala dos
alunos que permitiram as inferências.
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sà
categoria”Interações Sociais”.

Figura 5.Fragmentos das falas dos alunos entrevistados referentes à categoria ”Relação com o
conhecimento / fontes”.

Todas os fragmentos destacados na figura 5 correspondem à respostas das à pergunta 6 da
entrevista semi-estruturada (“Em que processo(s) você acha que conseguiu aprender mais a
respeito dos conceitos físicos ligados ao eletromagnetismo? Quando tinha dúvidas, como
tentava saná-las?”). Portanto, as classificação das respostas dos alunos parece ser quase
evidente.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho se insere no conjunto de produções que buscam compreender
de que forma atividades de feira e mostra científica podem contribuir na formação dos
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estudantes envolvidos. O foco desta pesquisa se deu nas reflexões a respeito do potencial de
desenvolvimento dos alunos durante os processos de elaboração, organização, execução e
avaliação de um projeto de feira de ciências. O referido projeto que envolveu demonstrações
experimentais de fenômenos eletromagnéticos, apresentados a um público em geral, de
forma lúdica e interativa.
Os resultados iniciais de nossa pesquisa, parecem indicar a pertinência do
desenvolvimento de diversas habilidades e competências, apontadas pela literatura
especializada em ensino de ciências.
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Resumo: O presente estudo abrange uma discussão sobre a prática de docência de duas doutorandas
da Universidade Federal do Paraná, onde os diários de bordo apresentados pelos estudantes são as
ferramentas de verificação da Aprendizagem Significativa dos estudantes em relação à prevenção do
abuso de drogas. Os participantes advêm de uma disciplina eletiva voltada às licenciaturas, ofertada
pela UFPR, no âmbito do Setor de Educação, denominada Métodos e Técnicas Educacionais de Prevenção
do Abuso de Drogas, código EM377, com 45h/semestral, no ano de 2016, dentre os meses de agosto e
dezembro. Os resultados expressam que os estudantes desenvolveram aprendizagem significativa por
meio da ressignificação de conhecimentos acerca da prevenção do abuso de drogas, do modo com que
retratavam o sujeito, suas relações sociais e a educação preventiva. Para a discussão buscou-se os
fundamentos
da
Aprendizagem
Significativa
em
diálogo
com
a
Pedagogia
Social.
Palavras-chave: Prática de docência; Prevenção; Diários de Bordo; Educação Preventiva Integral;
Aprendizagem Significativa; Pedagogia Social.
Abstract: The present study encompasses a discussion about the teaching practice of two PhD students
at the Federal University of Paraná, where the logbooks presented by students are the tools to verify
students' Meaningful Learning regarding drug abuse prevention. The participants come from an elective
course for undergraduates, offered by UFPR, within the Education Sector, denominated Educational
Methods and Techniques for the Prevention of Drug Abuse, code EM377, with 45h / semestral, in the
year 2016, among the months of August and December. The results show that students have developed
meaningful learning through the re-signification of knowledge about drug abuse prevention, how they
portrayed the subject, their social relationships and preventive education. For the discussion we sought
the foundations of Meaningful Learning in dialogue with Social Pedagogy.
Keywords: Teaching practice; Prevention; Board Diary; Integral Preventive Education; Meaningful
Learning; Social Pedagogy.

1 – INTRODUÇÃO
O estudo aborda reflexões de duas doutorandas do Programa de Pós-Graduação em
Educação, em estágio de prática de docência, junto à titular de uma disciplina (Métodos e
Técnicas Educacionais de Prevenção do Abuso de Drogas, código EM377) que oportunizou
refletir a Educação Preventiva Integral no contexto da temática sobre abuso de drogas
(Pedagogia Social).
O objetivo da disciplina era a formação inicial e permanente de professores e da
comunidade para a abordagem da prevenção do abuso de drogas na escola, na família e na
sociedade. Tem-se como pressuposto que a temática das drogas é complexa, inerente e
transversal a outros temas da Pedagogia Social (populações socialmente vulneráveis,
medidas de socioeducação, educação nos presídios, violências e cultura da paz, formação de
professores e educadores sociais). Como referencial no campo social tem-se Paulo Freire e
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na especificidade da educação formal escolar, a aprendizagem significativa (TAS), da sala de
aula para a vida. Nas aulas rompeu-se o silêncio acadêmico sobre drogas, discutindo–as como
fenômeno social. A disciplina era ofertada, prioritariamente, para os (as) estudantes dos
cursos de licenciatura da UFPR e aberta à comunidade em geral. A intencionalidade da
disciplina é a prevenção, portanto, mudar a cultura com foco nas substâncias (as drogas) e
direcionar a concepção de prevenção voltada ao ser humano e suas relações, na perspectiva
de Educação Preventiva Integral: exercício do diálogo na aprendizagem significativa,
salientando as experiências, histórias e as problemáticas dos sujeitos, percebendo-os em seu
processo de desenvolvimento humano e suas relações sociais (ASINELLI-LUZ, 2014). A
disciplina, utilizando-se da metodologia do ensino com pesquisa (GALIAZZI, 2003; DEMO,
2011), também buscou a identificação das representações possíveis de prevenção entre os
(as) participantes. Como instrumento de avaliação, tendo como foco a identificação da
aprendizagem significativa crítica (MOREIRA, 2011) utilizou-se de diários de bordo, material
de registro livre, também denominado diário reflexivo, diário narrativo, diário de campo ou
diário descritivo
A dinâmica proposta para a disciplina envolveu a prática de círculos de cultura
(FREIRE, 1987) nos quais as posturas pedagógicas proporcionaram que os envolvidos
realizassem um processo dialógico de ensinar e aprender. A dinâmica, frequentemente,
possibilita a construção de conceitos/conhecimentos/significados por meio das relações
sociais, das trocas inter saberes, histórias, experiências e projetos de vida, onde conceitos e
conhecimentos prévios (subsunçores) puderam interagir e recepcionar novos, oportunizando
a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2000). A maneira como cada pessoa observa o
mundo e o interpreta ressignifica os conhecimentos apreendidos.
[...] re-vive a vida em profundidade crítica. A consciência emerge do mundo
vivo, objetiva-o, problematiza-o, compreende-o como projeto humano. Em
diálogo circular, intersubjetivando-se mais e mais, vai assumindo criticamente,
o dinamismo de sua subjetividade criadora. Todos juntos, em círculo, e em
colaboração, re-elaboram o mundo [...] (FREIRE, 1987, p. 17).

A disciplina é vinculada ao Departamento de Teoria e Prática de Ensino, no Setor de
Educação. Além de ser uma disciplina curricular eletiva para as licenciaturas, também possuía
a modalidade de extensão, em que pessoas da comunidade externa participavam. Contando
com 45 horas/aula, foi organizada em 15 encontros, uma vez por semana. Participaram como
docentes, além da professora responsável pela disciplina e supervisora da prática pedagógica,
outros profissionais da farmacologia, direito, psicologia, segurança pública, comunidades
terapêuticas, grupos de mútua ajuda e pedagogia social, de tal forma a proporcionar
diferentes visões e abordagens sobre o fenômeno drogas. Para este estudo e relato, utilizouse dados do ano de 2016, período de agosto a dezembro. Nesse sentido, estabeleceu-se,
também, como objetivo refletir, na perspectiva da aprendizagem significativa (AUSUBEL,
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2000; MOREIRA; MASINI, 2001; MOREIRA, 2011) sobre a importância da prática de docência
na pós-graduação. Reconheceu-se que a aprendizagem significativa, para além da construção
de novos conceitos, permite outros sentidos e significados à medida que reconhece e utiliza
os subsunçores.
Dada

diversidade

discente,

estudantes

de

Pedagogia,

Ciências

Biológicas,

Matemática, Química, Ciências Sociais, entre profissionais professores, advogado, educadores
sociais, promotora pública, mães e familiares de dependentes químicos, ex-usuários em busca
da sobriedade, psicólogos, foi possível tecer considerações sobre os ambientes e os contextos
que servem como fatores de risco ou de proteção ao abuso de drogas conforme a bioecologia
do desenvolvimento humano (BRONFENBRENNER, 2011). Ao refletir sobre a aprendizagem
significativa de Ausubel (2000; MOREIRA; MASINI, 2001), reafirmada e atualizada por
Moreira (2011), onde se destaca que o processo de aprendizagem significativa ocorre na
interação entre os conhecimentos prévios do sujeito e os respectivamente novos, onde
adquirem significado devido a proposições e experiências que já se encontram na estrutura
cognitiva. Nas informações fornecidas pelos participantes da disciplina, poucos, ou quase
nenhum havia feito outro curso ou disciplina anteriormente sobre drogas. Exceto os que
lembravam, na pré-adolescência, terem participado do PROERD (Programa Educacional de
Resistência às Drogas e Violência), de responsabilidade da Polícia Militar em diferentes
estados do Brasil. Dessa forma, acredita-se que os conceitos subsunçores, para esse público
participante, tiveram origem na aprendizagem mecânica, posteriormente na aprendizagem
vivencial, agora aprendizagem significativa com a mediação ocorrida no processo da disciplina
e expressa nos relatos dos diários de bordo. Acredita-se ser esse um aspecto inovador na
disciplina e que merece ser discutido e aprofundado na perspectiva da Teoria da
Aprendizagem Significativa. Desse modo, arrisca-se a dizer que esses autores (Freire,
Bronfenbrenner, Ausubel, Moreira e Masini) não dialogam de assuntos antagônicos: pensa-se
que essas construções cognitivas ocorrem devido às relações, contextos em que o ser está
imerso, com fatores cognitivos, afetivos e sociais, uma vez que as interações ocorreram
porque o ambiente de aprendizagem foi modificado.
O processo de monitoramento e avaliação da disciplina não estavam organizados com
foco em respostas, mas em reflexão-ação-reflexão (FREIRE, 1996): a análise da prática de
docência permitiu identificar a aprendizagem de forma significativa, sobretudo, de como os
estudantes ressignificaram conhecimentos em suas vidas (doença, alcoolismo, dependência,
relações interpessoais, valores humanos, co-dependência, tolerância, autonomia, liberdade e
tantos outros). Dialogar sobre a experiência de utilizar diários de bordo como ferramentas de
registro da aprendizagem significativa dos participantes da disciplina (estudantes e
doutorandas em prática de docência), possibilitou refletir sobre a temática da prevenção do
abuso de drogas de acadêmicos/estudantes no processo de formação inicial de professores
(licenciaturas) e outras áreas do conhecimento/atuação. Por exemplo, quando uma estudante
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revela que voltou a conversar com seu pai, com quem não falava há três anos, por não
entender que o alcoolismo era uma doença e sim entende-lo como um comportamento que
poderia ser modificado, mas que o pai se negava a fazê-lo.
2 – REVISÃO DA LITERATURA: REFLEXÕES PERTINENTES
A prática de docência, contemplada nos cursos de pós-graduação stricto sensu,
retrata de uma construção, da relação entre a pesquisa e as ações educativas do cotidiano,
uma vez que “a formação pedagógica permite ao professor universitário olhar para sua prática
pedagógica, interpretá-la e recriá-la, tornando-a também uma fonte de aprendizagem numa
perspectiva de mudança e de inovação” (JUNGES; BEHRENS, 2015, p. 286).
A preocupação com a prevenção em contexto educativo ocorre devido à necessidade
da Educação abrir espaços para a informação/discussão, pois, é por meio dela que ocorre a
conscientização/transformação social, reafirmada por Freire (1996), no âmbito da Pedagogia
Social, onde se insere a disciplina de prevenção e no campo da Teoria da Aprendizagem
Significativa (TAS) por defendê-la no sentido da formação humanizadora, de valores sociais,
éticos, provocando a reflexão das ações, autonomia, práticas de liberdade e, principalmente,
a evolução da aprendizagem para a aprendizagem significativa, da sala de aula para a aula
cotidiana da vida. levando-se em conta todas as aprendizagens anteriores e a possibilidade
de ressignificá-las, descobrindo, organizando e utilizando as “pontes cognitivas” (MOREIRA;
MASINI, 2001).
Porém, compreende-se que, para o desenvolvimento humano, fatores de riscos se
fazem presentes durante essa construção. Entre eles o abuso de drogas, que, muitas vezes,
inicia na infância, adolescência, estágio peculiar do desenvolvimento, sem maturidade
multidimensional para tomar decisões e escolhas.Com base em dados epidemiológicos,
apresenta-se que Curitiba está no topo do ranking em experimentação de drogas na região
sul do Brasil, em relação à adolescência. No ano de 2009, de acordo com a PeNSE – Pesquisa
Nacional sobre Saúde e Educação (2009), a cidade esteve em primeiro lugar do ranking
nacional dos (das) adolescentes e jovens que consumiram bebidas alcoólicas (80,7%). Em
2012, permaneceu entre as quatro capitais em que os(as) estudantes mais consomem
bebidas, sendo que o gênero feminino(44,7%) prevalente ao masculino (40,9%) (BRASIL,
2009; 2012). Em 2015, Curitiba permaneceu entre as capitais de maior consumo de bebidas
alcoólicas entre adolescentes e jovens (27,4%)(BRASIL, 2016).
Acredita-se que a prática de docência (atividade obrigatória para doutorandos que
recebem bolsa para pesquisa), ao dialogar com uma Educação Preventiva Integral, propõe a
Aprendizagem Significativa ao oportunizar ao educando que ressignifique seus saberes por
meio do seu conhecimento prévio interligado com as novas informações/conceitos. A
“aprendizagem significativa, por definição, envolve aquisição/construção de significados”
(MOREIRA, 2011, p. 32). Destaca-se que esse conhecimento que o estudante já possui
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(conceitos subsunçores), funciona como uma matriz que será incorporada por novos
conhecimentos (AUSUBEL, 2000; MOREIRA; MASINI, 2001; MOREIRA, 2011). Reconhecendo
a importância da Aprendizagem Significativa para o desenvolvimento cognitivo, o presente
relato descreve e experiência da prática de docência, no âmbito do processo de doutoramento
em Educação, junto a uma disciplina sobre prevenção do abuso de drogas, de abrangência
nos campos do ensino e da extensão, tendo os diários de bordo, como ferramenta de avaliação
e de registro (ou não) da Aprendizagem Significativa nos (nas) participantes.
3 – MÉTODO
O presente relato de prática pedagógica caracteriza-se como uma narrativa que se
utiliza da experiência para construir saberes significativos por meio da análise de registros
em diários de bordo elaborados, sistematicamente, pelos participantes das atividades
programadas (disciplina EM 377). Trata-se de processos narrativos e reflexivos que
apresentam experiências, sentimentos, percepções, construções e reconstruções conceituais,
leitura de mundo, relatos, ligações de saberes, dúvidas, questionamentos e vivências dos
estudantes que participaram da Disciplina de Métodos e Técnicas educacionais de prevenção
do abuso de drogas, no período de agosto a dezembro de 2016, no Setor de Educação da
UFPR.
O diário de bordo (ou diário de campo ou de pesquisa) é um recurso de registro
comumente utilizado em pesquisas tipo qualitativa (exploratória, descritiva, narrativa,
intervenção) que requer uma possibilidade de liberdade textual e exercício de escrita
narrativa. Na obra “Le Journal de Recherche: matériaux d`une théorie de l`implication”
(LOURAU, 1988), o autor discute o diário de bordo como uma “estratégia metodológica para
a pesquisa-intervenção” (BARROS; PASSOS, 2015, p. 173). No caso da análise da TAS, os
(as) participantes foram orientados e convidados a registrar as percepções, aprendizados,
relações estabelecidas, dúvidas, reflexões produzidas/vivenciadas a cada mês de tal forma a
informar/descrever/relatar o que aprendeu/ressignificou (ou não) com as aulas, rodas de
conversa, atividades programadas e vivenciadas no processo em análise.
Para esse relato, foram analisados 12 diários de bordo, 6 realizados no primeiro mês
de aula (agosto) e 6 no último mês de aula (dezembro). Os participantes selecionados foram
6 do gênero feminino e 6 do gênero masculino, graduandos dos cursos de pedagogia e
ciências biológicas. Desde o início, pensou-se em realizar a observação e a análise das
narrativas para compreender o processo da aprendizagem significativa dos participantes.
Como critérios de inclusão dos diários de bordo, optou-se pelos participantes que realizaram
as 45 horas da disciplina, que entregaram todos os diários de bordo, que houvesse relação
com a temática de prevenção do abuso de drogas e que expressassem percepções,
sentimentos e considerações ao invés de conteúdos apresentados em sala. Para manter o
anonimato dos participantes, optou-se pelas siglas: P1, P2, P3, P4, P5 e P6.
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Além das reflexões pertinentes sobre os diários de bordo dos estudantes da disciplina,
também foi refletido o processo de prática de docência das doutorandas, reconhecendo-se a
Aprendizagem Significativa também para elas. A discussão está baseada nos círculos de
diálogo e Pedagogia Social destacadas por Freire (1987, 1996) e na perspectiva da TAS
(AUSUBEL,2000; MOREIRA;MASINI, 2001; MOREIRA (2011).

4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Analisando os 06 diários de bordos correspondentes ao primeiro mês de aula da
disciplina, constatou-se que os primeiros documentos expressavam o entendimento de que
as drogas fazem parte de um contexto social e, à medida que participaram das aulas,
reconheceram a necessidade das relações interpessoais saudáveis. Na escola, há a menção
de focar a prevenção na interação escola -> aluno -> família -> comunidade -> escola.
“Tive a oportunidade de parar pra pensar pela primeira vez o que realmente
leva alguém a usar drogas, como poderia ajudar alguém a sair dessa
situação e como as relações são tão importantes pra poder ajudar as
pessoas” (P. 4).

Com as aulas, os estudantes passaram a compreender a importância da prevenção
na escola (formas de abordagem, valorização da escola e do professor nesse processo). Uma
das participantes não acreditava ser possível evitar o uso de drogas, sobretudo nas escolas
públicas, mas sim, de retardar o uso.
“As drogas fazem parte do nosso contexto social. Mas temos que pensar
mais no indivíduo e quando nós formos professores devemos escolher com
muito cuidado que tipo de material que vamos passar aos alunos” (P2).

Ainda, se reconheceu a vulnerabilidade da criança e do adolescente, considerando
que eles não sabem como administrar contextos envolvendo as drogas, podendo assim, se
tornar dependentes - um adulto teria maior maturidade de escolha. Ademais, também
manifestaram reflexões sobre a pessoa e a droga, em que pessoas que realizam o abuso
precisam ser tratadas e não criminalizadas.
Em análise do último diário de bordo, os participantes reforçaram alguns conceitos
que já haviam aprendido no início da disciplina e, outros, ressignificaram conhecimentos, à
medida que também se reconheciam preconceituosos e com visões sobre prevenção de
maneira distorcida. Reconhecem que há a necessidade de políticas públicas sobre prevenção,
mudança na legislação, provocação de informação e capacitação para população e gestores
para romper com preconceitos. Também, reforçam a importância da rede de proteção para
prevenção na infância, adolescência e juventude.
"Se a população em geral tem vários preconceitos e se baseiam em várias
falácias para argumentar sobre esse assunto, não é difícil imaginar que
juízes e políticos também compartilham da mesma opinião" (P2).
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Outro conceito que foi reconstruído, foi a compreensão que há a busca da droga
devido ao desejo de ser aceito em grupos. Há algo que impulsiona a pessoa a fazer o abuso
(e, sobre esses fatores, os participantes se perceberam preconceituosos).
"Por trás do uso da droga sempre tem algo que o impulsionou a procurar a
droga, pode ser uma depressão, um momento ruim na vida da pessoa que
ela acaba sendo atraída para esse mundo" (P.5).

Utilizando-se dos diários de bordo, que eram solicitados aos estudantes a cada início
de mês, correspondendo às percepções/concepções/representações/aprendizagens que
foram realizadas, ocorreu a análise e discussão das narrativas. Ao analisar os diários,
percebeu-se que, a partir do primeiro documento até a sua última entrega, para além dos
objetivos propostos naquele momento, vislumbrou-se o percurso conceitual realizado, sendo
possível perceber o quanto a aprendizagem significativa se fez presente nesse processo.
Ao analisar os 02 diários produzidos - o primeiro (agosto) e o último (dezembro),
percebeu-se nos 12 diários que os estudantes buscaram reforçar conhecimentos já adquiridos
e, outros, de ressignificar conceitos, de uma maneira a modificar a forma com que pensavam,
as

religações

de

saberes,

as

conexões

conceituais,

evidenciando

a

aprendizagem

significativa.Nas narrativas percebeu-se, no âmbito social, o reconhecimento e a importância
da relação entre droga e afetividade, bem como a prevenção na escola. Assim como a
sociedade, os educadores começam a se tornar sujeitos fundamentais para o processo de
prevenção, pois, muitas vezes se tornam a referência para o educando. Nesse sentido, afirmase que é necessário que o ambiente escolar seja estimulado ao convívio social, do educador
tornar-se referência como incentivador de práticas interacionais (BRONFENBRENNER, 2011).
“Devemos fazer a diferença no que fazemos, e como professor, somos
referência dos alunos” (P3).

Na mesma linha de pensamento, há a importância da valorização da pessoa e não da
droga, bem como de seus contextos, processos e tempos (principalmente escola, família e
comunidade). Para Bronfenbrenner (2011), o desenvolvimento humano ocorre por meio de
interação recíproca interna e externa do indivíduo e do coletivo, onde a interação precisa
correr em uma base estável num determinado período de tempo.
"(...) percebo que minha visão sobre a prevenção mudou. Ficou claro pra
mim que o foco e o esforço da prevenção devem ser na pessoa, e nas
relações entre ela e os outros ao seu redor, muito mais do que nos efeitos
das drogas e no combate à elas" (P6).

Pensando nas crianças e adolescentes, destacaram que elas são mais vulneráveis
que os adultos. Por isso, é importante políticas públicas sobre prevenção; informação e
capacitação para população e gestores para romper com preconceitos. A vulnerabilidade é
reconhecida, de acordo com Romero (2009), como uma condição do ser humano, em que
devido às suas aflições, deficiências, dificuldades, são influenciados por fatores externos,
sofrendo ameaças relacionadas aos seus aspectos biológico, psicológico e social. Há confusões
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sobre os conceitos de prevenção e tratamento, não sabendo como diferenciar um do outro.
As definições de tratamento e prevenção são muito distintas, uma vez que o primeiro aborda
a ação de tratar de uma problemática, dificuldade que ocorreu, enquanto a segunda, é a
prática de chegar antes evitando que o problema seja instaurado (ASINELLI-LUZ, 2014).
As dificuldades relatadas (ausência de conhecimento e não compreensão dos
conceitos envolvendo prevenção),foram reforçadas ao se discutir com os estudantes a
problemática relacionada à ausência de formação na área de prevenção, tanto na educação
básica, quanto no ensino superior (cursos de licenciatura/bacharelado).
Percebeu-se que os objetivos estabelecidos durante a disciplina e a utilização dos
diários de bordo facilitaram observar o processo de ressignificação, em que são construídas
redes e mapas conceituais. Esses mapas, conforme Ausubel (2000), são construídos por meio
de subsunçores, em que as relações são realizadas de acordo com os conhecimentos mais
importantes, não apenas em um aspecto simples de estrutura cognitiva. Moreira (2011)
destaca que os mapas conceituais expressam as relações entre os conceitos reconstruídos,
utilizando-se de palavras para organizar um pensamento baseado em sentimentos, práticas
e sentidos integrados. Foi importante a rede de relações possíveis a partir do conceito droga.
Que ele caracteriza o fenômeno envolvendo o indivíduo (percepções, comportamentos,
aprendizagens, emoções e estilos de vida), e a sociedade nas dimensões familiar, econômica,
da saúde pública, segurança, dos marcos legais, da educação, políticas públicas.
Além das narrativas dos estudantes e respectiva análise, há a consideração da prática
de docência, em que também houve a aprendizagem significativa entre as doutorandas. Os
conhecimentos adquiridos, histórias de vida, relações sociais, fizeram com que fossem
construídos conceitos em relação ao cenário docente, a maneira com que o educador interage
com o estudante, bem como da construção de conhecimento sobre prevenção do abuso de
drogas por um viés humanizador, com círculo de culturas. A prática de docência pode ser
refletida por diferentes teorias, em um processo que aproxima o sujeito das vivências.
Reforça-se que, ao analisar os diários de bordos dos estudantes da disciplina de Métodos e
Técnicas Educacionais de Prevenção ao abuso de drogas, as doutorandas aproveitaram para
discutir/verificar se houve aprendizagem significativa, onde se reforça a experiência como
espaço privilegiado de construção do conhecimento, já que, para Ausubel, a experiência
contempla transformações cognitivas quando assimilados novos conhecimento.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Disciplina de Métodos e Técnicas de Prevenção ao abuso de drogas foi planejada
com o intuito de romper com o silêncio que envolvia o tema drogas na educação e conceitos
sobre o foco da prevenção ser nas drogas e passando a ser na pessoa, sob a perspectiva da
Educação Preventiva Integral. Enfatizou-se a importância das pessoas expressarem seus
sentimentos, reflexões e contribuições a respeito do assunto. Para isso, os encontros/aulas
foram pautados nos Círculos de Cultura, proposta por Paulo Freire (1991), com caráter
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democrático e horizontal valorizando o diálogo e as experiências dos participantes,
possibilitando a aprendizagem significativa.
Como forma de compreensão sobre a maneira como os docentes e estudantes
percebiam o processo formativo durante o semestre, foram utilizados diários de bordo como
ferramenta de avaliação de aprendizagem. Avaliação da qual se enfatizava a reflexão da ação
e não as respostas em si (BELMONT, 2016).
O primeiro diário entregue pelos estudantes auxiliou no diagnóstico sobre o
conhecimento prévio do assunto proposto, bem como suas concepções sobre tal. A partir
disso, os encontros foram planejados procurando suprir as demandas e interesses, sempre
com auxílio de recursos que facilitassem a interlocução. Quando se procedeu a análise dos
registros produzidos, constatou-se a aprendizagem significativa, conforme proposta por
Ausubel (2000), já que o conhecimento prévio do aluno é de fundamental importância para
efetivação da aprendizagem significativa. Além disso, conceitos e ideias sobre a prevenção
do abuso de drogas foram reconfigurados, conforme verificado no último diário analisado.
Os estudantes discorreram sobre o quanto o tema foi significativo e o quanto os
recursos e situações propostas favoreceram o aprendizado. Ademais, é importante destacar
ainda a disposição dos estudantes em dialogar sobre o assunto, com o propósito de aplicação
nos diversos espaços de atuação, como escola, família e comunidade, por exemplo. Isso
posto, considera-se que o processo desenvolvido ao longo de um semestre sobre a prevenção
do abuso de drogas sob a perspectiva humanizadora, propiciou a aquisição e construção de
novos saberes, não apenas para os estudantes, mas também para as doutorandas que
realizaram a prática de docência na turma, corroborando com uma aprendizagem
significativa. A valiosa experiência estimula a continuidade de estudos relacionados à temática
com o mesmo viés teórico, e aberto a novos diálogos de saberes. Embora o diário de bordo
privilegie a dimensão cognitiva, os relatos propiciaram verificar a forte correlação entre o
afetivo e o cognitivo, próprio da TAS, propiciado pelo tema da prevenção do abuso de drogas.
A vivência pessoal dos participantes e seu vínculo particular com familiares, amigos e futuros
alunos, trouxeram a motivação dos estudantes participantes para a escolha da disciplina, foco
do relato da prática de docência na perspectiva de refletir a aprendizagem significativa.
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Resumo: As adversidades da prática docente podem conduzir, mesmo que de forma não intencional,
professores à promoção de uma aprendizagem sem pouco sentido para os estudantes. Nesse cenário,
as aulas se baseiam em apenas exposição do conteúdo conceitual, que muitas vezes incentiva à
memorização. Contudo, para a modificação desse cenário educacional são essenciais propostas que se
baseiem na aplicação de processos que promovam uma Aprendizagem Significativa. Nessa perspectiva,
apresenta-se neste trabalho uma proposta de construção de uma Unidade de Ensino Potencialmente
Significativa (UEPS), a ser aplicada a turmas do Ensino Médio, no componente curricular de Biologia,
utilizando uma temática transversal das Ciências Ambientais, com o objetivo de promover uma
aprendizagem potencialmente significativa. Assim, propõe-se como tema da UEPS a “interação animal
com a poluição hídrica”, destacando o estudo das características dos diversos filos animais e interrelacionando-os com o elemento água. A UEPS foi organizada para potencializar a interação dos
conhecimentos prévios dos estudantes com os novos conhecimentos. Para isso, as ações didáticas foram
compostas por situações-problemas, em diferentes níveis de dificuldade, para promover os processos
de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, com o auxílio de múltiplos objetos de
aprendizagem.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa. UEPS. Água. Ensino de ciências.
Abstract: In a non-intentionally way, dversities from teaching practice may lead teachers to develop a
learnin, which promoteno sense to students. Thus, classes are based basically on exposing the
conceptual content that of tenencourages memorization. However, it is essential some proposals based
on application of processes that promotes a Meaningful Learning to modify this educational scenario. In
this way, we present in this study a proposal of Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU)
developmentaiming a meaningful learningin biology teaching using a transversal theme of
Environmental Sciences. Then, we propose as PMTU about “animal interaction with water pollution”,
high lighting the study of characteristics of the several animal phyla, interrelating them with the
component water. The PMTU was organized to enhance the interaction of student’s prior knowledge with
new knowledge. For this, didacticactions were composed by situation problems in different levels of
difficulty to promote the processes of progressive differentiation and integrativere conciliation with the
aid of diverse learning objects.
Keywords: Meaningful learning. PMTU. Water. Scince teaching.

1–INTRODUÇÃO
Ainda hoje, o sistema educacional exibe características de um ensino que não
promove um aprendizado efetivo e torna comum a presença de professores, que por diversos
motivos, proporcionam aos estudantes um processo de aprendizagem mecânica. Muitas
vezes, o docente utiliza como recurso didático apenas o livro didático e/ou a exposição do
conteúdo conceitual que, geralmente, não são suficientes para dar significado e promover a
interação entre os conhecimentos prévios e os novos conhecimentos. Para Lemos (2011, p.
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28), “oconhecimento, quando produto de aprendizagem mecânica, por ser restrita à sua
capacidade de utilização em novas situações, não garante autonomia intelectual para a ação
do indivíduo”. Logo, com o passar do tempo, os estudantes perdem o interesse pelas aulas,
principalmente pela ausência de recursos e métodos diferenciados aliados a falta de
identificação com aquilo que está sendo ensinado (NICOLA, 2016).
Nessa perspectiva, promover uma aprendizagem com significado para os estudantes
tornou-se uma ação importante no processo educacional e um grande desafio para os
professores nele inseridos. Nesse sentido, destaca-se a Teoria da Aprendizagem Significativa,
proposta por David Ausubel queé caracterizada pela interação entre o novo conhecimento e
o conhecimento prévio de modo não-literal e não-arbitrário, apondo ao novo conhecimento
significados e enriquecendo o conhecimento prévio(AUSUBEL, 2003). Assim, o processo de
construção do conhecimento se dá de maneira individualizada, pois cada estudante
correlaciona a nova informação com seus conhecimentos prévios, ou seja, com aquilo que ele
carrega em seu repertório cognitivo (BUCHWEITZ, 2001). É um fator importante na Teoria da
Aprendizagem Significativa a sua interdependência entre conhecimento prévio do educando,
a relevância do conhecimento novo proposto e a predisposição do estudante a aprender
(MOREIRA, 2000). Uma forma de atingir a predisposição do estudante é proporcionando a
aprendizagem em um ambiente ativo, no qual o professor pode utilizar de metodologias e
recursos disponibilizados pela difusão das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(SILVA ALS et al., 2018).
O primeiro passo para os docentes promoverem o desenvolvimento de um processo
de Aprendizagem Significativa é a elaboração de sequências didáticas que compreendem um
conjunto de atividades conectadas entre si, com etapas e atividades para trabalhar o novo
conhecimento de maneira significativa. Assim, propõem-se a construção de Unidades de
Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), que segundo Moreira (2011, p. 2), “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”.
Considerando os pressupostos teóricos e metodológicos expostos e visando a
contribuição para o ensino significativo de Biologia na educação básica, esta pesquisa visou a
produção de uma UEPS sobre o tema “interação animal com a poluição hídrica”. A abordagem
significativa dessa temática é importante para elucidarque a água, um elemento essencial
para a vida dos seres vivos e constantemente abordada no cotidiano dos cidadãos, está sendo
deteriorada pela ação antrópica (FREITAS; MARIN, 2015). Para Soares, Salgueiro e Gazineu
(2007) o lançamento de resíduos nos corpos d’água ocasiona alterações na composição
hídrica e interfere no ciclo vital das espécies, tonando-se necessário a modificação do
comportamento humano em relação a natureza. Portanto, é importante a escola, principal
local na construção dos conhecimentos, refletir sobre as informações ambientais promovendo
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a sensibilização ambiental e provocando mudanças contínuas no comportamento da
sociedade (GIORDAN; GALLI, 2014).

2–REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 – TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
O processo de aprendizagem pode se apresentar de diversas maneiras. Para Praia
(2000) eles podem ser divididos em quatro categorias: a) Aprendizagem por recepção; b)
Aprendizagem por descoberta; c) Aprendizagem mecânica; d) Aprendizagem significativa.
Ausubel (2003) define a aprendizagem significativa como um processo que envolve a
aquisição de uma nova informação ou uma nova ideia, de forma não aleatória e substantiva
com a estrutura cognitiva do indivíduo. Nessa aspectos relevantes da estrutura cognitiva dos
estudantes, denominados conhecimentos prévios ou subsunçores, ancoram as novas
informações e permitem uma interação que leva à modificação das informações (novas e préexistentes). Através de uma Aprendizagem Significativa é esperado que o estudante obtenha
um enriquecimento do conhecimento prévio, diferenciando-o, aumentando o seu significado
e estabilizando-o em sua estrutura cognitiva (MOREIRA, 2000). Essa abordagem supre a
necessidade do defasado processo de ensino -aprendizagem moldado na ótica tradicionalista,
que promove uma aprendizagem por memorização, sem significado, autoritário, não
integrado, passivo, absorvente e mecânico (AUSUBEL, 2003).
Para aprender de forma significativa, o estudante precisa estar disposto a relacionar
o novo conhecimento de maneira substantiva e não-literal. Logo a pré-disposição se torna um
elemento chave para a promoção da Aprendizagem Significativa (MOREIRA, 2011). Por outro
lado, o material instrucional utilizado como recuso didático deve ser lógico e favorecer as
interações entre os novos conhecimentos e os subsunçores. A Figura 1 representa um mapa
conceitual com as condições para a promoção de uma Aprendizagem Significativa.

Figura 1.Condições necessárias para a Aprendizagem Significativa (adaptado de SILVA JB et al.,
2018).

2.2 – UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA
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Na intenção de contribuir para a modificação das condições de ensino e aprendizagem
na educação, Moreira (2011) propôs a construção de Unidades de Ensino Potencialmente
Significativas (UEPS). Trata-se de sequências didáticas fundamentadas e voltadas para
promoção da Aprendizagem Significativa, a partir da observância de passos sequenciais prédeterminados. Esses passos são definidos por Ausubel em quatro processos que visam
desenvolver os processos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, além da
organização sequencial e a consolidação do conteúdo conceitual explorado (MOREIRA, 1997).
A diferenciação progressiva tem por finalidade expor aos estudantes conceitos, de
maneira que eles sejam explorados dos mais gerais e inclusivos aos mais detalhados e
específicos, progressivamente. Já a reconciliação integrativa, tem por finalidade estabelecer
relações entre os conceitos explorados, apontando diferenças e semelhanças entre eles e
promovendo a (re)conciliação de aspectos diferenciais. Para que haja aprendizagem
significativa é necessário que a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa estejam
organizadas sequencialmente de maneira coerente, buscando dessa maneira, um princípio de
consolidação. Portanto a consolidação promove ao professor a função de mediar a interação
entre o conhecimento prévio e o que está sendo estudado (OLIVEIRA; FERREIRA; AQUINO,
2018).
Raber, Grisa e Booth (2017) comentam que atualmente existem inúmeras estratégias
para o professor utilizar em sala de aula, dentre as quais as UEPS tornam-se possibilidades
viáveis na educação básica, por promoverem o uso de materiais e estratégias diversificadas,
incentivando o diálogo e a crítica. Além disso, promove a valorização das atividades
individuais e coletivas dos estudantes, em busca de uma Aprendizagem Significativa.
Nesse contexto as UEPS propostas por Moreira (2011) devem obedecer a oito passos
sequenciais: 1. Definição do tema: definir o conteúdo específico a ser explorado, seu contexto
e seus aspectos declarativos e procedimentais; 2. Conhecimentos prévios: promover a
externalização dos subsunçores dos estudantes por meio de discussões, questionários, mapas
conceituais e textos; 3. Situação-problema em nível introdutório: a partir do levantamento
do conhecimento prévio do aluno, promover a preparação para introdução de novos
conhecimentos (em alguns casos pode funcionar como organizador prévio); 4. Diferenciação
progressiva: apresentação do conteúdo conceitual a ser explorado, explanando-os dos níveis
mais gerais aos aspectos mais específicos; 5. Situação-problema em nível complexo:
retomada de aspectos abordados no item 3 em nível mais alto de complexidade; 6.
Reconciliação integrativa: seguimento da diferenciação progressiva buscando a integração
das características mais relevantes dos novos conceitos explorados; 7. Avaliação da
aprendizagem: registro das evidências de Aprendizagem Significativa ao longo da
implementação da UEPS; 8. Validação: consideração da eficácia da UEPS na observância de
indícios de Aprendizagem Significativa, mesmo após o período da assimilação obliteração
(esquecimento).
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2.3 – MAPAS CONCEITUAIS
Mapa conceitual trata de uma técnica desenvolvida pelo Professor Joseph David
Novak e colaboradores, baseado na teoria cognitiva da aprendizagem proposta por Ausubel
(MOREIRA, 1988). Podem ser utilizados como recurso para obtenção de evidências da
promoção de uma Aprendizagem Significativa em todas as etapas de uma UEPS.A Figura 2
demonstra uma caracterização geral da estrutura funcional de um Mapa Conceitual explicitado
por Novak e Canãs (2010), contemplando as suas principais conceituações.

Figura 2.Características dos mapas conceituais (adaptado de NOVAK; CANÃS, 2010).

Segundo destacam Novak e Cañas (2010), os mapas conceituais incluem conceitos,
normalmente apresentados em círculos ou quadros, e conectivos entre conceitos indicados
por linha que os interligam. A construção ou análise de um mapa conceitual durante o
processo de aprendizagem estimula o estudante a ir além do entendimento dos conceitos
explorados, colocando-o em busca pela solução de eventuais lacunas e construção de
significados, constituindo assim uma ferramenta de aprendizagem na perspectiva significativa
(AQUINO; CHIARO, 2013). Logo a utilização de mapas conceituais torna-se uma ferramenta
facilitadora da validação de diversos produtos educacionais.
3–METODOLOGIA
A construção desta UEPS foi pensada não só para promover uma Aprendizagem
Significativa, mas também propiciar a formação integral dos estudantes, tornando-os ativos
na construção do conhecimento e crítico ao ponto de influenciar ações perante a sua interação
com o meio ambiente. A UEPS que é proposta neste estudo está apresentada no Quadro 1. O
objeto de conhecimento que será trabalhado é o Reino Animalia, especificamente a interação
entre animais e a poluição hídrica. As atividades didáticas propostas na UEPS têm etapas
claras e permite a utilizações de materiais diversificados. As sugestões de vídeos podem ser
facilmente substituídas por outros recursos que se adequem a realidade das escolas
brasileiras.
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Quadro 1. Aspectos sequenciais para a construção do conhecimento através da UEPS.
ASPECTOS
SEQUENCIAIS
Conhecimentos
prévios

C.H.

DESENVOLVIMENTO

1 aula
(50 min)

Situaçõesproblema em nível
introdutório

2 aulas
(50 min
cada)

Diferenciação
progressiva

6 aulas
(50 min
cada)

Situaçõesproblema em nível
mais complexo

2 aulas
(50 min
cada)

Reconciliação
integrativa

4 aulas
(50 min)

Avaliação da
aprendizagem

1 aula
(50 min)

Levantamento dos conceitos relevantes ao tema com a construção
de mapas conceituais com o tema gerador Poluição da Água.
Discussão coletiva intermediada: leitura das matérias jornalísticas
“Dia Mundial dos Oceanos: consciência é saída para evitar
catástrofe” <https://glo.bo/2NFqaFw> e “Poluição do plástico é
desafio para o Dia do Mundial do Meio Ambiente”
<https://bit.ly/2LmAwJb>; Visualização dos vídeos “Mergulhador
filma mar de lixo em ilha vizinha a Bali” <https://bit.ly/2LA9rpC>e
“Os filhotes de pássaros que estão morrendo de fome com
estômagos cheios de plástico” <https://bit.ly/2A1w6qz>.
Aula deflagradora abordando os grupos animais e sua interação com
a água.
A abordagem dos filos animais é seguida de atividade de pesquisa
em grupo, para a confecção de reportagens fictícias.
Utilização do aplicativo Água e Esgotos®, disponível para Android
<https://is.gd/SCN6Bw> e IOS <https://is.gd/yNUI6v>.
Leitura da matéria jornalística “Ataque de tubarão em Piedade é o
65º registrado em Pernambuco” <https://is.gd/APwLsi>.
Realização de um Júri Simulado com debate da proposta de
interdição de trechos das praias do Grande Recife.
Confecção, pelos estudantes, de folhetos informativos com principais
impactos do lixo antrópico nas espécies animais, seguida de
distribuição na instituição escolar.
Observações registradas ao longo da aplicação da UEPS e
construção de novos Mapas Conceituais individuais com o tema
gerador Poluição da Água.

4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Na UEPS, a etapa inicial é a avaliação dos conhecimentos prévios relevantes ao tema
gerador, a Poluição da Água, utilizando como ferramenta a construção individual de mapas
conceituais. A análise desses mapas permite a identificação das principais ideias dos
estudantes sobre a temática, subsidiando o professor na escolha de ferramentas
(reportagens, vídeos, aplicativos entre outros) que serão utilizadas na construção das demais
etapas dessa UEPS. Outras ferramentas, como um questionário, podem ser utilizadas nesta
fase.
Após o levantamento dos conhecimentos prévios, a sugestão é que sejalançado um
problema introdutório com a discussão da temática do Dia Mundial dos Oceanos (08 de
junho), que aborda a Catástrofe da poluição por plásticos. Podem ser utilizados vários
recursos como notícias, animações ou vídeos. Para a UEPS deste estudo sugerimos a
utilização de reportagens produzidas pelo site do G1 (Globo Comunicação e Participações
S.A.) e pelo site da Agência Brasil (EBC – Empresa Brasil de Comunicação), seguido de dois
vídeos hospedados no Canal do Youtube da BBC News Brasil. Para a leitura e visualização dos
objetos podem ser formados grupos de cinco estudantes, em que pelo menos um integrante
possua um dispositivo móvel (Smartphone, tablet, celular, etc) com acesso à internet. Após
as explorações dos recursos os estudantes podem ser incentivados a promoverem uma
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discussão no grupo classe sobre a opinião de cada um.Moreira (2011) propõem que asituaçãoproblema introdutória deva promover sentido aos novos conhecimentos que serão explorados
na UEPS, levando em consideração os aspectos dos conhecimentos prévios dos estudantes e
incentivando suas capacidades de perceber e moldar o problema levantado.
O encontro para a diferenciação progressiva será baseado na abordagem dos filos do
Reino Animal, inerente ao nível de ensino, seguido da produção, por equipes, de notícias
fictícias (baseadas em eventos reais no mundo) envolvendo as formas de poluição hídrica que
afetam o filo animal estudado. Como propõem Moreira (2011) a diferenciação progressiva
deve ser seguida de atividades colaborativas com apresentação e discussão pelos estudantes
do tema proposto. Esses aspectos devem ser evidenciados ao término da abordagem didática
dos

conteúdos

conceituais,

onde

grupos

de

estudantes

apresentarão

as

notícias

confeccionadas em uma forma de jornal, para a socialização das informações com todos os
integrantes da sala. O professor pode mediar e avaliar as notícias elencadas e fazer
considerações quando necessário.
A situação problema complexa será explorada, com o auxílio do aplicativo Águas e
Esgotos

®

para Android e IOS, disponíveis em suas plataformas digitais, bem como

reportagens diversas sobre os recentes eventos de ataques de tubarões na costa da região
metropolitana de Recife. Novamente os estudantes poderão ser divididos em grupos para
acessarem os dispositivos móveise responderem aos questionamentos sobre despejos de
orgânicos em corpos d’água e o efeito desde sobre a biodiversidade, bem como os possíveis
motivos dos casos de ataques de tubarão na região costeira local. Esses questionamentos
permitirão ao educando a possibilidade de relacionar as informações do aplicativo e das
reportagens, com os eventos ocorridos nas etapas anteriores da UEPS, porém em um nível
de maior complexidade em relação a problemática inicial, como propõe Moreira (2011).
A atividade que proporcionará a reconciliação integrativa será a execução de um júri
simulado pelos estudantes, com a proposta de interdição de trechos das praias do Grande
Recife.Segundo Ausubel (2003) a reconciliação integrativa deve provocar a integração de
conceitos no próprio conceito, iniciando dos mais específicos até alcançar os mais
generalistas.Logo o processo de júri simulado promoverá a oportunidade de os estudantes
discutir, baseado nos argumentos específicos explorados ao longo da UEPS, a possibilidade
de interdição de trechos de praia local, como forma integralizaros conceitos exploradas. Para
consolidar os conhecimentos discutidos durante o processo de júri simulado é proposta a
confecção de folhetos, pelos estudantes, com a finalidade de unir as informações trabalhadas
no grupo-classe e compartilhá-las com os demais estudantes da instituição de ensino.
Após o término das atividades, sugerimos que seja solicitado aos estudantes uma
nova construção individual de mapa conceitual como método de avaliação da aprendizagem
e consolidação da UEPS.Para Novak (2010) os mapas conceituais, fogem dos parâmetros
tradicionais de avaliação, podendo ser utilizado para a observância da construção de
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conhecimentos pelos estudantes e se constituindo como uma ferramenta qualitativa de
avaliação.É indicado que outros instrumentos como questionários, elaboração de textos,
elaboração de hipóteses, elaboração de material para o júri simulado também sejam avaliados
nesta fase.
Por fim, as competências socioemocionaistambém podem ser avaliadas nas diversas
etapas da UEPS aqui proposta, considerando que ainserção de taishabilidades em propostas
pedagógicas promove a integralidade dos agentes que compõem o ambiente escolar.Desta
forma, o respeito ao colega, a colaboração em atividades em grupo, a motivação,
perseverança e a resiliência diante das situações-problemas expostas (ABED, 2016) são
algumas das habilidades socioemocionais que podem ser trabalhadas nos estudantes durante
o desenvolvimento das etapas desta UEPS.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção de materiais potencialmente significativos proporciona ao professor a
possibilidade de uma intervenção pedagógica que promova a formação integral do indivíduo,
de forma que ele possa refletir e se posicional diante de situações do seu cotidiano. Nesta
perspectiva, espera-se que esta proposta de UEPS sobre a interação do animal com a poluição
hídrica permita a promoção de uma Aprendizagem Significativa. Além disso, espera-se que a
UEPS contribua para o desenvolvimentodas competências socioemocionais dos educandos,
convergindo os conhecimentos construídos no nível escolar com as necessidades ambientais
de forma crítica.
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Resumen: son presentadas posibles evidencias de aprendizaje significativo derivadas del
desenvolvimiento de una tentativa de sensibilización y formación docente, realizada a través de un curso
en la plataforma Moodle, basado en el enfoque epistemológico yremoto del laboratorio didáctico de las
ciencias. Las tres fases metodológicas incluían: fase de levantamiento de expectativas sobre el curso;
fase de construcción de las UEPS a través de V de Gowin, y la fase de evaluación del curso. Finalmente,
las UEPS fueron visualizadas como instrumentos de exteriorización de Aprendizaje Significativo, con
potencialidad para generar importantes contribuciones en el proceso de optimización de la enseñanza y
aprendizaje significativo de las ciencias, siempre que los profesores sean formados y sensibilizados
desde perspectivas constructivistas, basadas en la resolución de problemas, con referenciales teóricos
consistentes y coherentes como la TAS.
Palavras-chave: formación de profesores, ueps, laboratorio didáctico de ciencias, enfoque
epistemológico y remoto.
Abstract: Possible evidences of meaningful learning are presented derived from the development of an
attempt of sensitization and teacher training, made through a course in the Moodle platform, based on
the epistemological and remote approach of the didactic laboratory of sciences. The three
methodological phases included phase of raising expectations about the course; phase of construction
of the UEPS through V de Gowin, and the evaluation phase of the course. Finally, the LIAPs were
visualized as Meaningful Learning externalization instruments, with the potential to generate important
contributions in the process of optimization of the teaching and Meaningful learning of the sciences, if
the professors are trained and sensitized from constructivist perspectives, based on the problem solving,
with consistent and coherent theoretical references such as the Theory of Meaningful Learning.
Keywords: teacher training, ueps, science didactic laboratory, epistemological and remote approach.

1 – MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
El laboratorio didáctico (LD) en la enseñanza de las ciencias, representa un espacio
con todas las potencialidades para la promoción de diversos aprendizajes (Andrés, Pesa y
Meneses, 2007). Actualmente, las investigaciones en esta línea apuntan hacia abordajes del
LD alternativos, constructivistas como el enfoque investigativo y por resolución de problemas,
ya que posibilitan que los estudiantes apliquen métodos y procedimientos para resolver
problemas reales en el laboratorio, además de aprender técnicas procedimentales, y aplicar
protocolos (Borges, 2002; Flores, Moreira y Caraballo, 2009, 2011; Andrés, Meneses e Pesa,
2007).
En este estudio, el LD de las ciencias se vislumbra como un escenario cognitivamente
fértil, en el que los estudiantes pueden aproximarse significativamente a lo que de acuerdo
con Hodson (1994) representa aprender sobre la Ciencia. En este sentido, se destaca el
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abordaje didáctico por resolución de problemas, como el epistemológico, que permiten
explicitar la eminente relación dialéctica que existe entre los dominios teóricos y
metodológicos propios del quehacer experimental. El siguiente mapa conceptual (figura 1) es
una representación de los investigadores sobre la concepción del LD epistemológico:
Figura 1. Representación de la concepción de los investigadores sobre LDC con abordaje
epistemológico.

El enfoque epistemológico deriva del enfoque por resolución de problemas, y
constituye de acuerdo con Flores, Moreira e Caraballo (2011), una herramienta útil a la luz
de las tendencias actuales en enseñanza de las ciencias en el laboratorio didáctico. Este
enfoque propuesto inicialmente por Novak y Gowin (1988), es reseñado por Moreira y
Levandowski (1983) como un abordaje holístico e integral que se relaciona a algún evento u
objeto problemático a partir del cual es posible la resolución de problemas, con auxilio en una
investigación abierta, con orientación del profesor, consiguiendo de este manera que los
estudiantes se involucren con los procesos propios de la actividad científica. Dicho abordaje
basado en la utilización de la V de Gowin es ampliamente recomendado por las investigaciones
en la materia desde hace varias décadas (Moreira e Levandowski, 1983; Novak e Gowin,
1988; Andrés, Meneses e Pesa, 2007; Flores, Caraballo e Moreira; 2009 e 2011).
Sobre los laboratorios remotos, no solo representan una alternativa viable de bajo
costo y amplia accesibilidad, sino que de acuerdo con Marchisio, Lerro e Von Pamel (2011)
éstos pueden ser integrados a estrategias constructivistas para la enseñanza de las ciencias,
basados en la resolución de problemas abiertos y complejos. En este sentido, diversas
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investigaciones recomiendan su integración a estrategias de enseñanza que procuren facilitar
el aprendizaje de las ciencias desde ambientes obicuos (Andrzej y Nafalski, 2012; Gustavsson,
Nilsson, Zackrisson, Garcia-Zubia, Hernandez-Jayo, Nafalski, Machotka y Pettersson, 2009;
Gómez-Arribas, Holgado y López, 2005)
A pesar del potencial didáctico que poseen los LD con enfoque epistemológico y
remoto para facilitar la enseñanza de las ciencias, los profesores declaran que las acentuadas
debilidades de su formación inicial, la escaza oferta de postgrados y cursos de formación
docente en la materia, su formación docente eminentemente tradicionalista, en conjunto con
la precariedad y escasez de los laboratorios en las escuela, obstaculizan considerablemente
el aprovechamiento de dicho potencial, como un inestimable espacio para la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias.
En este sentido, esta investigación muestra posibles evidencias de aprendizaje
significativo a través de la construcción de Unidades Educacionales Potencialmente
Significativas (UEPS), resultado de una tentativa de sensibilización realizada a través de un
curso semipresencial en la plataforma Moodle, para la formación del docente de ciencias,
basado en el enfoque epistemológico y remoto del LD.
2– METODOLOGÍA
La investigación en cuestión se deriva de una más amplia, desarrollada en el
Educational Technology Lab-UNICAMP, en la que se pretende a modo general sensibilizar al
profesor de ciencias de América Latina a través de su formación continua en el enfoque
epistemológico y remoto del laboratorio didáctico de las ciencias. En este sentido, la presente
se ajusta a un estudio interpretativo, apoyado en algunos parámetros estadísticos, con la
premisa de obtener evidencias de aprendizaje significativo de los profesores participantes
sobre el enfoque epistemológico y remoto de la enseñanza de las ciencias en el LD.
En por ello que se desarrolló un curso de formación de profesores con apoyo en la
plataforma de aprendizaje Moodle, en el que se adoptaron las orientaciones didáctico
pedagógicas de Camejo e Galembeck (2017) basadas puntualmente en su Unidad Educativa
Potencialmente Significativa (UEPS) para la formación continuada del profesor de ciencias en
Latinoamérica sobre el enfoque epistemológico y remoto del laboratorio didáctico. Se trató
entonces de un grupo heterogéneo de dieciséis (16) profesores de ciencias, específicamente
de Biología, que actúan en las redes públicas y privadas de los diferentes niveles de enseñanza
de las ciencias en São Paulo-Brasil.
A través de este curso de formación de profesores, fueron desarrollados cuatro
encuentros presenciales de cuatro horas cada uno, además de varios encuentros asíncronos,
con apoyo en la plataforma de aprendizaje Moodle, sumando además 20h a distancia. Los
detalles sobre el contenido del curso, fuentes e formas de recolección de información, los
instrumentos donde se registraron las evidencias de aprendizaje significativo, entre otros, son
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detallados en Camejo e Galembeck (2017). Las fases de sensibilización para la formación
docente incluyeron:
2.1.

FASE DE LEVANTAMIENTO DE EXPECTATIVAS: a través de la cual los profesores
de ciencias manifestaron sus debilidades y fortalezas al respecto de su formación inicial
y continua en cuanto al laboratorio didáctico de las ciencias. Aunado a ello,
manifestaron sus expectativas en cuanto a la realización del curso “Laboratorio de
Ciencias Constructivista y Remoto”.

2.2.

FASE DE CONSTRUCCIÓN DE UEPS: a través de V de Gowin, mediante la cual los
profesores pudieron construir diversas versiones de las UEPS sistematizadas en V de
Gowin, después de recibir las orientaciones basadas en Moreira (2011) y Gowin y
Alvarez (2005). De este modo, las UEPS incorporaron los elementos fundamentales de
su contexto de actuación, sus preocupaciones e intenciones investigativas sobre la
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en el Laboratorio Didáctico, en conjunto con
las posibles soluciones que el enfoque epistemológico y remoto podrían ofrecer.

2.3.

FASE DE EVALUACIÓN DEL CURSO: del enfoque epistemológico y remoto de parte
de los profesores participantes, en el que éstos lograron manifestar su apreciación
sobre la utilidad, aplicabilidad y viabilidad del mismo en el laboratorio didáctico.

3– PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS
La fase de levantamiento de expectativas constituyó un espacio de socialización que
permitió conocer los intereses de los profesores de ciencias al respecto del curso para su
formación continuada con el enfoque epistemológico y remoto del Laboratorio didáctico. Al
respecto, las expectativas fueron organizadas en tres categorías: necesidades en la formación
docente, enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Sobre la primera categoría, el 40,91% de
los profesores declaran tener la necesidad de explorar nuevas herramientas que auxilien su
proceso de enseñanza. El 18,18% expresaron su voluntad de aprender nuevas tecnologías de
información durante el curso, que apoyen su práctica pedagógica. El 4,54% esperaba que el
curso les brindaría el escenario para profundizar en referenciales teóricos de utilidad en su
práctica pedagógica.
Sobre la categoría denominada enseñanza de las ciencias, el 22,74% de los
profesores esperaba que el curso fuese un espacio para la reflexión e intercambio de
metodologías de enseñanza habitualmente aplicadas durante su praxis pedagógica, y sobre
la importancia de la experimentación didáctica en la enseñanza de las ciencias. Finalmente,
sobre la categoría aprendizaje de las ciencias, el 13.64% de los profesores confiaba en que
el curso brindaría herramientas pedagógicas para atender las necesidades de los estudiantes
que ya no se sienten atraídos por los enfoques tradicionalistas, convencionales.
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Considerando la eminente necesidad explicitada por los profesores participantes del
curso de formación, fue necesario mostrar nuevas herramientas que auxiliaran su proceso de
enseñanza en el laboratorio didáctico de las ciencias. Por ello fue presentado el enfoque
epistemológico a través de la V de Gowin como un tipo derivado del enfoque por resolución
de problemas, y en la misma línea de ideas, se llevó a cabo la exposición del enfoque de
laboratorios remotos (concretamente los ejemplos experimentales desarrollas por LTE,
UNICAMP disponibles en https://www.lte.ib.unicamp.br/portal/experiments.php), el cual
pasaba a responder a otra necesidad expuesta por los profesores, referida al tiempo para la
organización y aplicación de actividades prácticas, debido a la escasez en la disponibilidad de
recursos.
De este modo, los profesores pasaron a construir su Unidad Educacional
Potencialmente Significativa, basada en el enfoque epistemológico y remoto del laboratorio
didáctico de las ciencias. La tabla 1 representa el instrumento basado en las sugerencias de
Flores, Caballero y Moreira (2011) que orientó el proceso de evaluación de las UEPS a través
de V de Gowin, y por ende, la estimación de evidencias de aprendizaje significativo a través
de las mismas. La tabla 2 permitiría realizar una estimación global de calidad de las UEPS,
infiriendo posibles evidencias de aprendizaje significativo.
Tabla 1-. Instrumento de evaluación de las UEPS basadas en el enfoque epistemológico y Remotos
através de V de Gowin.
Aspectos evaluados
Detalles
puntuación
Dominio Teórico /conceptual
1. Descripción del evento..........................
......... 0.5
2. Preguntas
orientadoras...............................
......... 0.5
3. Filosofía..............................................
......... 0.5
4. Teorías................................................
......... 1.0
5. Principios...........................................
......... 1.0
6. Conceptos...........................................
......... 0.5
Dominio metodológico
7. Registros............................................
......... 0.5
8. Transformaciones: Secuencia de 8 pasos
de la UEPS de acuerdo con las sugerencias
de Moreira (2011)..............
......... 4.5
9. Afirmaciones de conocimiento..............
......... 1.0

Tabla 2. Estimación global de calidad de las UEPS através da V de Gowin
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Puntuación
(X/10pts)
8.6 pts. até 10pts
> 5.1 até 8.5 pts.

Estimación de Calidad
de la UEPS

Tendencia Pedagógica

Excelente calidad

Constructivista:
epistemológico,
investigativo,
a
través
de
resolución de problemas
Construtivista:
resolución
de
problemas.
Ligera tendencia constructivista,
con una marcada orientación
tradicionalista
Tradicionalista

Buena calidad

> 2.6 até 5

Mediana calidad

Até 2.5pts

Baja calidad

Los diferentes encuentros presenciales y a distancia permitieron que los profesores
pudieran presentar tres (3) diversas versiones de sus UEPS, socializar y reflexionar sobre su
procesos de construcción, presentando finalmente versiones cada vez más evolucionadas,
más complejas, más completas. La tabla 3 resume la estimación global de calidad de las
diferentes UEPS con enfoque epistemológico y remoto, construidas por los profesores:
Tabla 3.Síntesis de la Estimación global de cualidad de las UEPS através de la V de Gowin.
%

Estimación de cualidad

Tendencia pedagógica

11.1%
72.22%
5.55%

Excelente calidad
Buena calidad
Mediana calidad

Constructivista: epistemológico, investigativo, a
través de resolución de problemas
Construtivista: resolución de problemas.
Ligera tendencia constructivista, con una marcada
orientación tradicionalista

11.1%

Baja calidad

Tradicionalista

Es posible destacar de la tabla 3, que el 72.22% de las UEPS construidas por los
profesores de Ciencias, obtuvieron una estimación de “buena calidad”, debido a la
consistencia de éstas con una tendencia constructivista, basada en la planificación de una
didáctica con marcada tendencia hacia la resolución de problemas con laboratorios remotos.
A través de la fase de evaluación del curso de formación docente, fue posible conocer
las valoraciones finales de los profesores sobre el enfoque epistemológico y remoto del
laboratorio didáctico de las ciencias. Los detalles de esta evaluación final, fueron
sistematizados en tres dimensiones, a saber: enfoque de abordaje del laboratorio didáctico
de las ciencias; construcción de UEPS e inserción de UEPS en la rutina escolar. Los detalles
se muestran en la siguiente tabla 4.
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didáctico de las Ciencias a través de la Construcción de Unidades Educacionales Potencialmente
Significativas-UEPS.
Dimensión
Categoría
Indicadores
%
Optimiza el proceso de Aprendizaje de las
Ciencias………………………….........................
8.43%
Su comprensión, elaboración e implementación requiere
Enfoque
de tiempo................................................
epistemológico
Es colaborativo.....................................
2.41%
Nuevo
abordaje....................................
1.20%
Enfoque de
El profesor puede valorar el conocimiento previo del
2.41%
abordaje
estudiante.............................
del
4.82%
Laboratorio
Alternativa que resuelve las deficiencias físicas de los
Didáctico
laboratorios de Ciencias en las
de las
escuelas........................................
9.64%
Ciencias
Le atribuye autonomía al estudiante durante su proceso
Enfoque Remoto de Aprendizaje...........
Herramienta de aproximación real a la
4.82%
experimentación…………………………………………
Auxilia el proceso de Enseñanza y aprendizaje de las
7.23%
Ciencias......................
13.2%
Resulta favorable para la enseñanza de las
Novedosa
ciencias………………………………………..............
8.43%
metodología de Clara acción pedagógica e investigativa....
8.43%
enseñanza
Facilita
Aprendizaje
significativo
.............
8.43%
Construcció
V
de
Gowin
Estrategia
contextualizada
.....................
2.41%
n de UEPS
Altamente compleja ..............................
6.02%
Obstáculos
Deficiencias en la formación docente........
4.82%
Disponibilidad horaria docente ................
2.41%
Cien por ciento Aplicable........................
4.82%
Inserción
Influenciada por la flexibilidad de la administración
de UEPS en
Viabilidad
escolar y la disponibilidad de tiempo del
la rutina
profesor………………………….….
2.41%
escolar

De acuerdo con los profesores participantes del curso, el enfoque epistemológico y
remoto optimiza el proceso de Aprendizaje de las Ciencias, además de presentarse como una
alternativa que resuelve las deficiencias físicas de los laboratorios de Ciencias en las escuelas,
aproximando realmente a los estudiantes a la experimentación en tiempo real. En este
sentido, la construcción de UEPS basadas en el enfoque epistemológico y remoto representó
una novedosa metodología de enseñanza, considerada como una clara acción investigativa
en el aula de clases.
Sobre su construcción a través de la V de Gowin, a pesar de su complejidad y las
dificultades suscitadas durante su construcción, superadas paulatinamente durante el proceso
de formación docente, los profesores consideran que esta estrategia es altamente compleja,
y que además permite un diálogo entre los referenciales teóricos y el procedimiento
metodológico. Por eso, los profesores encuentran totalmente viable la inserción de las UEPS
basadas en el enfoque epistemológico y remoto en sus contextos educacionales.
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4

– CONSIDERACIONES FINALES
De acuerdo con este estudio, la utilización del enfoque epistemológico mediado por

la V de Gowin, facilita la comprensión de la compleja relación dialéctica entre los dominios
teóricos y metodológicos propios del laboratorio didáctico de las ciencias, propiciando la
compleja y creciente coherencia entre los planos metodológicos y los referenciales teóricos.
Las UEPS visualizadas como evidencias de Aprendizaje Significativo, tienen la potencialidad
de generar importantes contribuciones en el proceso de optimización de la enseñanza y
aprendizaje significativo de las ciencias, siempre que los profesores sean formados desde
perspectivas constructivistas, basadas en la resolución de problemas, con referenciales
teóricos consistentes y coherentes como la Teoría de Aprendizaje Significativo.
5– REFERENCIAS
Andres, M; pesa, M y moreira, M. (2007). El trabajo de laboratorio en cursos de física desde la teoría
de campos conceptuales. Ciênc. educ. (Bauru) [online]. 2006, vol.12, n.2, pp.129-142. ISSN 15167313. http://dx.doi.org/10.1590/S1516-73132006000200002
Borges, A. T. Novos Rumos para o laboratório escolar de ciências. Caderno Brasileiro de
Ensino de Física, v. 19, n. 3, 2002. (Reeditado en v. 21, Edição Especial, nov. 2004).
Camejo Aviles, Ivana Elena; Galembeck, Eduardo. «Laboratorio constructivista y remoto: secuencia
didáctica potencialmente significativa para la formación continuada del profesor de ciencias en
Latinoamérica».
Enseñanza
de
las
ciencias,
Núm.
Extra
(2017),
p.
2485-2490.
<https://ddd.uab.cat/record/184211> [Consulta: 25 febrer 2019].
Flores, Julia, Caballero Sahelices, María Concesa, Moreira, Marco Antonio, El laboratorio en la enseñanza
de las ciencias: Una visión integral en este complejo ambiente de aprendizaje. Revista de Investigación
[en linea] 2009. Disponible en:<http://redalyc.org/articulo.oa?id=376140383004> ISSN 0798-0329
Flores J., Caballero, M., y Moreira, Marco Antonio (2011). "Construcción de un marco teórico/conceptual
para abordar el trabajo de laboratorio usando el diagrama V un estudio de caso de la UPEL / IPC".
Revista
de
Investigación
Nº
73.
Vol.
35.Disponível:http://revistas.upel.edu.ve/index.php/revistadeinvestigacion/article/view/3398
Gómez-Arribas, S. Holgado, J.E. López-de-Vergara, Integración de experimentos de laboratorio remotos
en un entorno ubicuo de aprendizaje. Proc. of the I Simposio sobre Computación Ubicua e Inteligencia
Ambiental (UCAmI’2005), 337-344, 2005
Gowin, D.B.; Alvarez, M. (2005). The art of educating with V diagrams. New York: Cambridge University
Press.
Gustavsson, Nilsson, Zackrisson, Garcia-Zubia, Hernandez-Jayo, Nafalski, Machotka e Pettersson, " On
Objectives of Instructional Laboratories, Individual Assessment, and Use of Collaborative Remote
Laboratories”,Volume: 2, Issue: 4, Oct.-Dec. 2009, ISSN 1939-1382.
HODSON, D. (1994). Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. Enseñanza de las Ciencias,
12 (3), pp. 299-313.
Marchisio; F. Lerro; O. Von Pamel. "Empleo de un laboratorio remoto para promover aprendizajes
significativos en la enseñanza de los dispositivos electrónicos". PÍXEL BIT. Revista de Medios y
Educación. No. 38, 2011, pp. 129-139.
Moreira, M. e Levandowski, C. (1983). Diferentes abordagens ao ensino de laboratorio. Porto Alegre:
Editora da Universidade Novak, J.D. (1979). Applying psychology and philosophy to improvement of
laboratory teaching. The American Biology Teacher, 41(8), 466-474
MOREIRA, Marco Antonio. Potentially meaningful teaching units – PMTU. Porto Alegre: Instituto de Física
da UFRGS, 2011

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

987

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

Novak, J.D.y Gowin, B. (1988). Aprendiendo a aprender. España: Ediciones Martínez Roca.
Novak, J. D. & A. J. Cañas, The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them,
Technical Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 01-2008, Florida Institute for Human and Machine
Cognition,
2008,
available
at:
http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

988

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

PAINEL-RP-085 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA
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Resumen: estudio interpretativo descriptivo en el que se presentan posibles evidencias de aprendizaje
significativo de ocho profesores de ciencias durante su proceso de construcción integrativa de
significados sobre el papel de la experimentación didáctica en la enseñanza de las ciencias. Se propuso
facilitar una orientación didáctica constructivista potencialmente significativa sobre el enfoque
epistemológico y Remoto del LDC; levantar los conocimientos previos de profesores de ciencias sobre
el papel de la experimentación didáctica en la enseñanza de las ciencias, y estimar el proceso de
construcción integrativa de significados de los profesores sobre el papel de la experimentación didáctica
en la enseñanza de las ciencias. La sistematización de las informaciones referidas al levantamiento de
ideas previas, supone una predominancia de visiones pedagógicas tradicionalistas. No obstante, el
desenvolvimiento de la orientación didáctica favoreció el proceso de construcción integrativa de
significados, evidenciado por el surgimiento de visiones pedagógicas alternativa, tendiente al
constructivismo basado en prácticas investigativas y por resolución de problemas en el laboratorio
didáctico de las ciencias, de acuerdo con las diferentes y sucesivas construcciones de mapas
conceptuales.
Palabras-claves: profesor de ciencias, laboratorio didáctico de las ciencias, abordaje epistemológico,
evidencias de aprendizaje significativo.
Abstract: descriptive interpretive study in which possible evidence of meaningful learning of eight
science teachers during their process of integrative construction of meanings on the role of didactic
experimentation in science education are presented. It was proposed to provide a potentially significant
constructivist didactic orientation on the epistemological and remote approach of the LDC; to raise the
previous knowledge of science teachers about the role of didactic experimentation in the teaching of
science, and to estimate the integrative construction process of teachers' meanings about the role of
didactic experimentation in the teaching of science. The systematization of the information referred to
the lifting of previous ideas supposes a predominance of traditionalist pedagogical visions. However, the
development of the didactic orientation favored the process of integrative construction of meanings,
evidenced by the emergence of alternative pedagogical views and trends, tending to constructivism
based on research practices and problem solving in the didactic laboratory of science, agreement with
the different and successive constructions of conceptual maps
Keywords: science teacher, didactic laboratory of the sciences, epistemological approach, Evidence of
meaningful learning.

1 – INTRODUCCIÓN
El laboratorio didáctico (LD) en la enseñanza de las ciencias, representa un espacio
con todas las potencialidades para la promoción de diversos aprendizajes (Andrés, Pesa y
Meneses, 2007). Actualmente, las investigaciones en esta línea apuntan hacia abordajes del
LD alternativos, constructivistas como el enfoque investigativo y por resolución de problemas,
ya que posibilitan que los estudiantes apliquen métodos y procedimientos para resolver
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problemas reales en el laboratorio, además de aprender técnicas procedimentales, y aplicar
protocolos (Borges, 2002; Flores, Moreira y Caraballo, 2009, 2011; Andrés, Meneses e Pesa,
2007).
En este sentido, se destaca el abordaje didáctico por resolución de problemas, como
el epistemológico y remoto, que permiten explicitar la eminente relación dialéctica que existe
entre los dominios teóricos y metodológicos propios del quehacer experimental.
A este respecto, Moreira y Levandowski (1983) describen al enfoque epistemológico
como un abordaje holístico e integral que se relaciona a algún evento u objeto problemático
a partir del cual es posible la resolución de problemas, con auxilio en una investigación
abierta, con orientación del profesor, consiguiendo de este manera que los estudiantes se
involucren con los procesos propios de la actividad científica. Dicho abordaje basado en la
utilización de la V de Gowin es ampliamente recomendado por las investigaciones en la
materia desde hace varias décadas (Moreira e Levandowski, 1983; Novak, 1979; Novak e
Gowin, 1988; Andrés, Meneses e Pesa, 2007; Flores, Caraballo e Moreira; 2009 e 2011).
Sobre el enfoque de laboratorios remotos, no solo representan una alternativa viable
de bajo costo y amplia accesibilidad, sino que de acuerdo con Marchisio, Lerro e Von Pamel
(2011) éstos pueden ser integrados a estrategias constructivistas para la enseñanza de las
ciencias, basados en la resolución de problemas abiertos y complejos.
No

obstante,

existen

obstáculos

que

limitan

el

aprovechamiento

de

las

potencialidades del LDC abordado desde enfoques constructivistas basados en resolución de
problemas, como las acentuadas debilidades en su formación inicial y continua, además de la
precariedad y escasez de los laboratorios en la escuela.
En este contexto, la investigación asume las orientaciones didácticas constructivistas
basadas en la promoción de Aprendizaje Significativo (AS) propuesta por Camejo y
Galembeck (2017) para llevar a cabo un proceso de formación docente, a través del cual se
pretende facilitar el aprendizaje significativo del enfoque epistemológico y Remoto del LDC.
En este sentido, es valorizado el potencial evaluativo de los mapas conceptuales,
considerándolos en coherencia con Flores, Caraballo y Moreira (2014), como herramientas de
construcción de significados, derivados de una orientación constructivista potencialmente
significativa, y cuya evaluación podría permitir la estimación de calidad de dichas
construcciones.
En

este

sentido,

siguientespropósitos:Facilitar

la
una

investigación
orientación

se

didáctica

orienta

de

acuerdo

constructivista

a

los

potencialmente

significativa sobre el enfoque epistemológico y Remoto del LDC; Levantar los conocimientos
previos de profesores de ciencias sobre el papel de la experimentación didáctica en la
enseñanza de las ciencias, y Estimar el proceso de construcción integrativa de significados de
los profesores sobre el papel de la experimentación didáctica en la enseñanza de las ciencias.
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2 – METODOLOGIA
La investigación en cuestión se deriva de una más amplia, desarrollada en el
EducationalTechnologyLab-UNICAMP, en la que se pretende a modo general sensibilizar al
profesor de ciencias de América Latina a través de su formación continua en el enfoque
epistemológico y remoto del laboratorio didáctico de las ciencias. En este sentido, la presente
se ajusta a un estudio interpretativo, apoyado en algunos parámetros estadísticos, con la
premisa de obtener evidencias de aprendizaje significativo de los profesores participantes
sobre el enfoque epistemológico y remoto de la enseñanza de las ciencias en el LD.
Se trató entonces de un grupo heterogéneo de ocho (8) profesores de ciencias, que
actúan en las redes públicas y privadas de los diferentes niveles de enseñanza de las ciencias
en São Paulo-Brasil. Como partes de las acciones investigativas, desarrolló un curso de
formación de profesores con apoyo en la plataforma de aprendizaje Moodle, en el que se
adoptaron las orientaciones didácticas constructivistas de Camejo e Galembeck (2017),
basadas en una Unidad Educativa Potencialmente Significativa (UEPS) para la formación
continuada del profesor de ciencias en Latinoamérica sobre el enfoque epistemológico y
remoto del laboratorio didáctico. En este sentido, se presentan los detalles metodológicos del
estudio referidos al levantamiento de ideas previas de los profesores de ciencias sobre el
papel de la experimentación didáctica en la enseñanza de las ciencias, junto a posibles
evidencias
2.1

de

AS

de

acuerdo

con

la

construcción

de

mapas

conceptuales.

- Desenvolvimiento de la orientación didácticaconstructivista, partiendo de un

levantamiento de ideas previas de los profesores participantes de acuerdo con lo descrito en
las actividades. Seguidamente fueron introducidas a través de una discusión socializada
diversas situaciones problemas entorno a la experimentación didáctica en la enseñanza de las
ciencias, permitiendo además que las contribuciones de los profesores trajeran consigo
elementos propios de su contexto de actuación. Paulatinamente fueron presentados
materiales educativos,tomando en cuenta el principio de la diferenciación progresiva propio
del Aprendizaje Significativo. La presentación de estos materiales facilitaban el incremento
progresivo del nivel de complejidad del contenido que se pretendía enseñar y el intercambio
de significados, favoreciendo el principio de reconciliación integradora del AS. El proceso de
estimación de esta orientación didáctica se llevó a cabo mediante variados instrumentos, son
de interés en este estudio la presentación de los hallazgos presentados a través de la escala
de Likert y de los mapas conceptuales, detallada a continuación.
2.1.1 - Levantamiento de ideas previas de los profesoresmediante la aplicación de la
Escala de Likert desarrollada por Ravanal, E., Quintanilla, M. y Labarrere, G. (2012) y
adaptada por los investigadores a fin de adecuarla a los intereses de este estudio. El
instrumento, constituido por dieciséis ítems, registró información sobre conocimientos previos
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de los profesores en cuanto a la dimensión metateórica de enseñanza de las ciencias, con
especial énfasis en el laboratorio didáctico, obedeciendo de esta manera al interés de los
investigadores y su tentativa de profundizar en las ideas previas de los profesores sobre el
papel de la experimentación didáctica en la enseñanza de las ciencias. El registro de estas
información se realizó a través de una entrevista con apoyo en Googleforms. Las
informaciones colectadas a través de este instrumento, fueron sistematizadas a través del
paquete estadístico R Project forStatistical Computing (versión 3.5.1/2018-07-02).
2.1.2 Estimación del proceso de construcción integrativa de significados de los
profesores sobre el papel de la experimentación didáctica en la enseñanza de las ciencias a
partir de la sensibilización en construcción de mapas conceptuales (MC). En este sentido,
fue posible conocer la impresión de los profesores participantes sobre la construcción de MC,
además de presentarles los acuerdos generales acerca de la construcción de los mismos,
basados en las orientaciones de Novak y Cañas (2010), utilizando en todo momento el
software Cmap Tools (versión 6.03). Los MC fueron utilizados en dos direcciones, la primera
como instrumento de registro de ideas previas sobre el papel de la experimentación didáctica
en la enseñanza de las ciencias, y la segunda como instrumentos de registro de evolución
en la construcción integrativa de significados en dicho tema. En este sentido, la construcción
de MC se llevó a cabo en tres diferentes momentos en el marco de la orientación didáctica
constructivista adoptada de Camejo y Galembeck (2017), al inicio, durante su desarrollo y
al finalizar la misma. Es importante resaltar que los profesores utilizaban como punto de
partida para la realización de la segunda y tercera versión de su MC, las anteriores, es decir,
la primera versión como punto de partida de la segunda, y esta última como punto de partida
de la tercera y última versión, permitiendo de este modo, la revisión crítica y reflexiva de
cada una de sus construcción. El análisis de las informaciones se llevó a cabo a través de
los criterios de la tabla 1, propuesto por Diez (2010); Camejo y Diez (2014) y Flores,
Caballero, Moreira (2014).

Tabla 1. Instrumento de valoración de los mapas conceptualessobre el papel de la experimentación
didáctica en la enseñanza de las ciencias
Aspectos a evaluar
Número de conceptos
relevantes y pertinentes a la
experimentación didáctica en la
enseñanza de las ciencias.
Jerarquía entre los conceptos
(Extensión y ramificación del
mapa)
Establecimiento de conectores
Establecimiento de relaciones
cruzadas

1.
2.
3.
4.

Escala de estimación
Excelente (14 o más)
Bueno (de 9 a 13)
Básico (de 4 a 8)
Deficiente (0 a 3)

Ponderación (X/10pts)
……………….. 5pts
……………….. 3pts
……………….. 2pts
……………….. 1pto

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Apropiadas
Básicas
Inapropiadas
Apropiados
Inapropiados
Ausentes
Acertadas
Desacertadas
Ausentes

………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..

1pto
0,5pts
0pts
1pto
0,5pts
0pts
2pts
0pts
0pts
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pertinentes

1.
2.
3.

Acertados
Desacertados
Ausentes

……………….. 1pts
……………….. 0pts
……………….. 0pts

La tabla 1 reúne elementos de aproximación para llevar a cabo un proceso de
identificación de principios de AS como la diferenciación progresiva del contenido y la
programática y la reconciliación integradora presentes en los mapas conceptuales iniciales
construidos por los profesores, y posteriormente reconstruidos en las sucesivas 2 versiones.
Sobre la base de los elementos constituyentes de la tabla 1, se construye la siguiente tabla
2, de utilidad para realizar una estimación global de la calidad de los MC construidos por los
profesores participantes, y con ello, la posible tendencia pedagógica que demarcan los
mismos descritas básicamente en dos vertientes: tendencias tradicionalistas y alternativas.
Tabla 2. Estimación de calidad global de los mapas conceptuales sobre el papel de la experimentación
didáctica en la enseñanza de las ciencias
Ponderación
(X/10pts)
De 9,1 pts a
10pts

Estimación de la calidad del
MC*
Excelente calidad
I

>6.1 até 9
pts
>3,1 pts até
6pts

Buena calidad
II
Mediana calidad
III

Até 3pts

Baja calidad IV

Tendencia Pedagógica
Constructivista: resolución de
problemas (Epistemológico),
enfoque investigativo.
Constructivista: resolución de
problemas
Ligera tendencia
constructivista, con rasgos
tradicionales, convencionales.
Tradicionalista

Para esta investigación, los mapas conceptuales construidos en el marco de la
enseñanza de las ciencias en el laboratorio didáctico catalogados de “baja calidad o calidad
IV” demarcan una tendencia pedagógica tradicionalista, que de acuerdo con Domin 1999
citado en Flores, Caballero y Moreira (2009) se caracteriza por la representación de la
experimentación como una actividad verificativa, sugiriendo entonces que su didáctica podría
conducirse a través de la aplicación de procedimientos tipo “recetas de cocina”, cuyos
resultados están predeterminados. De este modo, los mapas conceptuales categorizados de
“mediana

calidad

o

III

nivel”

presentaron

una

tendencia

ligeramente

constructivista,incorporando de esta manera elementos del contexto de los estudiantes,
problematizando algunas situaciones iniciales, tomando en cuenta los intereses de los
mismos. No obstante, la didáctica estuvo limitada a la repetición de procedimientos tipo
“Receta de cocina”.
Los niveles de calidad de mapas conceptuales I y II de buena y excelente calidad
respectivamente, se caracterizan por exponer elementos didácticos coherentes con una
tendencia constructivista, a través de la cual el laboratorio didáctico seria abordado bajo el
enfoque de resolución de problemas, que de acuerdo con Borges (2002) se refiere a la
exploración de situaciones problemáticas reales, en el que el estudiante tiene un variado
grado de libertad en el momento de comprender y seleccionar los procedimientos más
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apropiados que permitan un abordaje holístico y efectivo de dicha situación. El nivel I estaría
más volcado al enfoque epistemológico, que de acuerdo con Moreira y Levandowski (1983)
un tipo derivado del enfoque por resolución de problemas basado en el uso heurístico de la V
de Gowin.
3

– RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1- LEVANTAMIENTO DE IDEAS PREVIAS
El levantamiento de las ideas previas de los profesores se llevó a cabo mediante la
aplicación dela escala deLikert, además de la consideración de los elementos expuestos por
los profesores en la primera versión de los MC sobreel papel de la experimentación didáctica
en la enseñanza de las ciencias. A continuación se presentan las informaciones referidas a la
aplicación de la escala de Likert, sistematizadas a través del gráfico 1. Las respuestas fueron
catalogadas de acuerdo a su proximidad con visiones neutrales, visiones alternativas y
visiones tradicionales de la enseñanza de las ciencias en el Laboratorio didáctico.

Gráfico 1. Visiones pedagógicas de los profesores de ciencias sobre el papel de la experimentación en
la enseñanza de las ciencias. VN (visión neutral); VA (visión alternativa) e VT (Visión tradicional)

De acuerdo con las informaciones suministradas en el gráfico 1, los profesores
participantes de este estudio muestran una clara tendencia hacia una concepción
tradicionalista del papel de la experimentación didáctica en la enseñanza de las ciencias,
marcada por una frecuencia de 72%. En este sentido y de acuerdo conMartínez y González
(2014), los profesores se muestran a favor de un proceso de enseñanza en el laboratorio
didáctico basado en la transmisión unilateral de conocimiento, eminentemente disciplinar,
descontextualizado y fuera de los intereses de los estudiantes.
Sobre la versión I de los mapas conceptuales, utilizados en este punto de la
investigación como instrumento de levantamiento de ideas previas de los profesores sobre el
papel de la experimentación en la enseñanza de las ciencias, los resultados no son muy
diferentes a los reflejados en el gráfico 1. De hecho, la siguiente tabla expone una marcada
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tendencia de los mapas hacia una concepción tradicionalista, y en algunos casos, algunos
elementos constructivistas.
Tabla 2. Estimación de calidad de la primera versión de los mapas conceptuales sobre el papel de la
experimentación didáctica en la enseñanza de las ciencias.
Prof.

MC versión 1
Estimación de
calidad

Puntaje
(X/10pts
)

2,0

Tendencia / enfoque pedagógico

Prof. A

Baja

Tradicionalista

Prof. B

Mediana

3

Tradicionalista, con algunos elementos constructivistas
Tradicionalista, con algunos elementos constructivistas

Prof. C

Mediana

3,5

Prof. D

Baja

1

Tradicionalista

Prof. E

Mediana

6

Tradicionalista, con algunos elementos constructivistas

Prof. F

Mediana

4,5

Tradicionalista, con algunos elementos constructivistas

Prof. G

Baja

3

Tradicionalista

Prof. H

Baja

1,5

Tradicionalista

Prof. I

Mediana

5

Tradicionalista, con algunos elementos constructivistas.

De acuerdo con estas informaciones, los profesores consideran que el papel de la
experimentación en la enseñanza de las ciencias está estrechamente vinculado a la aplicación
de “recetas de cocina” a través de la aplicación de un rígido método científico, obteniendo
resultados esperados. En palabras de Andrés, Meneses y Pesa (2007) esta visualización del
papel de la experimentación en la enseñanza de las ciencias se alinea con una práctica
educativa que enfatiza en el aprendizaje de destrezas y técnicas de recolección y
procesamiento de datos, con poca o ninguna relación explícita entre los referenciales teóricos
o modelos que sustentan dicha práctica, cargada además de impresión en cuanto a los
propósitos de aprendizaje que se espera sean logrados a través del laboratorio didáctico.
3.2.-ESTIMACIÓN

DELPROCESO

DE

CONSTRUCCIÓN

INTEGRATIVA

DE

SIGNIFICADOS
Se exhiben las versiones I, II y III de los mapas conceptuales construidos por los
profesores como evidencias de AS, en tanto reúnen elementos indicativos de captación,
contextualización, compresión de significados puestos a disposición en la resolución de
problemas reales. En este sentido, a continuación se presenta la tabla 3:
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ciencias sobre el papel de la experimentación didáctica en el LD, basado en la construcción de las
versiones I, II y II de MC.
Prof.
Prof. A

MC versión 1
Estimación
de calidad

Baja

MC versión 2

Puntaje
(X/10pts)

Estimación de
calidad

2,0

MC versión 3

Puntaje

Baja

2,5

Estimación de
calidad

Puntaje

Mediana

3,1

Prof. B

Mediana

3

Mediana

4

Buena

5,25

Prof. C

Mediana

3,5

Mediana

3,5

Mediana

3,5

Prof. D

Baja

1

Mediana

3,1

Mediana

3,3

Prof. E

Mediana

6

Excelente

9,0

Excelente

9,5

Prof. F

Mediana

4,5

Mediana

5

Buena

7

Prof. G

Baja

3

Mediana

5

Mediana

5,2

Prof. H

Baja

1,5

Baja

1,8

Baja

2,5

Prof. I

Mediana

5

Boa

6

Buena

6,5

El gráfico 2 expone la evolución conceptual de estos profesores sobre el papel de la
experimentación didáctica en el LDC, inicialmente marcada por una tendencia tradicionalista,
que fue evolucionando durante el tratamiento didáctico potencialmente significativo, hacia
una visión alternativa más coherente con posiciones y visiones constructivistas, basadas en
prácticas investigativas o por resolución de problemas

Prof. I

III

I II

Prof. H

II

I

Prof. G

II

I

Prof. F

I

III

III
III

II

Prof. E
Prof. D

II III

I

Prof. C

I

Prof. B

I

Prof. A

I
0

1B a j a2

II
3

II

I
II

III

III
II

III

III
M4e d i a 5n a

6

B
7 u e n 8a

9

Exc.
10

Gráfico 2. Estimación del proceso de construcción integrativa de significados de profesores de ciencias
sobre el papel de la experimentación didáctica en el LD, basado en la construcción de las versiones I, II
y II de MC y la calidad de los mismos (baja, media, buena y excelente calidad).

Las informaciones sistematizadas en la tabla 3 y gráfico 2 resaltan la relevancia de
la ideas previas sobre el papel de la experimentación didáctica en la enseñanza de las ciencia
de los profesores participantes de este estudio, y de la relevancia de que éstas sean tomadas
en cuentan durante el proceso de orientación didáctica potencialmente significativa. En este
sentido, aunque la tendencia general de las ideas iniciales de los profesores tenía una marcada
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disposición tradicionalista, fue posible detectar indicios de ideas coherentes con visiones y
posiciones constructivistas. Esto último resalta lo expuesto por Flores, Caballero y Moreira
(2014) sobre la relevancia de los conocimientos previos mínimos necesarios para el éxito en
el proceso de construcción integrativo de significados, de progresividad conceptual y de
modificación de inclusores.
Es posible identificar en función de los hallazgos de esta investigación que las
ponderaciones y diferentes niveles de estimación de calidad de los mapas conceptuales a los
que se hace referencia en la tabla 3 y gráfico 2, están directamente relacionados al nivel
creciente de complejidad de dichos inclusores, que fueron muy probablemente modificados
durante la participación activa de los profesores en la orientación didáctica constructivista
potencialmente significativa sobre el enfoque epistemológico y Remoto del LDC (Camejo e
Galembeck, 2017).
Este proceso de construcción integrativa de significados sobre el papel de la
experimentación didáctica en el LDC supone una relación dinámica y dialéctica indisociable
entre la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora, potenciada por la didáctica
potencialmente significativa sobre el laboratorio didáctico de ciencias con enfoque
epistemológico y remoto. A este respecto, Flores, Caballero y Moreira (2014) indican que este
tipo de relaciones dialécticas propician el desenvolvimiento de relaciones entre diferentes
conceptos, confiriéndole nuevos significados propiciando en el aprendiz una capacidad de
abstracción de criterios de dichos conceptos, permitiendo paralelamente su reconciliación en
su categoría conceptual, derivando en un procesos superordenado de aprendizaje
significativo.
4

– CONSIDERACIONES FINALES
La sistematización de las informaciones referidas al levantamiento de ideas previas,

supone una predominancia de visiones pedagógicas tradicionalistas. No obstante, el
desenvolvimiento de la orientación didáctica favoreció el proceso de construcción integrativa
de significados, evidenciado por el surgimiento de visiones pedagógicas alternativa, tendiente
al constructivismo basado en prácticas investigativas y por resolución de problemas en el
laboratorio didáctico de las ciencias, de acuerdo con las diferentes y sucesivas construcciones
de mapas conceptuales.
5
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Resumen: La Resolución de Problemas Dirigidos (RPD) en el desarrollo de competencias tales como
argumentación, trabajo en equipo, y toma de decisiones, para enseñar y aprender algunos de los
contenidos en Física I,tiene como objetivo central establecer la influencia de la metodología en el
rendimiento pre y post-test de las ideas previas, el reconocimiento de ecuaciones, la transferencia de
conocimiento y trabajo en equipo en la carrera de Ingeniería Civil Civil,el objetivo de esta investigación
es determinar el grado de competencia al inicio y termino del curso,para lo cual se aplicó el test de
Halpern. Además, se evidencia a través del cuaderno de ciencias, rubricas y videos durante el desarrollo.
Como propósito de este trabajo es impactar positivamente en los alumnos mejorando las estrategias de
aprendizaje, el rendimiento académico, la valoración hacia la ciencia y el grado de desarrollo de las
competencias (trabajo en equipo, toma de decisiones, argumentación y resolución de problemas) antes
y después de la intervención. En relación a los resultados la investigación la Resolución de Problema
Dirigido (RPD) promueve el trabajo colaborativo, también mejora el rendimiento académico y el nivel
de las competencias.
Palabras claves: Aprendizaje Significativo, Resolución de Problemas Dirigido (RPD), Trabajo
Colaborativo, Marco socio constructivista.
Abstract: Solving problems addressed at developing skills such as argumentation, teamwork and
decisions making to teach and learn some of the physics content 1,it has as main objective to establish
the influence of the methodology in the pre and post - test performance of previous ideas, the
recognition of equations, the transfer of knowledge and teamwork of the civil engineering career, the
objective of this research is to determine the degree of competence at the beginning and end of the
course, for which the Halpern test was applied. In addition, it is evidenced through the notebook of
sciences, rubrics and videos during the development. The purpose of this work is to positively impact
students by improving learning strategies, academic performance, appreciation of science and the
degree of development of competencies (teamwork, decision making, argumentation and problem
solving) before and after the intervention. In relation to the results, the Directed Problem Resolution
(RPD) research promotes collaborative work, it also improves the academic performance and the level
of competences.
Key concepts:meaningful learning,solving problems addressed, Collaborative work, socio constructivist
framework
1- INTRODUCCIÓN

En la actualidad existe una importante preocupación de las universidades y entidades
de formación profesional por responder mejor, desde lo académico a las demandas del sector
productivo y a los requerimientos de los empleadores, por una parte, en una revisión de la
función de la universidad en la sociedad actual, caracterizada como la sociedad del
conocimiento como señalan los siguientes documentos "Educación Superior en América Latina
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y El Caribe", Banco Interamericano de Desarrollo (1997). "La Educación en el Siglo XXI. Visión
y Acción", Informe de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior. UNESCO (1998). Esto
genera un replanteamiento de los diseños curriculares tradicionales por otra. Lo que ha
forjado la urgente necesidad de que los profesionales cumplan con competencias para el
ejercicio profesional.
En este contexto ha surgido como una de las opciones más ventajosas, la de
implementar un currículo basado en competencias, para que estos cambios lleguen al aula,
es necesario la implementación de un aprendizaje centrado en el estudiante. Entre otros
aspectos, se puede señalar que la utilización de este enfoque permitiría un mejoramiento de
las capacidades que tienen los egresados al momento de completar sus estudios, lo cual
facilita la transición que ocurre entre el término de los estudios y la incorporación al campo
laboral. Por otra parte, la formación basada en competencias también implica grandes
desafíos para la educación superior ya que requiere que se trabaje estrechamente con el
mundo laboral para lograr los objetivos y la resolución de problema es vital en un ingeniero
por lo que se trabajara en la modalidad de resolución de problemas ya que, se constituye en
una de las facetas que cualquier alumno suele relacionar con la enseñanza de la Física. Ese
reconocimiento

suele

también

identificarse

con

guías

interminables

de

problemas

suministrados por el profesor, en las que el alumno es incapaz de hallar una mínima relación
con los problemas que acontecen en su diario vivir. La resolución de problemas actualmente
está impregnada de una serie de rutinas descontextualizadas, inalteradas décadas tras
décadas y que promueven el aprendizaje memorístico más que la oportunidad de investigar
en la comprensión del contenido científico.
Una perspectiva centrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje, propone abordar
la resolución de problemas en el aula de manera similar a como los científicos se enfrentan a
problemas verdaderos por lo que este modelo didáctico ha sido utilizado con gran utilidad en
los aprendizajes escolares (Torregrosa, 1987). Por lo que se propone enseñar
A través de la resolución de problemas dirigida (RPD),donde el curso recibirá instrucciones
etapa por etapa para realizar la resolución , para estose organizó de la siguiente forma, con
una semana antes de la clase se les envía a los alumnos un videos de sucesos comunes
donde los alumnos logren identificar contenidos de la unidad, además se les presentan 08
preguntas en relación al contenido del video para que les ayuden a relacionar lo que ven con
los contenidos del concepto, las que deben ser contestadas a lo menos un día antes de la
clase los que llamaremos ideas previas del o los conceptos a ver en clases, luego se les
presenta un problema para resolver en clases en grupos de máximo 4 integrantes donde
pueden utilizar distintas fuentes de información ya sea libro, apuntes, debate entre los
integrantes, consultas al profesor.
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MARCO TEÓRICO.
Resolver problemas y ejercicios constituye una parte importante de un curso de física

y de cada clase, por lo que se considera importante revisar los avances y sus fundamentos
teóricos. Actualmente, es uno de los ejes sobre los que se centra la evaluación de los cursos
de física de los distintos niveles del sistema educativo. Los resultados alcanzados por los
estudiantes en esta actividad se utilizan como elementos para inferir juicios acerca de sus
conocimientos conceptuales, de los procedimientos y estrategias utilizados para dar respuesta
a la situación. En este sentido, abundante investigación (Gil et al., 1988, Sánchez, 2008)
estudia las dificultades que tienen los estudiantes al abordar esta tarea, lo cual pone de
manifiesto la necesidad de comprender los mejores procesos implicados en la resolución de
problemas (R.P) y diseñar espacios adecuados de instrucción.
La resolución de problemas, es un tema clásico en investigación en aprendizaje de la
Física, justo con el aprendizaje de conceptos y los trabajos prácticos. Esto se debe tanto a la
importancia que se le da a la resolución de problemas en el aprendizaje de las ciencias
como a la constatación de fracaso generalizado de los estudiantes en esta tarea. Debido a la
práctica difundida entre profesores de Física (en comparación con otras disciplinas del
circulo académico) de privilegiar la resolución de problemas sin contexto, la actividad de
aprendizaje podría ser incluso considerado un medio o un fin del mismo (Costa y Moreira,
2001).
En este contexto es que se propone una investigación para establecer la evolución de
las competencias en los alumnos de Física I con la metodología de resolución de problema
dirigida (RPD), ya que el material didáctico se sustentará en problemas contextualizados y de
actualidad. Y el papel del profesor será de guía y orientador en las actividades del aula.
También a través de esta propuestas de enseñar y aprender se pretende generar
aprendizaje significativo, para (Moreira 2005, 2006), una condición necesaria y suficientepara
que se produzca el Aprendizaje Significativo es que el alumno manifiestedisposición para
relacionar, de manera sustantiva y no arbitraria, el nuevo material, con su estructura cognitiva.
Esta condición indica que, independientemente si el material a E-A espotencialmente
significativo, si la intención del estudiante es memorizarlo, tanto el procesode aprendizaje
como su producto serán superficiales y reiterativos. Un material preparadopara enseñar y
aprender no es significativo en sí mismo, sólo es significativo cuandoentra en interacción con
las estructuras cognitivas de los estudiantes, pero puede serpotencialmente significativo si
presenta buena diferenciación entre los conceptos, adecuadaorganización jerárquica, donde
los problemas a resolver provienen de noticias ocontextos conocidos de la especialidad y dan
cuenta de conceptos o ideas previasrelevantes en la estructura cognitiva del estudiante,
condición necesaria para que elmaterial presentado sea potencialmente significativo
generando una mayor posibilidad demanifestar disposición para relacionar, de manera
sustantiva y no arbitraria, el nuevomaterial (Sánchez 2012).
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2-

METODOLOGÍA
a) METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología de investigación se realizó un diseño de investigación mixto,

cuantitativo conundiseño cuasi experimental y cualitativo desde unenfo que descriptivo. De
acuerdo a (Vieytes 2004) la palabra cuasi en el campo de los diseños experimentales se utiliza
para referirse a los diseños en los que el investigador no puede obtener un control total sobre
el tratamiento, en éste caso no se puede controlar la conformación de los grupos
experimentales, ya que viene estipulado de acuerdo a la conformación de los cursos y la
carrera de los alumnos.
En este contexto de la investigación, se busca determinar la influencia de la RPD en la
construcción del conocimiento y el desarrollo de las siguientes competencias,trabajo en
equipo, toma de decisiones, argumentación, y resolución de problemas, adquirido por los
estudiantes de Ingeniería que cursan Física I.
b) METODOLOGÍA DE AULA.
Para iniciar el trabajo con la metodología RPD, lo primero que se realizó fue: definir grupos
de trabajo en el aula, estos fueron organizados de cuatro alumnos por grupo respetando el
orden alfabético del listado del curso, con la característica que cada grupo tendría a un alumno
de los que participan activamente en clase y demuestran tener un buen rendimiento, esto es
para que cada grupo tenga al menos un alumno con estas características. Una vez definidos
los grupos, se comienza a realizar actividades de iniciación al trabajo colaborativo. En clases
se presenta a los grupos el problema a resolver según la metodología, buscando la
información necesaria en libros de Física, apuntes entregados por el profesor y otras
propuestas por ellos. Con esta forma de trabajo en el aula se promueve el auto aprendizaje
y se favorece la construcción del conocimiento, asumiendo los alumnos un rol protagonista
en su aprendizaje.
Luego de secuenciar los contenidos y de explorar las ideas previas de los alumnos, se les
presenta un problema contextualizado. Ellos tratarán de dar solución aplicando el programa
de actividades propuesto, trabajando en grupos colaborativos; mediante la búsqueda de
información en diferentes fuentes.
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Fuente: elaboración propia.

Los dos grupos estarán conformados por alumnos de Ingeniería, que cursan la
asignatura de física General, l. de la Universidad Católica de la santísima Concepción, reciben
una intervención pedagógica de aula distinta en los mismos contenidos simultáneamente y
con igual secuencia, el grupo control(GC) aborda los contenidos de forma tradicional, clase
expositiva de transmisión acabada de conocimientos y el grupo experimental (GE). La clase
se realiza en base a la resolución de un problema dirigido (RPD), ambos grupos son
independientes cuyos resultados obtenidos de instrumentos validados como el Test de
Halpern.
INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN
A) RENDIMIENTO ACADÉMICO:
se mide por medio del rendimiento académico en el primercertamen, a través de
evaluación de carácter formal (Un Certamen)elaborados por un conjunto o equipo de 3
docentes que trabaja la asignatura con metodología tradicional y experimental, lo que asegura
la validez del contenido.
B) TEST DE PENSAMIENTO CRÍTICO:
Este consiste de 25 preguntas, cada una de las cuales requiere la construcción de
respuestas abiertas, en una primera parte, seguida inmediatamente por preguntas
específicas, de respuestas de elección forzada, que evalúan el razonamiento subyacente a la
primera respuesta del estudiante. Las respuestas abiertas, evalúa si el estudiante usa
espontáneamente sus habilidades de pensamiento crítico y, las respuestas de elección
forzada, evalúa el grado en que se reconoce el problema, cuando se le proporcionan algunas
pistas, el test en su versión española esta validado (Nieto et al., 2009).
C) APREDIZAJE ADQUIRIDO:
Para medirlo se aplica un test y post-test de conocimientos previos de movimiento
parabólico.
D) VALORACIÓN DE OPINIÓN:
Se mide a través de un cuestionario que establece la valoración que hacen los
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alumnos en la asignatura de Física I, por medio de una encuesta de opinión en relación a la
metodología.
MUESTRA
La muestra, la constituyen 30 estudiantes, de la carrera Ingeniería civil que cursan
Física General I. de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El muestreo es del
tipo aleatorio simple, en el que todos los alumnos tienen la misma probabilidad de ser
seleccionadas como grupo experimental o control. Los estudiantes se inscriben vía Internet,
hasta completar los cupos de cada curso y se abre una nueva sección, que será trabajada por
otro docente, cualquiera de los dos grupos puede ser experimental o control.
4_ RESULTADOS
Al analizar los resultados obtenido en el Test Halpern se observa que el puntaje más
bajo corresponde al pretest de un estudiante del GC y uno del GE que obtuvieron cero puntos,
por el contrario, el puntaje más alto corresponde a cuatro estudiantes del GE quien obtuvo
140 puntos en el pos-test. Esto muestra una diferencia de 54 puntos respecto del máximo
ideal de este test que corresponde a 194 puntos. La figura 2, muestra los promedios del pretest y pos-test para ambos grupos, de aquí se puede inferir preliminarmente que los
resultados de ambos test en el GE son superiores a los del GC. También se advierte que la
diferencia promedio entre pre-test y pos-test es mayor en el GE que en el GC. Lo que permitirá
afirmar que la resolución de problemas dirigido (RPD) usada en el grupo experimental tiene
un mayor impacto.

De la figura 2; se observa que el GE en el pre - test obtiene una media más alta en
las Competencias de: Trabajo en equipo, argumento, y resolución de problemas en cambio el
GC obtiene una media más alta en la competencia de toma de decisiones en el pre-test. En
cambio, en el pos-test segunda medición el GE obtiene una media o promedio mayor en las
cuatro competencias que forman la estructura del test que el GC. En el pos-test los resultados
del GE son superiores al GC.
Los resultados obtenidos con el grupo curso han sido analizados cuantitativamente a
través de los siguientes registros: test y post-test de ideas previas, informe de actividad en
el aula.Los test y post-test de ideas previas permiten obtener resultados de comparación
deconocimientos y su evolución del aprendizaje del movimiento parabólico.
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Preguntas:
P1: Qué tipo de movimiento ve en el video.
P2: Qué es movimiento parabólico.
P3: Nombre las dimensiones que actúan en el movimiento parabólico.
P4: En el movimiento parabólico el movimiento rectilíneo uniforme acelerado en la vertical,
en el eje Y, ¿la aceleración es?
P5: Quécomponentes tiene el movimiento parabólico.
P6: Qué entiende por alcance máximo.
P7: A cuantos grados de salida con respecto a la horizontal el proyectil alcanza la distancia
máxima en el eje X si la velocidad inicial permanece constante.
P8: enuncie las ecuaciones que representan el movimiento de un proyectil en los ejes X eY.
En la figura N°3 se observa que en las respuestas de los estudiantes se concentran
principalmente en no responde e incorrecta con un 34,16% y 61,25% respectivamente y
con un 4,58% con respuesta correcta.Lo que nos indica, que los resultados obtenidos en la
aplicación del test de conocimientos previos, nos permite establecer el grado de
conocimiento de los conceptos básicos que debería manejar para enfrentar el contenido de
la asignatura.
Figura 4 Post-test de conocimientos previos, se observa que en las respuestas de los estudiantes se
concentran principalmente en un 86,67% para la categoría correcta y las categorías no responde e
incorrecta con un 6,25% y 7,08% respectivamente.

Lo que nos indica, que los resultados obtenidos en la aplicación del post test de
conocimientos previos en el gráfico N°4; este instrumento nos permite establecer el grado
de conocimiento de los conceptos básicos adquiridos por los estudiantes de la signatura.
La propuesta metodológica logra el aprendizaje de los estudiantes tanto en la clase de aula,
como en los trabajos prácticos de laboratorio, ya que todas las clases se transforman en
resolver actividades de aprendizaje en grupos de trabajo colaborativo, logrando la
interacción social entre alumno, profesor y material educativo, aprendiendo con sus pares.
Con el fin de conocer la valorización y percepción de los estudiantes sobre la
metodología desarrollada por ellos en el aula y en los trabajos prácticos de laboratorio se les
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aplicó un cuestionario, los resultados se presentan en Figura 5 Valorización y percepción de
la metodología.

P1- ¿Le gustó trabajar con esta metodología en la unidad del curso?
P2-Al trabajar con esta metodología ¿se desarrolla mejor el trabajo en equipo?
P3-Al trabajar con esta metodología ¿se desarrolla la toma de decisiones?
P4-Al trabajar con esta metodología ¿se desarrolla una buena comunicación de información
entre pares?
P5- ¿ha tenido alguna experiencia similar de trabajo en otras asignaturas?
P6-Después de esta experiencia metodológica, ¿le gustaría que se implementara en otras
asignaturas?
P7-El grado de satisfacción de este curso en la escala de 1 a 7 ¿es mayor de 5?
Se observa quelas respuestas de los estudiantes, se concentran principalmente con un
94,76% en la categoría de respuesta SI y con un 5,24% dan como respuesta la opción NO.
Muestra los resultados obtenidos de la valorización y persepción, agrupados en dos
categorias: SI, NO. En el se observa la valorización y persepción echa por los estudiantes
acerca de la metodología RPD desarrollada en el aula y el trabajo práctico para adquerir el
aprendizaje.
En la pregunta 1, veitiocho estudiantes les gusta el trabajo con la metodología.
En la pregunta 2,veintinueve estudiantes persive que trabajar con la metodología les
permite desarrollar mejor trabajo en equipo.
En la pregunta 3, venteisiete estudiantes persiven que se desarrolla la toma de decisiones.
En la pregunta 4 y 5 , los treinta estudiantes reconocen desarrollar una buena comunicación
de la información y no han tenido experiencia de trabajo similar en otra asignatura
respectivamente .
En la pregunta 6, veintiocho estudiantes reconocen el interes de trabajar esta metodología
en otra asignatura.
En la pregunta 7, veintisiete estudiantes reconocen que el grado de satisfacción con esta
metodología es superior a 5, en una escala de 1 a 7.
De los resultados de la encuesta, se observaque al trabajar con la metodología ABPO, los
alumnos perciben una mejora en las competencias de trabajo en equipo en un marco
colaborativo.
En el gráfico 4, se puede observar que con esta metodología, los estudiantes han
reconocido que al trabajar con la metodología RPD, han desarrollado competencias como
trabajo en equipo, toma de decisiones, comunicación oral y escrita, competencias
necesarias para trabajar en equipo.
En relación al rendimiento académico en la figura5, se representa los resultados
obtenidos del análisis de los rendimientos académicos del GC y GE al final del primer
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certamen después de ser enfrentados a la evaluación. Se debe tener presente que antes de
la intervención no se encuentran diferencias significativas, entre los GC y GE; en cambio al
revisar los rendimientos después de las respectivas intervenciones al final del primer
certamen, se encuentran diferencias en el rendimiento académico a favor del GE.
Figura 6, se observa que el mayor número de estudiantes aprobados es del GE.

5-

CONCLUSIONES.
Al comparar los resultados obtenidos en un mismo grupo en dos mediciones se puede

inferir que ambas intervenciones (RPD y TRAD) generan cambios. Del análisis gráfico en el
pos test del GC Y GE se obtiene y se puede afirmar se afirma que la propuesta metodológica
RPD tiene un mayor impacto en el desarrollo de cada una de las categorías del pensamiento
crítico que la metodología tradicional. Con relación a la propuesta metodológica de aula y su
influencia en el rendimiento académico se plantea la siguiente aseveración de conocimiento
acorde con los resultados obtenidos del análisis gráfico después de la intervención
metodológica en ambos grupos GE Y GC se registran diferencias significativas en el
rendimiento académico (calificación) obtenido en el primer intervalo del semestre es decir, se
observan diferencia significativa a favor del grupo experimental en el rendimiento académico
semestral. A partir de estos resultados se establece que la propuesta RPD impacta
positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes del GE.
A través de la figura2, se puede inferir que la propuesta de renovación RPD impacta
positivamente las habilidades de pensamiento crítico,especialmente las vinculadas a la
resolución de problemas; que implica comprender, transferir, interpretar y clasificar
información necesaria para alcanzar un aprendizaje significativo con sentido basado en la
relación entre el conocimiento previo y el nuevo conocimiento; también hay evidencias de
una fuerte relación entre las categorías del pensamiento crítico y el rendimiento académico,
de donde se deduce que los estudiantes utilizan las habilidades del pensamiento crítico para
construir conocimientos.
La RPD promueve el trabajo en equipos colaborativos, y los alumnos tienen ocasión
de desarrollar sus destrezas de comunicación y de trabajo en grupo, donde deben aprender
a escuchar, explicar, preguntar, responder y, en algunas clases, comunicar sus resultados.
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PAINEL-RE-088 ANÁLISE QUALITATIVA DE MAPAS CONCEITUAIS SOBRE DENGUE:
CONHECER, O PRIMEIRO PASSO PARA COMBATER O VETOR AEDES AEGYPTI
QUALITATIVE ANALYSIS OF CONCEPTUAL DENGUE MAPS:
KNOW, THE FIRST STEP TO FIGHT THE AEDES AEGYPTI VECTOR
PRISCILA PORTELA D’OLIVEIRA
Universidade Federal do Rio de Janeiro/ Instituto de Bioquímica Médica – IBQM/ prisckbio@hotmail.com

Resumo: A dengue é uma patologia que se tornou um desafio para a Saúde Pública em vários locais
no mundo, inclusive no Brasil. Este fato destaca a urgência das medidas preventivas e de combate ao
vetor, o mosquito Aedes aegypti. Nesse cenário, destaca-se a educação em saúde, por favorecer o
processo de conscientização e a importância da intervenção individual e coletiva sobre as condições
preventivas:conhecer o vetor é essencial para combatê-lo.O presente trabalho buscou promover o tema
“dengue” em uma escola pública no Rio de Janeiro, através de experimentos e projetos desenvolvidos
por alunos do sétimo ano, sob a orientação de uma professora-mediadora. Utilizou-se a estratégia de
mapas conceituais proposta por Novak e fundamentou-se na teoria da Aprendizagem Significativa, para
acompanhamento da evolução conceitual dos estudantes ao longo do projeto. Para a avaliação
qualitativa foram consideradas a qualidade e a quantidade de conceitos adquiridos, além da adequação
e validade das novas proposições.Os resultados evidenciaram reestruturação dos conceitos prévios
referentes ao tema dengue. A identificação de novos conceitos, presentes nos mapas após sete meses
de intervenção,sugere mudançasna estrutura cognitiva e embasamento para a aprendizagem
significativa dos alunos.
Palavras-chave:Dengue, Aedes aegypti, mapas conceituais.
Abstract:Dengue is a pathology that has become a challenge for Public Health in several places around
the world, including in Brazil. This fact highlights the urgency of the preventive and anti-vector
measures, the Aedes aegypti mosquito. In this scenario, we highlight health education, because it favors
the process of awareness and the importance of individual and collective intervention on the preventive
conditions: knowing the vector is essential to combat it. The present work aims to promote the theme
"dengue" in a public school in Rio de Janeiro, through experiments and projects developed by students
of seventh grade, under the guidance of a teacher. To follow the conceptual evolution of the students
throughout the project, we used concept maps strategy, proposed by Novak and the theory of
Meaningful Learning. For the qualitative evaluation were considered the quality and quantity of concepts
acquired, besides the adequacy and validity of the new propositions. The results showed a restructuring
of previous concepts related to dengue. The identification of new concepts, present on the maps after
seven months of intervention, suggests changes in the cognitive structure and foundation for meaningful
student learning.
Keywords:Dengue, Aedes aegypti, concept map.

1 -INTRODUÇÃO
Tendo como principal vetor o Aedes aegypti, mosquito que se beneficia de hábitos
humanos e das condições meteorológicas, a dengue é uma doença que se notabiliza como
um problema de saúde pública. Mais recentemente, o Aedes aegypti ganha um novo destaque
por ser identificado como o transmissor da Chikungunya e da Zica. Potencializa-se, então, a
importância do controle da população do mosquito vetor (RIZZI et al, 2017).Neste cenário, a
educação para a saúde deve ganhar destaque, por favorecer o processo de conscientização
sobre o direito à saúde e por atentar para a intervenção individual e coletiva sobre as
condições do processo saúde/doença.
O presente artigo tem como objetivo apresentar um relato de experiência de uma
propostade trabalho diante da emergência de desenvolvimento de atividades relacionadas ao
combate ao Aedes aegypti.Pretendeu-se destacar conteúdos que vão além das campanhas
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publicitárias para estudar o tema “dengue”, doença frequente na cidade em que os alunos
residem (Rio de Janeiro).Durante a implementação do projeto, as turmas do sétimo ano do
Ensino Fundamental II no Ginásio Experimental Carioca Anísio Teixeira (GECAT) fizeram
experimentos no laboratório da escola e registraram as atividades através de fotos e textos.Ao
final, plotaram os dados em uma cartilha denominada “Descobrindo o Aedes aegypti”.
Utilizou-se a estratégia de mapas conceituais proposta por Novak, fundamentada na
teoria da Aprendizagem Significativa.Esse método e a análise dos dados obtidos,cujo processo
está descrito a seguir, possibilitaram o acompanhamento da evolução conceitual dos
estudantessobre o tema “dengue” ao longo do projeto.
2- APORTE TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
2.1- CONTROLE DO AEDES AEGYPTI NO BRASIL
Para alertar adequadamente a população sobre as epidemias de dengue e prevenir
essa doença, é necessário o comprometimento das esferas do governo e esforços de outros
setores além do setor de saúde (BRASIL, 2009).Mais do que a importância do saneamento
ambiental, as políticas públicas mostram-se ineficazes na maioria dos casos, o que ressalta a
importância de campanhas e pesquisas contra a dispersão e manutenção da dengue (DIAS,
2006).
Diversas campanhas foram lançadas no Brasil para informar a população sobre os
riscos de doenças transmitidas pelo vetor: “como notificar os casos da doença?” “como
participar das ações de redução de criadouros?”, o que alerta sobre responsabilidade da
populaçãonesse controle, por ser considerado um problema socioambiental (ROCHA,
CÂNDIDO E DANTAS, 2014). Porém pouco se lê sobreaplicabilidade das campanhase das
imagens com informações precisas sobre o desenvolvimento do mosquito e as formas em que
ele pode ser encontrado (ovos, larva, pupa) ou a clareza os dados sobre os hábitos do vetor.
Segundo a OMS, as escolas e seus atoresfazem a diferença ao contribuírempara a
promoção da saúde. As escolas que reconhecem os conteúdos de saúde em diferentes áreas
curriculares promovem a participação ativa dos alunos e motivam novas ações,ou seja, a
partir das situações experienciadas pelos alunos,surge uma nova possibilidade de divulgação
dos conhecimentos adquiridos,e tais dados podem alcançar uma esfera maior que a própria
escola.
2.2- O CONHECIMENTO-PRÉVIO É UM FATOR INFLUENTE NA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA
Novak e Gowin (1988) relatam que os conceitos presentes na análise do conhecimento
prévio sugerem o ponto de partida dos discentes para o surgimento de novas conexões.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1010

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

Propõem ainda que, se o professor utiliza, analisa e estuda os conhecimentos prévios, o
processo de ensino será uma consequência.
“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)

A produção de um novo conhecimento sobre o já existente depende da forma do
ensino, da pesquisa e da aprendizagem. Esse tripé participa de duas fases do ciclo do
conhecimento. Uma delas trata do ensino e da aprendizagem de conhecimentos que já
existem. A outra fase é determinada pela produção de um novo conhecimento (FREIRE,2002).
2.3-DESENVOLVIMENTO DE RESPOSTAS PARA SITUAÇÕES-PROBLEMA
Segundo Vergnaud (1990), os novos conhecimentos podem ser motivados a partir da
situação-problema, além de funcionarem como motivadores prévios. Para tanto, os níveis de
complexidade das situações-problema devem ser crescentes. Nesse cenário, o professor tem
papel de mediador ao organizar o ensino e planejar a apresentação das situações-problema.
Uma aprendizagem significativa é estimulada e embasada pela busca de respostas,
em detrimento de um processo de exposição e memorização de conceitos estabelecidos como
verdade absoluta, assim como é impulsionada pelo uso de uma grande variedade de
estratégias e materiais que centralizem o papel da educação no aluno, não nos
conteúdos(MOREIRA, 2011).
2.4- MAPAS CONCEITUAIS
Uma vez que se tenha completado uma tarefa de aprendizagem, os mapas conceituais
proporcionam um resumo esquemático de tudo que foi aprendido (NOVAK e GOWIN, 1988).
Segundo Moreira(1997), a análise dos mapas pode ser feita em diversas situações,
inclusive como recurso de obtenção de evidências de aprendizagem significativa.A partir da
comparação entre mapas conceituais aplicados em diferentes momentos, os professores
podem analisar como os conhecimentos prévios dos alunos foram reestruturados ao longo da
apresentação de novos conceitos (ARAÚJO et al., 2007). É, então, uma estratégia centrada
no aluno e pode revelar como ele estrutura e reestrutura seus conhecimentos relacionandoos ao conteúdo estudado (PACHECO E DAMÁSIO, 2009).
“Mapa conceitual é um diagrama hierárquico de conceitos e relações
entre conceitos;hierárquico significa que nesse diagrama, de alguma forma, se
percebe que algunsconceitos são mais relevantes, mais abrangentes, mais
estruturantes, do que outros; essahierarquia não é necessariamente vertical,
de cima para baixo, embora seja muito usada.No mapa conceitual as relações
entre os conceitos são indicadas por linhas que os unem;sobre essas linhas
colocam-se palavras que ajudam a explicitar a natureza da relação; essas
palavras, que muitas vezes são verbos, são chamadas de conectores,
conectivos,palavras de enlace”. (MOREIRA, 2011)
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3- METODOLOGIA
Considerou-se o uso dos mapas conceituais como ferramenta adequada ao
acompanhamento da evolução conceitual dos estudantes ao longo do projeto. O trabalho
foirealizado com 120 alunosdo sétimo ano do Ensino Fundamental II. Nessa fase do
EnsinoFundamental, um dos conteúdos programáticos abordados é “seres vivos”, tema no
qual se inserem os insetos. Dessa forma, o tema escolhido (dengue/Aedes aegypti) pôde ser
trabalhado na disciplina de Ciências, sem fugir do conteúdo programático. Cabe ressaltar que
a vivência dos alunos no projeto foi anterior à apresentação do tema pelos professores
titulares da disciplina na escola.
Após a apresentação do tema dengue/Aedes aegypti, foi solicitado, então, que os
alunos fizessem perguntas sobre o assunto. Como em um brainstorm inicial, ou “tempestade
cerebral”, técnica baseada em perguntas e pistas (FIALHO e FILHO, 2011), esperou-se que
os alunos refletissem sobre o que já sabiam acerca do tema.Questões como: “é realmente a
fêmea que pica o ser humano?” e “como o mosquito consegue diferenciar uma pessoa de um
objeto?” foram feitas, entre 19 questões que se repetiram no grupo de alunos.
Os alunos foram orientados a formarem duplas, que seriam as de trabalho no
laboratório ao longo do projeto. Essas duplas deveriam escolher algumas perguntas para
responderem experimentalmente. No final da aula, cada dupla apresentou para o resto do
grupo a pergunta e um experimento que gostaria de fazer para obter a resposta.
As duplas tiveram autonomia para trabalhar as perguntas:solicitação do material
(gaiola com mosquitos vivos, lupa, microscópio etc.) e da ferramenta de registro que
gostariam de utilizar (foram fornecidos materiais de desenho e máquinas fotográficas). No
final de cada tema, os resultados dos experimentos eram apresentados aos demais
estudantes.
Para elaborarem os mapas conceituais, os alunos deveriam formar as mesmas duplas
que trabalhavam no momento das experimentações. A opção por pequenos grupos foi feita
devido aos argumentos citados por Novak e Gowin (1988), que destacam a importância do
compartilhamento, da discussão, da negociação e do acordo sobre determinados conceitos
durante a elaboração de um mapa conceitual. Tais autores defendem que a confecção de
mapas conceituais em grupos de dois ou três estudantes pode desempenhar, ainda, uma útil
função social e originar interessantes discussões em sala.
As atividades foram realizadas semanalmente durante 7 meses. O primeiro mês foi
apresentado aos alunos com o título “como elaborar mapas conceituais?”. Esse tempo foi
investido no treinamento e na elaboração de mapas conceituais sem expor o tema real da
pesquisa. Após a divulgação do tema “Dengue”, os alunos frequentaram o laboratório e
fizeram os experimentos.
Foram solicitados mapas conceituais a partir da palavra-chave “dengue” em 3
diferentes momentos: Mapa 1 –antes de iniciarem as experimentações–Mapa 2–depois das
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experimentações – Mapa 3– sete meses após da intervenção.Para a avaliação qualitativa
foram consideradas a qualidade e a quantidade de conceitos adquiridospor meio da análise e
das comparações entre os mapas conceituais, além da validade das proposições.
Apesar de 60 duplas formadas, nesse trabalho foram consideradas as 13 duplas que
se mantiveram do início (treinamento para a confecção de mapas conceituais) ao fim das
atividades (experimentações e elaboração da cartilha)e que confeccionaramos mapas
conceituais sobre o tema “dengue” nos três momentos solicitados. Afim de facilitar a
interpretação dos dados, os mapas conceituais foram copiados rigorosamente com o auxílio
da ferramenta Cmap Tools®. (Exemplo no Quadro 1)
Quadro 1.Mapas conceituais da dupla 01 após copiados através do Cmap Tools®.
Dupla 01
Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

4- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A partir dos experimentos, foram obtidas respostas para 12 perguntas feitas pelos
alunos.Os temas foram organizados por nível de dificuldade pela professora-mediadora:
desenvolvimento e ciclo de vida dos mosquitos (acompanhamento do ovo ao adulto),análise
morfológica do mosquito, uso de repelente, a atração dos mosquitos pelo suor e o mecanismo
de alimentação da fêmea. Após as experimentações, foram catalogadas 2890 fotografias, 800
desenhos e textos.Esses resultados estão exemplificados na Figura1.
Segundo Carvalho (2017), as campanhas tornam o nome Aedes aegypti conhecido
pelas pessoas que o relacionam à transmissão de doenças. Independentemente desse
reconhecimento, tais campanhas têm se mostrado repetitivas e insuficientes no combate
contra o mosquito desde o século XX. Os mapas conceituais iniciais, elaborados quando os
alunos tinham como principais fontes de esclarecimento do assunto as campanhas e as
famílias, trouxeram dados insuficientes sobre o vetor e sobre a doença. Após o
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desenvolvimento

do

projeto,

tais

conceitos

foram

paulatinamente

renovados

e

reestruturados.
A partir da análise das proposições válidas, observou-se que os conceitos prévios
sofreram modificações após a intervenção do projeto. NaDupla 01, por exemplo, o conceito
“água parada” aparece no primeiro mapa conceitual sem formar uma proposição válida. Já
no mapa 2, o mesmo conceito é apresentado de forma contextualizada e formando uma
proposição válida em “colocar ovos na água parada”.
Em alguns mapas, inicialmente, o termo “mosquito” formava proposições inválidas,
sendo inclusive relacionado como causador da doença. Na dupla 09, foi escrito, por exemplo,
que o mosquito entra no sangue, após invadir a pele e a corrente sanguínea do ser humano.
Posteriormente, observa-se esse conceito em proposições válidas, em que o mosquito passa
a ser colocado como transmissor da dengue, uma doença gerada por um vírus. Nesse aspecto,
pode-se analisar a reorganização da estrutura cognitiva, pois elementos que existiam na
estrutura cognitiva, com determinado grau de clareza, receberam novos significados
(MOREIRA, 1997).
No primeiro mapa conceitual, algumas duplas relacionaram a palavra“dengue”como o
nome do mosquito: “dengue é um mosquito”. Já no segundo mapa, percebe-se uma
reorganização conceitual: “dengue é umadoençatransmitida pelo mosquito”. No primeiro
mapa conceitual da dupla 01, (Quadro 1) encontramos: “dengue é uma doença causada por
pneus” e “dengue é uma doença causada por água parada”, proposições que foram alteradas
nos demais mapas da mesma dupla. Essa análise corrobora com Moreira (1997), que descreve
que, quando dois conceitos unidos por uma linha estão conectados de forma coerente, é uma
demonstração de que há, no entendimento de quem faz o mapa, uma relação entre esses
conceitos.
As perguntas que foram surgindo a partir do brainstorm inicial e ao longo das
experimentações incentivaram a pesquisa de assuntos relacionados ao projeto fora da escola.
Podemos observar a dupla 13. O mapa desta dupla apresenta conceitos relacionados ao Aedes
aegypti de uma forma diferente dos que foram observados no primeiro mapa e que não foram
trabalhados

diretamente

nas

aulas

práticas:

“Dengue

é

transmitida

pelomosquitochamadoAedes Aegyptiqueveio da África pelos barcos ese adaptaram no Brasil”.
A busca por esses novos conhecimentos evidencia que as experimentações também
despertaram a curiosidade dos alunos. Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011),
um questionamento pode provocar a curiosidade a ponto de estimular a reflexão sobre o tema
e a busca por informações em livros a fim de decifrar esse novo enigma. Os alunos da dupla
13 não só pesquisaram como pediram para apresentar as suas pesquisas aos demais
integrantes da turma (Figura 1C).
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Figura 1. Imagens de resultados apresentados pelos alunos.Figura 1A– Desenhos e textos;
Figura 1B –registros fotográficos sobre fases da vida e anatomia do mosquito; Figura 1C–Alunos
apresentando o resultado das pesquisas.

Para uma análise mais detalhada dos resultados a partir dos conceitos, sem
consideraras proposições válidas (apenas se os conceitos apareceram ou não nos mapas
conceituais), foi montado um quadro (Quadro 2). O objetivo foi comparar a quantidade de
vezes que alguns termos foram utilizados como conceitos por cada dupla.
Observa-se uma grande influência das campanhas contra a dengue nosmapas
conceituais elaborados com base nos conhecimentos prévios. Tais mapas apresentam
conceitos (“morte” ou “mata”, “água parada”, “pneus”, “mosquito” e os sintomas) que não
desapareceram ao longo do desenvolvimento do projeto, porém, reaparecem em proposições
válidas, o que pode ser uma evidência de que o conhecimento prévio foi utilizado como base
e reformulado em novos conceitos para a inclusão de outros.
Os conceitos sobre prevenção e sintomas refletem os objetivos mais comuns das
campanhas contra a dengue, isso porque devem alertar a população sobre o risco de
epidemias, informar sobre as formas de prevenção, assim como estimular que, ao sentirem
os primeiros sintomas, as pessoas registrem a suspeita em hospitais públicos e evitem a
automedicação (BRASIL, 2009). Tal importância se dá visto que os sintomas da dengue
podem ser confundidos com sintomas de doenças como a gripe, e a confirmação dos casos e
consequente registro dos casos reais é um desafio (RIZZI et al, 2017).
Nos primeiros mapas conceituais, as palavras que mais apareceram foram “mosquito”
e “doença”. Porém, nos segundos e terceiros mapas conceituais, “fêmea” e “Aedes aegypti”
apareceram mais vezes.
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Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

Água parada

Conceitos

6

4

3

Pneus

2

2

1

Morte ou mata

5

7

5

Mosquito

12

9

9

Sintomas

3

2

1

Vômito

1

-

-

Febre

3

2

3

Dor de cabeça

3

2

1

Doença

10

10

8

Prevenir

1

1

1

Repelente

-

5

2

Deet

-

5

2

Imune

-

-

1

Antenas

-

2

3

Macho

-

4

7

Fêmea

1

12

11

Aedes aegypti

2

12

11

Inseticida

-

1

-

Sangue

1

7

7

Açúcar

-

5

2

Vírus

-

4

6

Ovo

3

9

5

Larva

3

5

3

Pupa

-

5

4

Dengue amarela

1

-

-

O termo “dengue amarela” aparece no mapa de uma das duplas no primeiro
momento.Ascampanhas contra as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti trazem todas as
possibilidades de transmissão pelo vetor e raramente diferenciam as doenças. Segundo
Cavalcantee Tauil (2017), a reintrodução da febre amarela no Brasil é datada em 2000 e nas
regiões Sudeste e Sul do país a infestação pelo mosquito propicia a ocorrência deperíodos
sucessivos de elevada transmissão de dengue, fato que evidencia a ameaça de febre amarela
nessas regiões, onde a população é pouco vacinada contra a febre amarela. Assim, as
campanhas destacam o controle do mosquito. Como o vetor da febre amarela e da dengue é
o mesmo, o aluno uniu as duas palavras formando a expressão “dengue amarela”, que
desaparece dos demais mapas conceituais elaborados pela dupla.
Os termos: “repelente”, “DEET”, “imune”, “macho”, “inseticida”, “açúcar”, “vírus” e
“pupa” não apareceram nos primeiros mapas conceituais; só foram utilizados após a
intervenção do projeto. Isto pode ser reflexo da influência das experimentações e da produção
de registros. Já os termos: “macho”, “inseticida”, “açúcar”, “repelente”, “imune” e “vírus”
foram inseridas em diferentes contextos nos mapas conceituais.As proposições válidas com
estes conceitos foram identificadas apenas a partir do 2º mapa conceitual.
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O termo “DEET”, um dos componentes mais utilizados no Brasil em repelentes, foi
trabalhado durante as experimentações e, apesar de aparecer em poucos momentos nos
mapas, não foi um conceito antigo recebendo um novo contexto, mas uma palavra nova
introduzida aos mapas. Esse termo, inclusive, não é estudado no conteúdo programático de
Ciências, e a nomenclatura das funções químicas faz parte, apenas, do programa no Ensino
Médio. Nesse aspecto, Freire (2002) cita que, quando o conhecimento novo surge, ele faz
com que o anterior a ele se torne antigo,ou seja, novos conhecimentos estão sujeitos a tornarse antigos, diante do surgimento de conhecimentos ainda mais novos.
5- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aprender deve ser mais do que adquirir e processar informações. Dependendo de como
uma informação transmitida por um livro ou por uma aula toca os alunos, pode-se dizer que,
mesmo que eles tenham aprendido algo, nada aconteceu. Porém, se a informação tocar de
forma positiva, pode-se observar que foram acrescentados e apresentados conhecimentos
aos que já existiam (BONDÍA, 2002).
A reestruturação dos conceitos referentes à dengue e ao Ae. Aegypti foi identificada
entre os alunos do 7º ano do ensino fundamental do GECAT após o desenvolvimento do
projeto.Sendo assim, o aparecimento de novos conceitos relacionados ao tema sugere que a
intervenção gerou mudanças conceituais. Segundo Pacheco e Damásio (2009), se a análise
dos mapas conceituais mostrar que eles foram ficando mais sofisticados, mais complexos,
pode-se concluir que a evolução conceitual foi alcançada, e o aluno está organizando ou
reorganizando sua estrutura cognitiva em face dos novos conhecimentos. “Na aprendizagem
significativa há uma interação entre o novo conhecimento e o já existente, na qual ambos se
modificam”(MOREIRA, 2011).
Isso pode ser confirmado ao se analisarem os mapas conceituais. Os alunos não só
adicionaram novos termos aos mapas como também reorganizaram a estrutura de alguns
conceitos após a intervenção do projeto; os “conceitos soltos” passaram a ser inseridos em
proposições válidas, no aumento de hierarquias e no surgimento de ligações transversais
relevantes.
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Resumo: O processo de ensino e aprendizagem de Física no ensino médio tem se mostrado um desafio
aos professores e alunos. Percebe-se uma carência quanto ao uso de estratégias que enfatizem o uso
de recursos tecnológicos presentes no cotidiano do aluno. Este artigo descreve o emprego de uma
sequência didática voltada à elaboração e desenvolvimento de vídeos confeccionados pelos alunos, a
fim de contribuir para a formação de conceitos que se relacionam à uma aprendizagem significativa ao
ensino de Física. Diante disso, foi desenvolvida uma sequência didática voltada à produção de vídeos,
pelos alunos, onde eles deveriam descrever a construção de seu aparato mecânico e os fenômenos
físicos presentes no mesmo,em uma turma do terceiro ano do ensino médio. Em uma análise preliminar
já foi possível aferir a viabilidade da proposta metodológica, enquanto recurso complementar ao ensino
da Física. Percebeu-se um bom engajamento dos alunos, evidenciado pela expressiva participação deles
nos encontros, no entusiasmo quanto a confecção das atividades práticas e na desenvoltura das
apresentações realizadas. Tais fatores apontam que a atividade desenvolvida vem de encontro aos
requisitos necessários quanto ao desenvolvimento de uma aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Atividades práticas. Confecção de vídeos. Ensino de Física.
Abstract: The process of teaching and learning Physics in high school has been a challenge to teachers
and students. There is a lack of strategies uses that emphasize the use of technological resources
present in the student's daily life. This article describes the use of a didactic sequence aime dat the
elaborationand development of videos made by the students, in order to contribute to the formation of
concepts that are related to a meaningful learning to the teaching of Physics. In view of this, a didactics
equence was developed for the production of videos by the students, where they should describe the
construction
of
theirmechanicalapparatusand
the
physical
phenomena
present
in
it.
Thisactionwascarried out in a class of the third year of high school. In a preliminary analysis it is already
possible to point out the feasibility the methodological proposal, as a complementary resource to the
teaching of Physics. There was a good understanding of the students, evidenced by their expressive
participation in the meetings, the irenthusiasm for the preparation of practical activities and theease of
presentation. Thesefactors point out that the activity developed meets the necessary requirements for
the development of meaningful learning.
Keywords: Practicalactivities. Making videos. Teaching Physics.

1–INTRODUÇÃO
É perceptível, ainda, que o ensino de Física vem ao longo dos anos enfrentando
dificuldades e desafios quanto à sua aplicação no ensino médio, geralmente através de um
ensino tradicional e conteudista. Assim, o mesmo propicia aos alunos, muitas vezes, um papel
passivo, voltado à memorização de ideias e de fórmulas matemáticas, as quais em grande
maioria trazem pouco significado ao seu aprendizado. Do mesmo modo, a falta de assimilação
e sintonia entre o conteúdo que é ministrado com o cotidiano do estudante, e o pouco uso de
metodologias consideradas modernas, fazem com que o ensino de Física sofra resistências.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM),
há mais de 20 anos o ensino de Física tem-se realizado frequentemente mediante a
apresentação de conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, distanciados do mundo
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vivido pelos alunos e professores, vazios de significado. Privilegia a teoria e a abstração,
desde o primeiro momento, em detrimento de um desenvolvimento gradual da abstração que,
pelo menos, parta da prática e de exemplos concretos (BRASIL, 1998). Ainda, Bonadimam e
Nonenmacher (2007) salientam que o jovem, ao se deparar com a Física abordada no ensino
médio, tem uma experiência pouco instigante, pois os conteúdos e metodologias dificilmente
exploram a curiosidade inerente às pessoas e, portanto, apresentam uma forma de ensinar
pouco agradável, promovendo um distanciamento maior entre a Física e o aluno.
É notório que existem entraves quanto ao processo de ensino e aprendizagem de
Física. Um bem conhecido é a falta de atividades experimentais. Porém, deve-se salientar
também outros fatores como, por exemplo, a falta de uso de meios modernos de tecnologias
digitais e estratégias de ensino que consigam relacionar a vivência do aluno fora do ambiente
escolar com o conteúdo ministrado na disciplina. Nesse sentido, somada à dificuldade
encontrada por um grande número de professores em diversificar suas aulas, fazem com que
esses alunos percam o interesse e a motivação pelo conteúdo a eles ministrados.
No que se refere ao ambiente escolar, é importante destacar que, em muitos casos,
a escola não se dá conta do quanto o emprego de diferentes metodologias aliadas ao uso de
tecnologias, trabalhando em conjunto com as disciplinas que compõem a sua grade curricular,
pode tornar atrativo aos alunos. Sons, imagens, interatividade, animações, dentre outros,
fazem parte da vida cotidiana dos alunos e o ritmo acelerado de introdução dessas novas
ferramentas na sociedade não podemser ignoradas pela escola (BELLONI, 2001).Desse modo,
tendo em vista as contribuições apontadas quanto ao processo de ensino e aprendizagem da
disciplina de Física aplicada no ensino médio, autores como Pereira (2011) e Moran (2005)
descrevem em seus trabalhos a utilização de vídeos no ambiente escolar como mais um
recurso pedagógico. Nesse contexto, atividades como demonstrar ou descrever uma situação
fictícia, uma resolução de um problema relacionado a um determinado tema, relatando a
elaboração e utilização de um experimento ou aparato mecânico, ou simplesmente
reproduzindo um filme, são bons exemplos da utilização de vídeos em sala de aula. Contudo,
a elaboração e produção de vídeos com fins didáticos pelos alunos ainda é incipiente em
grande parte dos ambientes educacionais. Algumas dificuldades, como a falta estrutural de
um espaço e material adequados, a timidez dos alunos, e principalmente a falta de um
embasamento teórico, são fatores que implicam e contribuem para a pouca utilização e
produção de registros em formato de vídeo.
Desta forma,e com a finalidade de contribuir com o ensino de Física aplicado ao
ensino médio, este trabalho descreve a execução de uma sequência didática, na qual é
enfatizado o uso de tecnologias digitais na elaboração e confecção de vídeos pelos
alunos.Neles, é relatado a construção de seus aparatos mecânicos, bem como a descrição dos
fenômenos físicos presentes em suas criações, buscando criar condições oportunas para o
desenvolvimento de uma aprendizagem significativa em Física.
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2–REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 – O ENSINO DE FÍSICA
Atualmente, ainda se evidencia um ensino de Física, em grande parte, baseado no
“método formal”, com o professor sendo o principal protagonista quanto a transmissão de
conhecimentos. O docente simplesmente verbaliza explicações de conceitos apresentados nos
livros didáticos, resolve e propõe exercícios de fixação e, às vezes, realiza eventuais
experimentos e/ou demonstrações, para confirmar a teoria exposta (MONTEIRO, 2016).
Nesse contexto, segundo Moreira (2012), a aprendizagem que mais ocorre é a aprendizagem
de maneira mecânica, ou seja, uma aprendizagem que não traz muitos significados para os
alunos, sendo esta prontamente esquecida pelos mesmos logo depois das avaliações.
A Física, enquanto conhecimento, deve estar atrelada ao mundo, no qual os alunos
estão inseridos, de forma que esta ganhe sentido epossa ser integrada ao patrimônio
intelectual do aluno (PIETROCOLA, 2001). Quando o conhecimento adquirido é útil e
prazeroso ocorre um vínculo e, então, o conhecimento torna-se relevante para quem aprende.
Neste contexto, cabe ao professor articular e propor formas e recursos para que seus
alunos se sintam estimulados para a aprendizagem. Para tal, é importante utilizar também
de metodologias apropriadas e que façam uso de tecnologias digitais.
2.2 A UTILIZAÇÃO DE VÍDEOS COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL
A aprendizagem engloba várias condições, tais como: interesse, motivação,
habilidades e a interação com diferentes contextos, dentre outros. Dessa forma, o desafio dos
educadores é despertar motivos para provocar o interesse do educando com a aprendizagem,
tornar as aulas mais interessantes e trabalhar por meio dos recursos tecnológicos os
conteúdos relevantes para que possam ser compartilhados em experiências extracurriculares
(MOREIRA, 2006).A busca por novos materiais e ferramentas tecnológicas que auxiliem no
processo de ensino e aprendizagem não é recente, tanto que desde o surgimento das TVs e
videocassetes nas escolas, os vídeos didáticos têm sido utilizados. Porém, nem sempre há
preocupação pedagógica ao utilizá-los (ROSA, 2000). Ainda segundo a autora, geralmente os
vídeos são reproduzidos para simplesmente registrar ideias e fenômenos, experimentos ou
exibir aulas, os quais são apenas utilizados como repasse de informações. Mas mesmo assim,
é possível que os diversos elementos (enredo, emoção, áudio, cenário, símbolos, ideias,
detalhes) presentes em um vídeo oportunizem significados ao expectador.
Com a popularização da internet e de equipamentos digitais, como câmeras
fotográficas e smartphones, é notória a açãodas mídias audiovisuais nocotidiano das pessoas,
sendo que tais influências agem de forma significativa também na maneira como as pessoas
aprendem e se comunicam. A utilização de vídeos permite as pessoas descreverem e
manipularem ideias, informações e conhecimentos, os quais podem ser facilmente adquiridos
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e repassados de forma imediata. Inclusive, bons vídeos, selecionados criteriosamente pelo
professor, podem vir a ser utilizados como um organizador prévio.
Rinaldi (2016) destaca o uso de vídeos em sala de aula como uma poderosa
ferramenta de ensino. A partir de suas potencialidades como apoio didático e de sua vasta
oferta em canais na Internet, cabe ao docente avaliar de que forma utilizar o vídeo em suas
aulas. Para poder integrar essa tecnologia em ao ensino, é necessário sempre estar
conectados com a vida do aluno, chegar ao aluno por todos os caminhos, pela experiência,
pela imagem, pelo som, pela representação, pela multimídia, pela interação on-line (MORAN,
2007). O autor destaca ainda que, ao utilizar vídeos em sala de aula, se estimula os sentidos
dos alunos (visual, auditivo e emocional) facilitando a proximidade com o assunto em
questão. Isso pode facilitar as relações existentes entre conceitos, e entre estes e seu
cotidiano. Assim, como nos assegura Silva (2010) e Silva (2014), a produção de vídeos revela
a intencionalidade ao ato de aprender fazendo, de interagir com o outro, explorando e
analisando os saberes já disponíveis com base para o processo de criação. Ainda segundo o
autor, os professores e alunos são sujeitos atuantes no processo educacional, fazendo um
trabalho colaborativo na perspectiva de crescimento do grupo como um todo. Vivenciando o
aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser em todas
as fases da produção de vídeo com autoria consciente, dinâmica, criativa e com
intencionalidade pedagógica.
2.3 A PRODUÇÃO DE VÍDEOS PELOS ALUNOS
Na última década, a produção e utilização de vídeos se popularizou em função da
acessibilidade de aparelhos como câmeras, tablets e celulares. Neste contexto, a facilidade
de manuseio, somada a variados recursos tecnológicos, tornaram esses aparelhos um dos
principais meios para a produção e compartilhamento de vídeos. A popularização dos PCs
somada as funcionalidades dos aparelhos de celular, levaram a edição de vídeos ao alcance
de todos, o que contribui para a sua melhoria com efeitos e formas de apresentação e
compartilhamento. Isso porque o usuário comum de informática tem hoje a sua disposição
programas e aplicativos para a edição de vídeos que possibilitam cortes nas gravações,
inserção de trilha musical, textos de apoio, legendas, imagens e elementos gráficos
(SCHINEIDER, 2013).No entanto, é perceptível que a elaboração de vídeos, como forma de
exposição de ideias ou simplesmente como registro de uma atividade ou produção didática
em um ambiente escolar, ainda é tímida em boa parte das escolas.
Contudo, é interessante a implementação de recursos tecnológicos que contribuem
com a aula onde, conforme Fauth (2011), a produção de um vídeo por um aluno é uma
possibilidade de inovação, a medida que representa uma proposta atraente para a sala de
aula onde eles estão habituados, via de regra à comunicação unidirecional do professor. O
potencial pedagógico de uma filmagem reside na possibilidade dos estudantes a utilizarem
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para externar suas ideias, seu pensamento criativo, permitindo imagens de situações
físicas.Neste contexto, as contribuições a serem oferecidas quanto a elaboração de vídeos
não se resumem somente à sala de aula. O aluno, ao desenvolver um vídeo, tem a
oportunidade de sair da posição de mero espectador, passando para a posição de elaborador
e autor e/ou ator do seu próprio aprendizado, desenvolvendo e criando novas ideias e
produtos, a qual posteriormente pode ser ofertada ou repassada aos demais colegas.
A produção de vídeos revela a intencionalidade ao ato de aprender fazendo, de
interagir com o outro, explorando e analisando os saberes já disponíveis como base para o
processo de criação (SILVA, 2014). Ainda, a produção de vídeo sinaliza um trabalho
significativo para os alunos e professores pois desenvolve habilidades de trabalho em grupo,
pesquisa, expressão e comunicação escrita e oral utilizando-se de recursos de multimídia.
A partir do momento em que o aluno relaciona o uso de atividades experimentais,
como facilitador no seu processo de ensino em sala de aula, com a prática expositiva, este se
sente motivado a socializar os resultados e saberes a que lhe foi apresentado, descrevendo
relatos e informações as quais por eles são repassadas ou compartilhadas. Ao aliar a utilização
de experimentos didáticos e o uso de vídeo, o professor tem a oportunidade de desenvolver
métodos e maneiras de deixar a sua aula mais atrativa e dinâmica, com a proposta de
expandir o tempo fora da sala de aula e intensificar a curiosidade e dedicação de seus alunos.
2.4 EM BUSCA DE UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
A experiência é um meio pelo qual o ser humano está em constante processo de
aprendizagem. Foi ao longo dos anos que ele aprendeu a interagir com outros e com o meio
em que vive. E em virtude disso, mudou-se a forma de pensar, de agir e de se comunicar de
acordo com as circunstâncias e com o meio ao qual está inserido.
De acordo com Moreira (2012), Ausubel propõe que a eficácia da aprendizagem em
sala de aula depende de alguns fatores importantes, como os conhecimentos prévios do aluno,
que o material ao qual se queira ensinar seja potencialmente significativo e a pré-disposição
do aluno em aprender.Portanto, quaisquer que sejam os conhecimentos prévios que o aluno
adquire em situações informais de aprendizagem, estes podem e devem ser trazidos à sala
de aula, pois os mesmos podem ser úteis para a aprendizagem de um novo conhecimento e
para a obtenção de um novo saber.
E uma boa possibilidade de aquisição de um novo saber pode ser pela descoberta,
onde o principal conteúdo é descoberto pelo aluno utilizando-se, por exemplo, da
experimentação, da atividade lúdica ou prática, além de incorporar ao processo de ensino, o
uso de estratégias atuais, onde prezam para que o aluno seja o principal protagonista na sua
aprendizagem. Somado a isso, a aprendizagem significativa diz respeito ao conteúdo agindo
diretamente na vida do aluno. Não só no sentido prático, sobretudo, no sentido da
compreensão daquilo que o aluno está aprendendo em sala de aula (CARVALHO, 2004). Para
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isso, é necessário o desenvolvimento de situações pedagógicas atraentes, que cativem o
aluno e o oportunizam a ser protagonista do seu próprio conhecimento.
Assim, para que ocorra a aprendizagem significativa, segundo Moreira (2012), é
necessário que o sujeito atribua significados a um dado conhecimento.Para tal, uma forma é
propondo problemas novos a serem resolvidos, enunciados de forma diferenciada daquela já
conhecida, de maneira a requerer a máxima aplicação do conhecimento adquirido que possam
oferecer condições aos alunos de exercitar e memorizar as teorias e fórmulas de maneira a
aplicarem o conhecimento que se apropriam (SANTOS, 2016).
Em dias atuais, com a crescente demanda no uso de equipamentos tecnológicos, fica
evidente que o aluno precisa participar efetivamente desta evolução. A Física configura-se
como uma ciência que ao longo dos anos colaborou e colabora com o desenvolvimento de
tecnologias. A Física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competências
específicas que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e tecnológicos,
presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto na compreensão do universo distante, a
partir de princípios, leis e modelos por ela construídos (BRASIL, 2002).
3–METODOLOGIA
É importante valorizar a vivência do aluno dentro e fora da escola, bem como o seu
conhecimento em outras áreas. Nesse sentido, este trabalho teve por objetivo descrever a
aplicação de uma sequência didática que foi confeccionada visando desenvolver uma
estratégia de ensino de Física, onde os alunos tiveram que produzir vídeos digitais,
descrevendoa construção de um aparato físicoe os fenômenos Físicos presentes nestes.
Como é apregoado pelos teóricos da aprendizagem significativa, uma das condições
para a aprendizagem é a disposição para aprender e a utilização de materiais potencialmente
significativos. Assim, acredita-se que a produção de vídeos por parte dos alunos, com toda a
demanda necessária para tal, leva a uma organização de conteúdos que possam ser
associados à estrutura cognitiva dos mesmos.
Optou-se por uma sequência didática, a ser disponibilizada na Internet, para que este
material possa servir de apoio a outros professores de Física do ensino médio, que queiram
instigar a curiosidade dos alunos acerca de um tema ou conteúdo abordado em sala de aula,
desafiando-os na construção de vídeos.
Quando da elaboração desta sequência didática, foi levado em consideração, em cada
uma das atividades nela presentes, os princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa, a
fim de tentar contemplar os pressupostos presentes em algum destes princípios. A sequência
didática encontra-se organizada em onze encontros, como pode ser vista na Tabela 1.
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Encontro

Momento

Descrição das atividades a serem desenvolvidas

1

Conhecimentos
prévios

2

Apresentando a
proposta de
pesquisa

3

Formação dos
grupos

4

Confecção dos
grupos e
distribuição dos
temas

5

Confecção de
roteiro e
cronograma

6

Desenvolvimento da
atividade prática

7

Desenvolvimento da
atividade prática

8

Coleta de material,
e início da etapa de
edição do vídeo final

9

Sequência da
atividade de edição
do vídeo final

10
11

Apresentação dos
trabalhos
Exposição dos
trabalhos

Exibir o vídeo “carrinho com motor de ratoeira1”. Promover um
debate sobre os conteúdos de Física presentes no vídeo,
discutindo quais conteúdos não foram descritos, e de que
maneira o desenvolvimento de atividades práticas colabora com a
aprendizagem em Física.Solicitar uma pesquisa sobre os assuntos
ligados a física os quais demostram interesse e curiosidade.
Exibir um vídeo trazido pelos alunos, como forma de
estímulo.Reproduzir o vídeo “skate elétrico caseiro2” e após abrir
espaço para comentários.Descrever a proposta como um todo e
solicitar para o próximo encontro uma pesquisa junto aos alunos
quanto a temas e conteúdos de Física os quais consideram
relevantes.
Divisão dos grupos; orientações sobre a importância quanto a
escolha dos temas, tomando cuidado para que não sejam temas
demasiadamente complexos e inviáveis.
Descrever os demais encontros da sequência didática e
mencionar novamente os objetivos. Descrever a importância da
pesquisa, e quanto a escolha do aparato mecânico a ser
desenvolvido, onde sua elaboração deve relacionar com o tema
escolhido.
Destinar tempo para que os grupos discutam de métodos e
estratégias para a confecção do aparato mecânico e
consequentemente o vídeo. Sugerir a possibilidade de encontros
também no contra turno escolar.
Direcionar os alunos aos espaços reservados, agendados no
encontro anterior.Cada grupo deve elaborar um roteiro com a
descrição das ações e das atividades que serão desenvolvidas, a
fim de auxiliar também na gravação do vídeo. Lembrar aos
alunos da importância de registrar cada etapa.
Direcionar os grupos aos espaços reservados, acompanhando-os,
dando sequência as atividades. Mencionar sobre as etapas a
serem desenvolvidas, alertando aos grupos quanto ao registro
das atividades desenvolvidas.
Dar oportunidade aos grupos, que se encontram adiantados, para
que os mesmos possam trabalhar no processo de edição do
vídeo, o qual descreverá o projeto desenvolvido. Informar a
ordem de apresentação dos projetos, e combinar que os grupos
devem trazer para o próximo encontro o vídeo confeccionado.
Orientar os grupos à apresentação dos trabalhos desenvolvidos.
Nesse, os alunos demostram o projeto desenvolvido para toda a
turma. Após cada apresentação, é necessário de um tempo para
as discussões e também para responder a eventuais dúvidas do
grande grupo acerca do trabalho desenvolvido.
Dar sequência as apresentações, oportunizando questionamentos
após cada apresentação, esclarecendo dúvidas do grande grupo.
Socialização dos trabalhos com toda a escola,através da
organização de um espaço e de um intervalo prolongado.

A sequência didática foi aplicada em uma turma de terceira série do Ensino Médio
matutino, envolvendo 25 estudantes. Os encontros ocorreram no horário normal de aula, ou
seja, com dois períodos semanais de quarenta e cinco minutos cada. De modo a propiciar um
maior tempo para os grupos, foi ofertado a possibilidade do uso do contra turno escolar.

1
2

Disponível em https://youtu.be/DWPRipw3SyM.
Disponível em https://youtu.be/l9WMKsQvkag.
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4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A metodologia utilizada nesta pesquisa baseou-se na coleta de dados qualitativos, do
tipo intervenção didática. O pesquisador é o professor titular da disciplina, e o mesmo
procurou não interferir nas atividades desenvolvidas, dando assim autonomia aos seus alunos
quanto as etapas realizadas. Ao final de cada encontro, o professor registrava em seu diário
de campo os principais acontecimentos presenciados.A seguir serão apresentados os
resultados parciais obtidos ao longo da execução da sequência didática. Cinco grupos foram
criados, e na Tabela 2 é possível observar os assuntos escolhidos de cada um destes grupos.
Tabela 2. Descrição da ordem de apresentação dos grupos e dos temas escolhidos.
Grupos
Grupo 01
Grupo 02
Grupo 03
Grupo 04
Grupo 05

Tema ou conteúdo escolhido
Pacman hidráulico
Metralhadora de elásticos
Máquina de fabricar algodão doce
Cubo de espelhos
Labirinto elétrico

Espaço reservado
Laboratório de ciências
Auditório
Biblioteca
Sala de aula vazia
Laboratório de informática

Percebeu-se uma forte interação e senso responsabilidade e de colaboração entre os
membros de cada um dos grupos, acima do que se costuma ver em trabalhos em grupo. Um
fator a destacar foi a exigência de um roteiro prévio, pelo professor, do vídeo a ser criado.
Esse roteiro deveria ser entregue e comentado, apresentando todo os detalhes que cada um
dos grupos previa constar no vídeo, tanto da construção do aparato bem como da descrição
dos fenômenos físicos presentes. Neste momento também foi possível observar que muitos
dos alunos apresentavam um novo olhar com a disciplina de Física. Muitos tiveram que
revisitar conceitos físicos de anos passados e passaram a discutir tais conceitos com o
professor no momento em que apresentaram o roteiro. Também foi possível observar, nos
vídeos e nas apresentações de alguns alunos, que construíram novos significados,
incorporando termos e conceitos científicos obtidos a partir de suas pesquisas para elaborar
o roteiro do vídeo, em especial na apresentação dos conceitos físicos envolvidos. Neste caso,
na maioria das vezes eles já possuíam conhecimentos prévios sobre os fenômenos físicos
presentes e necessários para apresentarem no vídeo. Eles foram estudados em anos
anteriores. Porém, devido ao cuidado com que deveriam ter para com o roteiro de seus filmes,
levou eles a se aprofundarem, através de pesquisas, nesses conceitos.
Outro ponto a destacar foi o sentimento de pertencimento dos alunos, percebido
claramente quando da apresentação de seus vídeos para os demais colegas da turma bem
como para uma sessão aberta a demais alunos da escola. Muitos deles se sentiram orgulhosos
ao expor e comentar suas criações, ou seja, seus vídeos.
Em uma conversa com a turma, após findar esta atividade, pode-se perceber nos
comentários de muitos dos alunos que a proposta foi motivadora, favoreceu a interação e
colaboração, da complexidade em realizar um roteiro do vídeo a ser criado e,
respectivamente, da importância de que deveriam ser responsáveis para o sucessoda
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atividade. Também relataram da necessidade e importância em buscar detalhes corretos dos
conceitos físicos envolvidos em suas criações, sempre preocupados com a rigidez teórica dos
fenômenos físicos envolvidos.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho visou instigar o aluno a ser protagonista quanto à construção do
seu conhecimento. Ao utilizar meios e ferramentas simples e que geralmente os alunos
dispunham em suas casas, percebe-se que a elaboração de atividades práticas, ou a
experimentação, não precisa ficar restrita somente ao ambiente escolar.Durante o
desenvolvimento dasatividades previamente descritas, foi possível perceber o engajamento e
a interação dos estudantes com os temas da disciplina. Ao perceberem que a elaboração de
atividades práticas não depende de materiais e espaços específicos, os alunos se sentiram
livres e motivados em criar e elaborar estratégias para representar um tema ou conteúdo de
física. Ao confeccionarem os vídeos, foi percebido a boa aceitação e motivação dos alunos,
sendo esse recurso já de domínio de parte dos estudantes.
Ao passarem da posição de ouvintes para sujeitos ativos na construção do seu
conhecimento, percebeu-se uma contribuição substancial para tornar a aprendizagem
significativa.Isso pode ser evidenciado também pelas análises das discussões geradas durante
os encontros.Essa pesquisa permitiu verificar as contribuições de uma estratégia que
posicione o aluno também como protagonista, dando ênfase a criação e construção, seja um
aparato físico ou um vídeo, A possibilidade de um trabalho em conjunto, faz que laços de
amizade e cooperação sejam vivenciados, bem como desenvolver contribuições para a relação
de professor com o aluno. Enfim, até o momento, pode-se afirmar, nesta experiência, que a
construção de um aparato físico e a sua apresentação na forma de vídeopode desencadear
nos alunos uma série de situações que são favoráveis a uma aprendizagem significativa.
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Resumo: A partir do entendimento de que a aprendizagem vai além da memorização e implica a relação
entre os conteúdos e a vida cotidiana, e que a Química ainda é considerada uma disciplina difícil,
conteudista, descontextualizada, cuja aprendizagem exige memorização, o objetivo do presente
trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre a Aprendizagem no Ensino de Química, visando
analisar quais teorias de aprendizagem têm embasado esse tipo de pesquisa no Brasil. A revisão foi
realizada nos últimos 12 anos (2004 a 2016), com pesquisas disponibilizadas na Plataforma Sucupira
(Periódicos da Capes). Dos trabalhos analisados, apenas nove apresentaram uma discussão desse tema
ea teoria da aprendizagem mais citada nos trabalhos foi a Teoria da Aprendizagem Significativa, seguida
pela perspectiva sócio-histórica. Entende-se, então, a partir das abordagens que embasam os trabalhos,
que o ensino de Química está voltado para concepções cognitivistas e sócio-histórica de aprendizagem,
tendo os autores a preocupação com a aprendizagem significativa de seus conteúdos, com a
identificação dos conteúdos prévios dos alunos, a organização potencialmente significativa do conteúdo,
entendendo que a mediação do professor e a interação entre os alunos são fatores que podem influenciar
positivamente a aprendizagem da Química, que deve ter significado para o aprendiz.
Palavras-chave:Aprendizagem; Química; Ensino; Teoria da Aprendizagem Significativa.
Abstract: Based on the understanding that learning goes beyond memorization and implies the
relationship between content and daily life, and that Chemistry is still considered a difficult discipline,
content, decontextualized, whose learning requires memorization, the objective of this work was to
carry out a review of the literature on learning in the teaching of Chemistry, aiming to analyze which
learning theories have supported this type of research in Brazil. The review was carried out in the last
12 years (2004 to 2016), with research available on the Sucupira Platform (Capes Periodicals). Of the
works analyzed, only nine presented a discussion of this theme. The most cited theory of learning in the
works was Meaningful Learning Theory, followed by the socio-historical perspective.It is understood,
based on the approaches that support the work, that the teaching of Chemistry is focused on cognitive
and socio-historical conceptions of learning,and the authors are concerned with meaningful learning of
their content,with the identification of the previous contents of the students, the potentially significant
organization of the content, understanding that teacher mediation and interaction among students are
factors that can positively influence the learning of Chemistry, which should have meaning for the
learner.
Keywords: Learning; Chemistry; Teaching; Meaningful Learning Theory.

1–INTRODUÇÃO
Acredita-se que um conhecimento é aprendido quando sabemos utilizá-lo em nossa
vida prática, ou seja, quando expostos a situações-problema, conseguimos estabelecer
relações com as informações retidas e integradas na nossa estrutura cognitiva, de maneira a
buscarmos uma solução para uma determinada situação. Neste caso, é necessário que o aluno
não apenas memorize, mas que entenda e consiga fazer relações com outros conteúdos e
eventos cotidianos. É este tipo de aprendizagem que esperamos no ensino de Química.
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Sabe-se que, comumente, os pesquisadores e professores vêm observando
dificuldades no processo de ensino e aprendizagem de Química. Os alunos já possuem aquele
pensamento enraizado de que a Química é difícil, monótona, cansativa, conteudista, que exige
memorização, e que muitas vezes não é contextualizada (SILVA et al., 2014).
Leal (2009) afirma que o modelo de ensino e de aprendizagem por transmissãorecepção de conteúdos ainda está em alta no ensino de Química. Isto acarreta uma
passividade por parte dos alunos, que acaba provocando um sentimento de desolamento,
frustração e desmotivação, e também acarreta dificuldades no processo de ensino e
aprendizagem desta ciência. Devido a este e outros motivos, o processo de ensino e
aprendizagem vem sendo muito estudado por pesquisadores desta área.
De acordo com Fonseca (2011), a concepção de aprendizagem do professor tem
grande influência na sua relação com os alunos e nas estratégias que utiliza em sala de
aula.Desta forma, o objetivo deste trabalho consiste na realização de uma revisão sistemática
de literatura sobre o tema Aprendizagem no Ensino de Química, visando analisar quais teorias
de aprendizagem têm embasado esse tipo de pesquisa no Brasil. A partir dessa análise,
pretende-se destacar os principais estudos encontrados, seus objetivos, as teorias de
aprendizagem utilizadas como referencial e apresentar uma síntese dos resultados
encontrados.

2–METODOLOGIA
A Revisão Sistemática de Literatura propõe a determinação de algumas questões de
pesquisa, e, a partir destas questões, o levantamento dos dados necessários para respondêlas, orientando assim à leitura e seleção dos trabalhos (KITCHENHAM, 2004). As etapas
definidas para delinear a pesquisa iniciaram-se com a elaboração da pergunta norteadora Q1:
Quais teorias da aprendizagem têm embasado as pesquisas no Ensino de Química no Brasil?
Os dados a serem analisados emergiram da pesquisa realizada na Plataforma
Sucupira (Periódicos da Capes), com intervalo de busca entre 2004 a 2016, mapeando mais
de uma década de pesquisas. A busca foi realizada entre julho e novembro de 2016, com
busca avançada no título, dos termos “aprendizagem” e “química”, na qual foram encontrados
31 registros. Vale comentar que dois trabalhos se repetiam, assim, foi feita a análise de 29
trabalhos, dos quais 19 são artigos, oito dissertações e duas teses.
Após o mapeamento das produções científicas, realizou-se um estudo exploratório a
partir da leitura dos resumos dos artigos, dissertações e teses encontrados, para análise geral
do tema proposto e seleção dos que abordassem a temática de interesse do estudo, o ensino
e a aprendizagem de Química. Após a seleção destes trabalhos, o próximo passo para a
análise das informações foi a leitura aprofundada dos trabalhos selecionados, pelo seu
referencial teórico.Os artigos que não abordavam nenhuma teoria da aprendizagem e artigos
derivados da mesma pesquisa foram excluídos das análises. Ao término desta etapa,
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considerando-se o critério de exclusão, restaram nove trabalhos para a análise, que seguem
descritos e discutidos brevemente abaixo.
3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os trabalhos selecionados para a análise são dispostos no Quadro 01.
Quadro 01: Descrição dos trabalhos analisados:
Título
A Videoaula "Cromatografia em Camada Delgada" e a
Motivação da Aprendizagem nas Disciplinas Experimentais de
Química Orgânica dos Cursos de Química, Engenharia
Química e Farmácia da UFF
Percepção de alunos do ensino médio sobre a temática
conservação dos alimentos no processo de ensinoaprendizagem do conteúdo cinética química
Contribuições de um jogo didático para o processo de ensino
e aprendizagem de Química no Ensino Fundamental segundo
o contexto da Aprendizagem Significativa

Autor/Ano
Ribeiro et al.
(2015)

Tipo
Artigo

Denilson et
al. (2013)

Artigo

Castro e
Costa (2011)

Artigo

O processo de ensino e aprendizagem da disciplina de
Química: o caso das escolas do ensino médio de
Crateús/Ceará/Brasil
Aprendizagem Cooperativa e Ensino de Química – Parceria
que dá certo
A pergunta na aprendizagem em química: a percepção de
teóricos, professores e estudantes do ensino médio
O desenvolvimento de competência em química no ensino
médio: uma unidade de aprendizagem em ação
Um estudo do processo deaprendizagem de conceitos de
física e química com uma turma de alfabetização: uma
unidade de aprendizagem focada no tema cores e vida
Estudo da unidade de aprendizagem no ensino de química
para aprendizagem significativa das leis ponderais
Fonte: Os autores.

Lima e Leite
(2011)

Artigo

Barbosa e
Jófili (2004)
Pinto (2014)

Artigo

Fonseca
(2011)
Kroth (2011)

Dissertação

Silva (2006)

Dissertação

Dissertação

Dissertação

Dos artigos selecionados “A Videoaula "Cromatografia em Camada Delgada" e
a Motivação da Aprendizagem nas Disciplinas Experimentais de Química Orgânica
dos Cursos de Química, Engenharia Química e Farmácia da UFF” de Ribeiro et al.
(2015), teve como objetivo principal elaborar uma videoaula sobre Cromatografia em Camada
Delgada (CCD) para facilitar e colaborar na preparação de atividades pelo professor, buscando
contribuir com a melhoria da aprendizagem de química.
Neste, os autores discutem rapidamente algumas teorias da aprendizagem. Para
eles, na visão de Ausubel, o ser que aprende constrói subsunçores; na de Piaget são
esquemas de assimilação; na de Kelly são construtos pessoais e na Johnson-Laird são
modelos mentais. Cada um desses construtos tem seus significados próprios, mas não são
incompatíveis. Na óptica de Vygotsky, o ser humano reconstrói internamente conhecimentos
socialmente construídos externamente a ele. Mas não há incompatibilidade com o enfoque
ausubeliano.
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Os autores adotaram essas teorias já apresentadas acima, porém dão um maior
enfoque a respeito da aprendizagem significativa, que segundo eles se baseia no modelo
construtivista do processo cognitivo humano, descrevendo a aquisição e organização de
conceitos na estrutura cognitiva do aluno.Com a análise dos dados, pode-se observar que a
grande maioria dos alunos considerou a vídeo aula CCD ótima ou boa, além de acreditarem
que pode facilitar o processo ensino/aprendizado.
O artigo “Percepção de alunos do ensino médio sobre a temática conservação
dos alimentos no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo cinética química”,
de Silva et al. (2013), tem por objetivo identificar se os alunos da segunda série do ensino
médio de uma escola pública conseguem estabelecer relação entre o tema gerador
“conservação dos alimentos” com o conteúdo Cinética Química. Os autores elaboraram
algumas perguntas para identificar se a metodologia utilizada pelo professor permitia ao aluno
ter uma compreensão sobre as situações práticas do cotidiano que exigem a tomada de
determinadas decisões.
Os autores citam Mortimer (2000 apud SILVA et al., 2013), segundo o qual a
aprendizagem depende do envolvimento ativo do aprendiz na construção do conhecimento e
os seus conhecimentos prévios desempenham um papel importante nesse processo. Assim,
a pesquisa mostrou que o processo de aprendizagem de conteúdos de Química torna-se mais
eficaz e dinâmico quando os discentes conseguem atribuir significados e valores ao objeto de
estudo.
O trabalho “Contribuições de um jogo didático para o processo de ensino e
aprendizagem de Química no Ensino Fundamental segundo o contexto da
Aprendizagem Significativa” de Castro e Costa (2011), propõe a divulgação de uma
pesquisa pautada na Teoria da Aprendizagem Significativa a respeito das contribuições de um
jogo denominado de “Super Átomo” para o ensino de química. As autoras afirmam que é
possível tornar a aprendizagem significativa utilizando metodologias alternativas, mais
estritamente os jogos.
A pesquisa foi apoiada na teoria desenvolvida por David Joseph Ausubel, Teoria da
Aprendizagem Significativa, a qual prioriza, como conceito central, o processo pelo qual uma
nova informação se relaciona com os conhecimentos relevantes preexistentes na estrutura
cognitiva do aluno; a aprendizagem só é significativa quando o conteúdo apresentado pelo
professor consegue ancorar-se a um conceito relevante, um “subsunçor”, que o aluno já tenha
em sua estrutura cognitiva.
Segundo as autoras, a identificação dos conhecimentos prévios é de extrema
importância, uma vez que é por meio destes que as novas informações expostas pelo jogo
irão se ancorar, adquirindo assim significado para o aluno. Por meio dos dados obtidos, o jogo
“Super Átomo” é efetivo no processo de ensino do conteúdo em questão e proporciona uma
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aprendizagem significativa, mostrando-se também competente em criar um ambiente de
descontração e alegria entre os alunos, sendo um real motivador para o ensino da Química.
A pesquisa “O processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química:
o caso das escolas do ensino médio de Crateús/Ceará/Brasil” de Lima e Leite (2011)
visou identificar as causas do baixo nível de aprendizagem e o pouco interesse dos alunos
pela Química.A partir da análise de alguns questionários que foram aplicados, perceberam
que o desinteresse explícito dos alunos, não só em relação à Química, mas às disciplinas em
geral, deve-se à dificuldade dos mesmos em relacionar o conteúdo estudado com algo de
concreto, presente em seu dia-a-dia, e à falta de conhecimentos prévios necessários para
compreender os diversos conceitos que lhes são apresentados. Assim, os autores evidenciam
a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel.
O artigo “Aprendizagem Cooperativa e Ensino de Química – Parceria que dá
certo” de Barbosa e Jófili (2004) investigou a influência dos métodos cooperativos no
desenvolvimento de atitudes cooperativas entre estudantes do fundamental e superior, com
vistas tanto a aprendizagens significativas de Química quanto ao desenvolvimento de atitudes
éticas relacionadas a essa ciência. A partir de Slavin (1987 apud BARBOSA; JÓFILI, 2004) as
autoras discutem que, na aprendizagem cooperativa, a aprendizagem acontece quando
indivíduos com opiniões divergentes entram em controvérsia e chegam a um consenso.
As autoras concluem que trabalhando com este tipo de aprendizagem, desenvolvem
também, nos alunos, a autoconfiança, socialização, motivação e descontração.
A dissertação “A pergunta na aprendizagem em Química: a percepção de
teóricos, professores e estudantes do ensino médio” de Pinto (2014), aborda os
afastamentos e as aproximações em relação às concepções de teóricos, professores de
Química e estudantes do Ensino Médio a respeito do uso da pergunta em sala de aula.
A autora enfatiza, no decorrer da dissertação, a relevância do conhecimento prévio
do aluno, que é a variável que mais influência na aprendizagem, o que vai ao encontro da
teoria de Ausubel. O texto traz também que o processo de aprendizagem está estreitamente
vinculado com a interação social proposta por Vygotsky (1998 apud PINTO, 2014). Assim, os
processos mentais superiores são desenvolvidos a partir da mediação por instrumentos e
signos e são originários das interações sociais. Para a autora, essa relação entre
aprendizagem significativa de Ausubel e a interação social de Vygotsky se complementam.
A análise dos dados permitiu identificar que a educação pela pesquisa pouco ocorre
nas escolas investigadas, e que o questionamento reconstrutivo não foi identificado nas
respostas aos questionários respondidos.
A dissertação “O desenvolvimento de competência em Química no ensino
médio: uma unidade de aprendizagem em ação” de Fonseca (2011) aborda a
investigação acerca do processo de desenvolvimento da competência em Química por alunos
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concluintes do Ensino Médio, por meio de uma Unidade de Aprendizagem sobre
“Combustíveis” baseada no Educar pela Pesquisa.
A autora dialoga com a ideia de três autores para fundamentar o processo de
aprendizagem: Vygotsky (1999 apud FONSECA, 2011), Freire (1994 apud FONSECA, 2011)
e Novak (1981, apud FONSECA, 2011). A mesma menciona que um autor complementa a
ideia do outro. Concluindo, depois de muita discussão teórica e apontamentos dos dados
recolhidos, a autora afirma que a análise dos dados permitiu perceber como as atividades
realizadas possibilitaram o desenvolvimento da competência em Química pelos sujeitos. Foi
possível identificar mudanças no saber inicial dos alunos, evidenciadas, principalmente, por
meio da complexificação de seus conhecimentos e da linguagem utilizada por eles na
explicação dos fenômenos.
A dissertação “Um estudo do processo de aprendizagem de conceitos de física
e química com uma turma de alfabetização: uma unidade de aprendizagem focada
no tema cores e vida” de Kroth (2011) objetivou compreender o processo de aprendizagem
de conceitos de Física e Química em uma turma de alfabetização, com o auxílio de uma
Unidade de Aprendizagem (UA) focada em cores e vida.
A

respeito

da

aprendizagem,

a

autora

faz

uma

relação

entre

a

teoria

sóciointeracionista de Vygotsky e a teoria da aprendizagem significativa, de Ausubel. Em
relação à análise dos dados, o trabalho propiciou que as estratégias desenvolvidas na
investigação resultassem em ampliação do conhecimento na área de educação científica de
crianças em período de alfabetização, possibilitando uma melhor compreensão sobre como
ocorre à aprendizagem neste nível.
A dissertação “Estudo da unidade de aprendizagem no ensino de química para
aprendizagem significativa das leis ponderais” de Silva, (2006), teve por objetivo
compreender como a construção de uma Unidade de Aprendizagem sobre Leis Ponderais pode
contribuir para conhecimentos significativos.
Neste trabalho, autora faz uma revisão e uma relação entre algumas teorias da
aprendizagem: Teoria Piagetiana, Teoria Ausubeliana e Teoria Vygotskyana, que apresentam
pontos de encontro e abordam como denominador comum à aprendizagem e a educação
como um processo interativo. A autora finaliza o trabalho enfatizando a importância das
Unidades de Aprendizagens, que servem como um caminho possível para os professores
superarem as práticas metodológicas tradicionais e avançarem na compreensão de sua
própria ação docente.
Assim, a partir da análise dos trabalhos, identificou-se os seguintes autores
embasando as concepções de aprendizagem: Ausubel (RIBEIRO et al., 2015; CASTRO;
COSTA, 2011; LIMA; LEITE, 2011; PINTO, 2014; FONSECA, 2011; KROTH, 2011; SILVA,
2006), Piaget (RIBEIRO et al., 2015; SILVA, 2016), Kelly (RIBEIROet al., 2015), JohnsonLaird (RIBEIRO et al., 2015), Vygotsky (RIBEIRO et al., 2015; PINTO, 2014; FONSECA, 2011;
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KROTH, 2011; SILVA, 2006), Paulo Freire (FONSECA, 2011) e Novak (FONSECA, 2011), sendo
Ausubel (07 artigos) e Vygotsky (05 artigos) os mais citados e utilizados para discussão dos
resultados. Silva et al. (2013), embora não citemAusubel diretamente, destacam o
envolvimento ativo do aprendiz na construção do conhecimento e a importância dos
conhecimentos prévios dos alunos para a aprendizagem, aspectos referentes à Aprendizagem
Significativa. Assim, destaca-se uma predominância de abordagens cognitivistas de
aprendizagem, cujo foco está nos processos cognitivos ou mentais superiores (MOREIRA,
2011) o que tem se mostrado uma constante no cenário educacional (COLL SALVADOR et al.
2014; COUTINHO, 2006).
Ainda, entre os nove trabalhos analisados, cinco realizaram uma discussão
relacionando pelo menos duas das teorias de aprendizagem já mencionadas (RIBEIRO et al.,
2015; PINTO, 2014; FONSECA, 2011; KROTH, 2011; SILVA, 2006), sendo que dois deles
estabelecem relações entre Ausubel e Vygotsky (PINTO, 2014; KROTH, 2011), ambas de base
cognitivista (MOREIRA, 2011)
Entende-se, então, a partir das abordagens que embasam os trabalhos, que o ensino
de Química está voltado para concepções cognitivistas e sócio-histórica de aprendizagem,
tendo os autores a preocupação com a aprendizagem significativa de seus conteúdos, com a
identificação dos conteúdos prévios dos alunos, a organização potencialmente significativa do
conteúdo, entendendo que a mediação do professor e a interação entre os alunos são fatores
que podem influenciar positivamente a aprendizagem da Química, que deve ter significado
para o aprendiz.
Conforme apresentado por Paz et al. (2010), a metodologia do professor, que prioriza
a memorização das fórmulas, é um dos fatores relacionados a dificuldade de aprendizagem
de Química, assim como a falta de motivação e interesse dos alunos, que muitas vezes
também estão atreladas a metodologia utilizada. O mesmo aspecto é mencionado por Rocha
e Vasconcelos (2016), que pontuam que o ensino descontextualizado gera grande
desinteresse nos alunos e dificuldades de relacionar o conteúdo de Química às situações
cotidianas, embora a Química esteja presente no seu dia-a-dia. Assim, destaca-se a
necessidade do ensino de Química ter suas bases na Teoria da Aprendizagem Significativa, a
qual considera os conhecimentos prévios dos alunos e a organização dos conteúdos a partir
desses conhecimentos, destacando o papel do professor enquanto organizador do ensino mas
também o papel ativo do aluno, buscando uma aprendizagem que supere a mera
memorização e seja, de fato, significativa.
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos nas investigações apresentam um panorama de publicações
sobre a temática: aprendizagem no ensino de Química no Portal de Periódicos da Capes, com
trabalhos entre o período de 2004 até 2016. O objetivo dessa revisão sistemática foi analisar

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1036

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

trabalhos a respeito do tema Aprendizagem no Ensino de Química, visando identificar quais
teorias de aprendizagem têm embasado esse tipo de pesquisa no Brasil.
A teoria da aprendizagem mais citada nos trabalhos foi a Teoria da Aprendizagem
Significativa, seguida da teoria de Vygotsky e Piaget. A partir das ideias de Ausubel, entendese a necessidade de subsunçores onde as novas informações podem ser ancoradas, buscando
sempre os conhecimentos prévios dos alunos, e percebe-se a importância da organização e
das relações entre os diferentes conteúdos trabalhados na disciplina de Química, para que os
mesmos possam ser aprendidos pelos alunos. Já em Vygotsky, identifica-se o papel do
professor na mediação da aprendizagem, a interação com os colegas e o papel ativo do aluno
na construção de seu conhecimento. Dessa forma, destacamos a importância da concepção
de aprendizagem, embasando as estratégias para o ensino de Química, que visa romper com
a ideia de que esta disciplina é difícil, monótona e descontetxtualizada.Em outras palavras,
nos trabalhos analisados, identificou-sea utilização de diferentes recursos como o jogo,
videoaula, unidades de ensino, entre outros,fundamentados em teorias da aprendizagem,
com o objetivo de romper os obstáculos mencionados acima.
5–REFERÊNCIAS
AUSUBEL, D.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. Psicologia Educacional. Rio de Janeiro: Interamericana,
1980.
BARBOSA, R. M. N.; JÓFILI, Z. M. S. Aprendizagem Cooperativa e Ensino de Química – Parceria que dá.
Ciência & Educação, v. 10, n. 1, p. 55-61, 2004.
BERNARDELLI M. S. A interdisciplinaridade educativa na contextualização do conceito de
transformação química em um curso de ciências biológicas. 2014. 218 f. Tese – Programa de Pós
– Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual de Londrina, 2014.
CAMARGO, E. P. O desenvolvimento e a aprendizagem: diferentes abordagens que visam auxiliar o
professor em sua prática pedagógica. Revista Humanidades. vol .6, p. 51 - 77, 2004.
CASTRO, B. J.; COSTA, P. C. F. Percepção de alunos do ensino médio sobre a temática conservação dos
alimentos no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo cinética química. REIEC, v. 6 n.2, p. 1-13,
2011.
COLL SALVADOR, C. et al. Psicologia da Educação. Porto Alegre: penso, 2014.
COUTINHO, C. P.A investigação em "meios de ensino" entre1950 e 1980: expectativas e
resultados.Revista Portuguesa de Educação, 19(1), pp. 153-174, 2006.
FLICK, U. Introdução à Pesquisa Qualitativa. 3.Ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. p. 405.
FONSECA, M. C. O desenvolvimento de competências em química no ensino médio: uma
unidade de aprendizagem em ação. Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, Porto Alegre, 2011.
GAMARRA-ROJAS,C.F.L. et al. Jogo educativo: instrumento interativo na aprendizagem sobre
plantas. Anais do Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. João Pessoa, 2003.
KITCHENHAM, B. A. “Procedures for PerformingSystematicReviews”, Tech. Report TR/SE-0401,
KeeleUniversity. 2004.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1037

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 KROTH, L. S. Um estudo do processo de aprendizagem de conceitos de física e química com
uma turma de alfabetização: uma unidade de aprendizagem focada no tema cores e vida.
Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Programa de PósGraduação em Educação em Ciências e Matemática. Porto Alegre, 2011.
LEAL, M.C. Didática da Química – Fundamentos e práticas para o Ensino Médio. Belo Horizonte:
Dimensão, 2009.
LIMA, J. O.G.; LEITE, L. R.O processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química: o caso das
escolas do ensino médio de Crateús/Ceará/Brasil. REIEC, v. 7, n. 2, p. 72-85, 2011.
MOREIRA, M.A. Aprendizagem significativa: a teoria e textos complementares. São Paulo: Editora
Livraria da Física, 2011.
NOVAK, J.D; GOWIN, D.B. Aprendendo a aprender. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
PAZ, G. L. et al. Dificuldades no ensino-aprendizagem de Química no Ensino Médio em algumas
escolas públicas da região sudeste de Teresina.ANAIS do X Simpósio de Produção Científica e
Seminário de Iniciação Científica da UESPI. Teresina: 2010, p.1-12.
PINTO, L. V. A.R. A pergunta na aprendizagem em Química: a percepção de teóricos,
professores e estudantes do Ensino Médio. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação
em Educação em Ciências e Matemática, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2014.
RIBEIRO, C. M. R. et al. Cromatografia em Camada Delgada͟ e a Motivação da Aprendizagem nas
Disciplinas Experimentais de Química Orgânica dos Cursos de Química, Engenharia Química e Farmácia
da UFF. Revista Virtual Química, v. 7, n. 3, p. 1030-1055, 2015.
ROCHA, J. S. et al. Dificuldades de aprendizagem no ensino de química: algumas reflexões.
XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVIII ENEQ), Florianópolis, p. 1-10, 2016.
SILVA, C. S. Estudo da unidade de aprendizagem no ensino de Química para aprendizagem
significativa das leis ponderais. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) –
Faculdade de Educação, PUCRS, 2006.
SILVA, K. et al. A importância do PIBID para a realização de atividades experimentais alternativas no
ensino de química. Química Nova na Escola. São Paulo, 2014.
SILVA, A. D. L.; et al. Percepção de alunos do ensino médio sobre a temática conservação dos alimentos
no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo cinética química. Educación Química, v. 24, p. 4448, jan. 2013.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1038

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

PAINEL-RE-099 UTILIZAÇÃO DOS JOGOS COMO FACILITADORES NA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
USING GAMES AS FACILITATORS IN MEANINGFUL LEARNING
ARIANY TARZIA MACHADO
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)/ Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências (PROPEC)/
lilatarziamachado@gmail.com

ADILSON DA COSTA FILHO
Universidade Iguaçu (UNIG)/ Adilson.costa.filho@gmail.com

VALÉRIA VIEIRA
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)/ Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências(PROPEC)/
valeria.vieira@ifrj.edu.br

Resumo : Este trabalho consiste na busca por uma proposta didática que facilite o aprendizado dos
alunos em temas da matriz curricular. A elaboração de materiais didáticos, que apresentem uma
abordagem lúdica, foi realizada como uma possível solução para a contextualização dos respectivos
temas. Assim, foram escolhidos os jogos didáticos, para tanto, a proposta pedagógica dos autores foi
de utilizar os jogos como Organizadores Prévios para a Aprendizagem Significativa. Desta forma, foram
elaborados três jogos que abordam diferentes conteúdos aplicados no ensino básico, sendo estes: água,
relações ecológicas e cadeia alimentar. Estes jogos foram aplicados em turmas do 6º ano durante o
estágio de prática docente e posteriormente, como os conteúdos são transversais para diferentes níveis
de ensino, também foram aplicados em turmas de preparatório, comumente chamadas de turmas “préENEM”. Ressalta-se aqui que a referida aplicação aconteceu em diferentes momentos e,pode-se
observar, por meio de conversas informais e registros no diário de bordo, que houve indícios de uma
possível Aprendizagem Significativa.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Organizador prévio, Jogos Didáticos
Abstract: This work consists in the search for a didactic proposal that facilitates the students' learning
in themes of the curricular matrix. The preparation of didactic materials, which present a playful
approach, was carried out as a possible solution for contextualizing the respective themes. Thus, didactic
games were chosen, for that, the pedagogical proposal of the authors was to use the games as Prior
Organizers for Meaningful Learning. In this way, three games were elaborated that address different
contents applied in basic education, being these: water, ecological relations and food chain. These
games were applied in 6th grade classes during the teaching practice stage and later, as the contents
were transversal to different levels of teaching, they were also applied in preparatory classes, commonly
called "pre-ENEM" classes. It should be noted here that this application happened at different times and
it can be observed, through informal conversations and logbook records, that there were indications of
a possible Meaningful Learning.
Key words: Meaningful Learning, Previous Organizer, Didactic Games

1 - INTRODUÇÃO
Na atualidade, os jovens recebem muitos estímulos que chamam sua atenção para
diversos setores do seu cotidiano, e, isto reforça a necessidade de serem também estimulados
em sala de aula para que os docentes consigam sua atenção.Uma boa estratégia é a utilização
de materiais didáticos, que podem variar desde livros, vídeos, revistas, até os Jogos Didáticos.
Esses materiais podem trazer o conteúdo de forma lúdica despertando o interesse dos alunos.
É possível trabalhar o uso desses diferentes materiais por meio de diversas abordagens de
ensino, tornando-o, por exemplo, mais significativo, a Aprendizagem Significativa é uma
teoria que pode fundamentar esse processo.
Segundo Moreira (2013) Aprendizagem significativa é aquela em que ideias
expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que
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o aprendiz já sabe. Ou seja, a Aprendizagem Significativa é uma interação dos conceitos
prévios e dos conceitos novos. Os conceitos prévios não são qualquer idéia prévia que o
aprendiz tenha sobre determinado assunto, e sim um conhecimento específico e relevante já
conhecido pelo aprendiz. David Ausubel (1918-2008) chamava de subsunçor ou idéia-âncora.
Subsunçor é o nome que se dá a um conhecimento específico, existente na estrutura de
conhecimentos do indivíduo, que permite dar significado a um novo conhecimento que lhe é
apresentado ou por ele descoberto (MOREIRA, 2013).
Há duas condições para que ocorra a Aprendizagem Significativa, são elas:1) o
material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo e 2) o aprendiz deve
apresentar uma predisposição para aprender (MOREIRA, 2013).Ou seja, o Material Didático
deve interagir de maneira não- arbitrária com um conhecimento, um subsunçor, e o aprendiz
deve

apresentar

um

conhecimento

prévio

relacionado

ao

conteúdo

do

material

potencialmente significativo. O material não pode ser significativo, pois o significado quem dá
a pessoa. É o aluno que atribui significados aos materiais de aprendizagem e os significados
atribuídos podem não ser aqueles aceitos no contexto da matéria de ensino. (MOREIRA, 2013)
Esses materiais potencialmente significativos são qualquer material pedagógico
desde que interaja com o subsunçor desejado, podem ser: livros didáticos, vídeos, Revistas,
jogos didáticos, entre outros.
Dentre os possíveis recursos para auxiliar numa aprendizagem significativa,
escolhemos os Jogos Pedagógicos, para aplicação de conteúdos de ciências em turmas do 6º
ano do ensino fundamental, sendo posteriormente utilizado também em turmas de
preparatórios quando revisados os mesmos conteúdos.
O Jogo Pedagógico ou Didático é aquele elaborado com o objetivo de proporcionar
determinadas aprendizagens, diferenciando-se do material pedagógico, por conter o aspecto
lúdico (CUNHA, 1988), e utilizado para atingir determinados objetivos pedagógicos, sendo
uma alternativa para se melhorar o desempenho dos estudantes em alguns conteúdos de
difícil aprendizagem (GOMES et al, 2001).
Miranda (2001) acredita que: “mediante o Jogo Didático, vários objetivos podem
seratingidos,

relacionados

à

cognição

(desenvolvimento

da

inteligência

e

da

personalidade,fundamentais para a construção de conhecimentos); afeição (desenvolvimento
da sensibilidade e

devida em grupo); motivação (envolvimento da ação, do desfio e

mobilização da curiosidade) ecriatividade.
Desta forma, os jogos podem ser utilizados como Organizador Prévio, já que o
organizador prévio é,segundo Moreira (2013) um recurso instrucional apresentado em um
nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade em relação ao material de
aprendizagem.
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Acredita-se, assim,que a utilização de Jogos Didáticos pode facilitar a Aprendizagem
Significativa,visto que esse possível organizador prévio atua de uma forma lúdica,
considerando o entusiasmo dos alunos e o despertar do interesse dos mesmos.
Estes jogos foram desenvolvidos inicialmente para o Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) de graduação de Licenciatura em Ciências Biológicas como propostas de aulas lúdicas,
mas em um primeiro momento não foi aplicado. Posteriormente, durante os estágios de
prática docente, e mais tarde como docente em sala de aula, foram aproveitadas as
oportunidades tornando possível a aplicação desses jogos.
2 – OBJETIVO GERAL:
O aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem é o objetivo primordial de
todos os docentes que se preocupam com a formação do aluno. Para tanto o objetivo deste
trabalho foi estimular o aluno por meio do lúdico, especificamente Jogos Didáticos, a construir
um conhecimento pautado naAprendizagem Significativa.
2.1 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Construir 3 diferentes jogos para serem trabalhados temas específicos de

ciências.
•

Utilizar os jogos construídos com organizadores prévios do tema desejado.

•

Analisar, por meio da participação em sala de aula, se há indícios de uma

Aprendizagem Significativa.
3 - METODOLOGIA
3.1 - ELABORAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS JOGOS
Os jogos foram aplicados em turmas do 6° (sexto) ano do ensino fundamental, por
abordarem os temas: “Água, Cadeia alimentar e Relações ecológicas”, baseados nos
conteúdos dos livros didáticos da série referente. Contudo, os mesmos podem ser adaptados
para utilização em outros seguimentos como turmas de preparatórios, contanto que o
conteúdo visto nesses seguimentos esteja relacionado aos jogos.
A - Jogo de tabuleiro – caminhos das águas.
O jogo denominado “O caminho das águas” tem como conteúdo conceitos gerais sobre
água. A confecção do jogo foi feita em Eva, utilizando cola quente para fixação das partes.
O jogo conta com 1(hum) tabuleiro contendo 25 casas enumeradas e/ou descritivas com a
função, 1 dado, 3 pinos coloridos e 25 cartões de perguntas relacionadas ao tema. O mesmo
deve ser jogado em grupo, dividindo a turma de acordo com o número de alunos. Para
realização dessa dinâmica o professor deve comandar o jogo e realizar as perguntas aos
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grupos. Após escolhido qual grupo iniciará o jogo, o grupo joga o dado e tira uma pergunta,
o grupo só poderá andar o número de casas relacionadas ao dado se responder corretamente
a pergunta. O grupo vencedor é aquele que chegar primeiro a casa final.
Figura 1 – Imagem do jogo de tabuleiro – Caminho das Águas.

B - Dominó ecológico – Cadeia Alimentar.
O dominó ecológico tem como conteúdo abordado os níveis da cadeia alimentar. O
jogo foi confeccionado em EVA, utilizando figuras ilustrativas. Após recortado 28 peças de
tamanho ideal para que seja visualizado pelos alunos, foram coladas as figuras nas duas
extremidades da peça ( como mostra a figura) de forma aleatória. As figuras representam os
níveis da cadeia alimentar: produtor, consumidor primário, consumidor secundário,
consumidor terciário, consumidor quaternário e decompositores. Para o funcionamento do
jogo, a turma deverá ser divida em grupos, separados de acordo com o quantitativo de alunos.
Cada grupo receberá 7 peças e o restante das peças ( se houver) ficará reservado ao canto
(chamado de MORTO) do local do jogo. Após sorteado o grupo iniciante, dá-se inicio ao jogo.
O primeiro grupo coloca uma peça qualquer do seu jogo, e os outros grupos necessitam
encaixar as peças de acordo com o nível da cadeia alimentar, respeitando o nível seguinte,
como relacionado a seguir.
Peça que foi colocada – Peça a ser colocada / Produtor – consumidor 1° / Consumidor
1° - Consumidor 2° / Consumidor 2° - consumidor 3° / Consumidor 3° - consumidor 4° /
consumidor 4° - Decompositores / Decompositores – produtor.
Se o grupo jogador não tiver a peça necessária deverá pegar uma das peças do morto
até que encontre a peça ideal. Vence o grupo que jogar todas as peças primeiro.
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C - Jogo da memória – Relações ecológicas
O conteúdo abordado neste jogo foi “relações ecológicas”, assim o jogo foi elaborado
em EVA,utilizando imagens relacionadas as relações ecológicas. Foram recortadas 22 peças
de Eva, sendo 11 com os nomes das relações e 11 com imagens dessas relações.
Para o melhor funcionamento do jogo, a turma deve ser dividida em grupos, estes
grupos podem variar de quantidade ou números de integrantes de acordo com o quantitativo
de alunos em sala. Após decidido o grupo iniciante, o jogo começa. O primeiro grupo deve
virar duas cartas, e essas devem conter nome e figura da relação ecológica, caso as cartas
correspondam, o grupo deve falar sobre aquela relação e exemplificar, caso esteja correto, o
grupo retira as peças e guarda em seu domínio, tendo assim o direito de virar mais duas
peças. Se as peças não corresponderem a mesma relação ecológica ou o grupo não acertar
sobre a relação, as cartas são viradas novamente e o próximo grupo joga. Ao final de todas
as peças retiradas, ganha o grupo que tiver mais número de pares de peças.
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4 - RESULTADOS
Além dos jogos terem sido aplicados em turmas do 6° ano do ensino fundamental,
já que faziam parte do conteúdo programático do mesmo, foi também testado em turmas de
preparatórios pré ENEM.
Por ser um projeto de trabalho de monografia de licenciatura em ciências biológicas
e pelo fato da autora estar se familiarizando com os teóricos, o processo de análise não foi
sistematizado, apenas observado com anotações no diário de bordo.
Um diário de bordo consiste em anotações realizadas pelo pesquisador, que contém
informações sobre o projeto, relatos do professor, anotações sobre relatos dos alunos
participantes e observações feitas pelo pesquisador. Freitas &Villani(2002)afirmam que a
prática do “diário de bordo” é uma prática de reflexão na ação, utilizada como um meio de
ajudar professores a explorar e melhorar aspectos da sua prática.
4.1. Aplicação nas turmas do 6° ano do ensino fundamental:
Os jogos foram aplicados em turmas do 6° ano, durante o período do curso de
graduação, nos estágios realizados de prática docente. Com isso, não havia uma frequência
regular de atuação nas turmas para melhores avaliações. Porém, a aplicação foi efetiva, sendo
possível uma interação com as turmas, apresentação do conteúdo e observação para
avaliação.
Para aplicação dos jogos foram utilizadas duas aulas, uma para a exposição teórica
e outra para a prática do jogo. Com o inicio da dinâmica, os alunos se mostraram bastante
entusiasmados com a ideia do jogo em sala de aula. Durante a exposição teórica foram
realizadas perguntas referentes aos conteúdos abordados, a fim de levantar os conhecimentos
prévios dos alunos participantes, como por exemplo, quando abordados sobre o que seria

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1043

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

relações ecológicas e cadeia alimentar, eles apresentaram entender o que seria mas não como
seria, não sabiam os níveis da cadeia alimentar, e nem quais relações poderiam existir,
durante a prática, houve momentos em que esses conhecimentos eram relacionados
corretamente com o conteúdo, e posteriormente ao jogo, as mesmas perguntas foram
realizadas para que pudesse ser avaliado o entendimento sobre tal conteúdo, a grande
maioria dos alunos participantes apresentaram entendimento sobre os níveis da cadeia
alimentar, que antes não era entendido, e as possíveis relações ecológicas.
Em um retorno posterior nessas turmas, pôde ser observado no relato dos alunos a
lembrança do conteúdo, como por exemplo quando perguntados sobre relações ecológicas,
onde grande maioria apontou relações e exemplos sobre, e alguns questionaram comparando
relações que vivem no dia a dia com as relações ecológicas, como exemplo, quando nos
alimentamos de carne de outros animais comparando com a relação carnívorismo, e
demonstraram um grande interesse pelos jogos, pois os mesmo pediam que se repetisse a
dinâmica com outros conteúdos.
4.2. Aplicação nas turmas do preparatório pré-ENEM:
A aplicação dos jogos foi realizada pela autora, responsável pela disciplina no curso.
Essa autonomia proporcionou uma maior facilidade na aplicação, organização e obtençãode
resultados, porém o tempo disponível para aplicação era reduzido.
Pelo fato dos alunos possuírem um conhecimento maior sobre o conteúdo, por um
contato anterior no ensino regular (durante o 6° ano), o tempo gasto com a parte teórica
(vide primeiro momento abaixo) é reduzido e a aplicação, apesar de ter um tempo mais curto,
é o suficiente.
Para aplicação dos jogos só pôde ser utilizada uma aula, pelo fato do tempo disponível
ser menor, nessa aula ( 1 Hora) foi feito o levantamento das concepções e o jogo. Pelo fato
dos alunos participantes já possuírem contato com o conteúdo anteriormente, as concepções
eram menos distantes da realidade. Quando perguntados sobre a água, seus estados físicos,
mudanças de estado físicos e tratamento da água, a grande maioria sabia o que era a água,
os estados físicos, mas não sabiam como acontecia a mudança nestes estados e como a água
era tratada, apontando a CEDAE como responsável, mas sem saber como funciona. Após o
jogo, foi pedido que eles explicassem novamente sobre o tratamento da água e os mesmo
apresentaram entendimento das etapas, aonde acontece, como acontece, mostrando assim
entendimento sobre o conteúdo.
A avaliação posterior foi realizada com alunos que retornaram ao curso por não
alcançarem seus objetivos no vestibular, os mesmos mostraram grande interesse sobre os
jogos, questionando se seriam aplicados novamente nos mesmos conteúdos. Quando
questionados novamente sobre o tratamento da água, questão onde apresentaram dúvidas
durante o jogo, os alunos apontaram corretamente o conteúdo como exemplo onde a água é
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tratada, como é feita, apesar de alguns apontarem que não lembrava as etapas do
tratamento. Além disso, foi solicitado pelos alunos que fossem elaborados outros jogos para
outros conteúdos, afirmaram que tal dinâmica que auxilia na fixação.
A aplicação dos jogos pode ser dividida em 3 (três) momentos.
1 - Primeiro momento: Exposição do conteúdo e levantamento das concepções
prévias.
Durante a exposição teórica do conteúdo, elaborada como uma conversa, podem-se
realizar trocas de informações dos conteúdos que vão embasar os jogos, além,
principalmente, do levantamento das concepções prévias. Nesses levantamentos de
concepções pode-se anotar no diário de bordo que os alunos, quanto aos conteúdos
trabalhados tinham a percepção de que, por exemplo, o conceito de relação ecológica seria
apenas como os animais se comportam e relacionam, que o conceito de cadeia alimentar
seria “quem se alimenta de quem” e na sobre o tipo de alimentação, a função de cada grupo
da cadeia alimentar, como a energia é passada por grupo. O Conceito de água foi o que teve
maior entendimento nos conceitos prévios, porém superficialmente, quando perguntados
sobre o ciclo da água, tratamento, como chega nas casas, grande maioria apresentou
dificuldades.
2 - Segundo momento: Aplicação dos jogos como Organizadores Prévios.
Sabendo que a AS é um contínuo da Aprendizagem Mecânica, a dinâmica de execução
busca contextualizar o que foi e está sendo aprendido mecanicamente. Os jogos são
considerados

materiais

potencialmente

significativos,

podendo

ser

usados

como

Organizadores Prévios do conhecimento.
Desta forma, como mecanismo de estímulo para o aprendizado dos conteúdos
abordados, os jogos foram apresentados para as referidas turmas posteriormente ao
levantamento das concepções prévias e exposição teórica informal.Por ser lúdico e dinâmico
existe um interesse quase que unânime dos alunos na participação dos jogos, e, nesta
atuação os alunos se preocupam em compreender os tópicos que estão sendo trabalhados
nos jogos, facilitando assim a aprendizagem mecânica. A partir do momento que esses alunos
percebem a contextualização desses jogos, ou seja, sua representação no seu dia-a-dia, o
que se concretizou como Aprendizagem Mecânica pode vir a ser transformado numa
Aprendizagem Significativa.
3-

Terceiro momento: Processo de avaliação.
Após a aplicação dos jogos, realizamos novamente uma conversa com os alunos

participantes,afim de receber um feedback sobre os jogos. Como não houve uma avaliação
formal, a aprendizagem foi observada pelas respostas dos alunos. O início da transformação
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da aprendizagem mecânica em significativa foi observada no momento em que a professora,
tempos depois, retornou nas turmas e observou que o conteúdo trabalhado por meio dos
jogos didáticos ainda era de conhecimento dos alunos.
A predisposição em aprender não pode ser medida, mas o entusiasmo desses alunos
é facilmente observado no retorno na sala de aula. Foi observado, após um semestre, que os
alunos se lembravam dos jogos e dos conteúdos que embasaram os jogos.
Novamente, de acordo com o diário de bordo, os alunos que compreendiam relações
ecológicas apenas como a relação dos animais no meio em que vivem, após as etapas
vivenciadas com os jogos, compreenderam as relações ecológicas de forma correta,
entendendo como funcionam, como são classificadas, foram capazes de relacionar essas
relações com o seu cotidiano. Assim como os que apresentaram não entender os grupos da
cadeia alimentar e como funcionava, posteriormente não só entenderam como podiam definir
onde se encontravam na cadeia alimentar e como a energia chegava neles. E os conceitos
sobre a água, tratamento, distribuição, ciclo, foram entendidos, e explicado por eles
posteriormente.
5 – CONCLUSÃO
De acordo com a teoria da Aprendizagem Significativa é muito importante que haja
um organizador prévio, que pode ser um material lúdico, como exemplo os Jogos Didáticos.
Estes são utilizados como forma diferenciada de expor o conteúdo desejado, prendendo a
atenção dos alunos pelo lúdico, e estimulando a aprendizagem.
Com o desenvolvimento deste projeto foi observado que os jogos elaborados atuaram
comoestimulantes para os alunos, chamando atenção dos mesmos para o conteúdo de forma
lúdica. Os três jogos construídos foram utilizados como Organizadores Prévios dos conteúdos
abordados, e apesar de não ser possível medir o aprendizado, pode ser observado, por meio
de relatos informaise anotações da professora responsável,que no momento em que os
alunos participaram das aplicações dos jogos se recordavam do conteúdo e afirmavam que
os jogos facilitavam o aprendizado. De acordo com a comparação dos conceitos prévios e
os conceitos aderidos após o uso dos jogos, e que estes conceitos permaneceram mesmo
após um tempo, pode-se afirmar que houve indícios de Aprendizagem Significativa.
Apesar do pouco tempo para aplicação do conteúdo, acredita-se que é possível
trabalhar os jogos com diversos temas da matriz curricular e, assim, resgatar o interesse
dos alunos em sala de aula, estimulando-os à construção de uma Aprendizagem
Significativa.
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Resumo: Relatamos a utilização do software livre Algodoo como ferramenta de apoio ao processo de
ensino-aprendizagem da Refração da Luz. Elaboramos o roteiro experimental e aplicamos à 16
estudantes do Ensino Médio de uma instituição de ensino localizada em Vitória – Espírito Santo, após a
exposição do conteúdo. Esse trabalho tem como objetivo investigar a receptividade dos estudantes às
simulações e refletir sobre suas contribuições para o processo de consolidação da aprendizagem. A
pesquisa possui como referencial teórico-metodológico a teoria da Aprendizagem Significativa.
Defendemos que a utilização de simulações computacionais possibilita aos estudantes visualizarem os
fenômenos estudados, favorecendo a assimilação dos conceitos. Acreditamos que essas atividades
contribuem para a captação de significados e possibilitam aos estudantes, nativos digitais,
protagonismo, debate e negociação de significados. A partir da análise dos dados, obtidos através de
um questionário de opinião e das respostas dos estudantes ao roteiro proposto, concluímos que os
estudantes apresentaram boa receptividade para a atividade desenvolvida, que a atividade contribuiu
para a interação e negociação de significados entre os estudantes e para a consolidação dos conceitos
abordados. Mostraremos as potencialidades dessa ferramenta que pode auxiliar, dentro dos
pressupostos da teoria da Aprendizagem Significativa, no processo de ensino-aprendizagem de
conteúdos da Física.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Ensino de Física, Simulação Computacional, Algodoo,
Refração da Luz.
Abstract: We used the free softwareAlgodoo as a tool to support the teaching and learning process of
Refraction of Light. We developed the experimental script and applied to the 16 high school students of
a teaching institution located in Vitória - Espírito Santo, after theoretical exploration of content. This
work aims to investigate students' receptivity to the simulations and to reflect on their contributions to
the process of learning consolidation. The research has as theoretical-methodological reference the
theory of Meaningful Learning. We argue that the use of computational simulations enables students to
visualize the studied phenomena, favoring the assimilation of concepts. We believe that these activities
contribute to the capture of meanings and enable students, digital natives, protagonism, debate and
negotiation of meanings. From the data analysis, obtained through an opinion questionnaire and the
students' responses to the proposed script, we concluded that the students showed a good receptivity
to the activity developed, that the activity contributed to the interaction and negotiation of meanings
between the students and to consolidate the concepts discussed. We will show the potentialities of this
tool that can help, within the assumptions of Meaningful Learning theory, in the teaching-learning
process of the contents of Physics.
Keywords: Meaningful Learning, Teaching of Physics, Computational Simulation, Algodoo, Refraction
of light.

1 – INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos incorporados ao cotidiano das pessoas estão ocasionando a
alfabetização tecnológica antes mesmo da alfabetização escolar. Smartphones, tablets e
televisores conectados à internet são utilizados e manuseados sem dificuldades por crianças,
denominadas nativas digitais (Prensky, 2001), que crescem utilizando as tecnologias digitais.
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Desse modo, a cultura digital em que vivem nossos estudantes exige mudanças na prática
educacional.
Refletindo sobre o ensino de Física e a utilização de novas tecnologias, voltamos
nosso olhar para o emprego das simulações computacionais. Duarte (2012) relata que a
utilização de simulações permite ao aluno ampliar seu poder de observação e interagir com
uma representação virtual do modelo matemático. Para Soares, Moraes e Oliveira (2015) a
utilização de simuladores interativos auxilia no processo de ensino, ajudando a compreensão
do tema exposto e despertando o interesse dos alunos para o tema trabalhado. Heidemann,
Araujo e Veit (2012) apontam que as atividades baseadas em simulações computacionais e
as atividades experimentais são recursos potencialmente complementares que podem
contribuir para a aprendizagem de conteúdos de Física e promover uma melhor concepção de
Ciência por parte dos estudantes.
Cardoso e Dickman (2012) ressaltam que, embora haja muitas discussões sobre o
uso do computador como ferramenta de ensino, não há um embasamento teórico definido
sobre como usá-lo. Apontam que uso de simulações computacionais pode propiciar ganhos
cognitivos ao educando, desde que sejam utilizadas consistentemente com uma teoria de
aprendizagem, destacando em seu trabalho a Teoria da Aprendizagem Significativa.
A aprendizagem pode ser descrita como um processo através do qual adquirimos
conhecimentos, desenvolvemos competências e habilidades e modificamos nossa forma de
pensar, ser e agir. Para Ausubel (2003), a Aprendizagem Significativa ocorre quando a nova
informação ancora-se em conceitos ou, em proposições relevantes, pré-existentes na
estrutura cognitiva do aprendiz provocando a reorganização da mesma.
Sabemos que a Aprendizagem Significativa é facilitada pela organização cuidadosa
das matérias e das experiências de ensino e, defendemos que, a utilização de simulações
computacionais, no estudo da Física, pode potencializar essa aprendizagem, uma vez que
possibilita melhor visualização dos fenômenos físicos estudados, favorecendo a assimilação
dos conceitos abordados.
Destacamos que não se trata da substituição das atividades experimentais de
laboratório pela simulação computacional. Acreditamos que o potencial pedagógico das
simulações computacionais de experimentos de Física se estabelece como solução para o
problema dos custos e das dificuldades de logística das atividades experimentais tradicionais,
além de aproximar a Física do “mundo digital” no qual o estudante está inserido.
Elaboramos uma sequência didática, para o ensino da Refração da Luz, pautada nos
pressupostos da teoria da Aprendizagem Significativa, na qual utilizamos simulações
computacionais com o objetivo de consolidar o conhecimento. Na perspectiva da teoria da
Aprendizagem Significativa, consolidar o conhecimento consiste em buscar garantir a
aprendizagem do conceito trabalhado antes da introdução de um novo conteúdo.“A
consolidação tem a ver com o domínio de conhecimentos prévios antes da introdução de
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novos

conhecimentos”

(MOREIRA,

2011,

p.47).

Além

disso,

dentro

da

estratégia

metodológica utilizada na intervenção, as simulações computacionais proporcionariam
recursividade, permitindo aos alunos exporem suas ideias e negociarem significados. Nesse
trabalho apresentamos a prática virtual que foi realizada, através de animações produzidas
com o software livre Algodoo (ALGODOO, 2019). O Algodoo foi desenvolvido de modo que os
objetos estão submetidos às propriedades físicas, tais como a gravidade, a resistência do ar,
fricção, elasticidade, etc. possibilitando simulações de situações reais e ideais. As animações
relatadas

neste

artigo,

e

outras

que

desenvolvemos,

podem

ser

acessadas

em

https://labanimation.wordpress.com/.
2 – APORTE TEÓRICO
2.1 – A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
De acordo com a abordagem cognitivista a aprendizagem ocorre através de uma
mudança na estrutura cognitiva do sujeito, através da interação das novas informações com
as já existentes. Ausubel (2003) estabelece a existência de dois tipos de aprendizagem: a
aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica. A Aprendizagem Significativa ocorre
quando a nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de
conhecimentos do aprendiz, provocando a reorganização da mesma.
Na aprendizagem mecânica, as novas informações não interagem com conceitos
relevantes existentes na estrutura cognitiva e o estudante limita-se a replicar as informações
do mesmo modo como foi lhe exposto, sendo incapaz de incorporar novos exemplos além dos
que lhe foram ditos.
Apesar de existirem diferenças marcantes entre a Aprendizagem Significativa e a
aprendizagem mecânica, cabe ressaltar que essas não são dicotômicas em muitas práticas
de aprendizagem, podendo ocorrer um contínuo entre a aprendizagem por memorização
seguido pela Aprendizagem Significativa. Moreira (2011) destaca que: (1) a passagem da
aprendizagem mecânica para a Aprendizagem Significativa não é automática, pois depende
da existência de subsunçores adequados, da predisposição do aluno para aprender, de
materiais potencialmente significativos e da mediação do professor; (2) a Aprendizagem
Significativa é progressiva pois a construção de um subsunçor é um processo de captação,
internalização, diferenciação e reconciliação de significados que não é imediato e (3) a
Aprendizagem Significativa envolve uma negociação de significados entre discente e docentes
que não é imediata, podendo ser um processo longo.
A diferenciação progressiva, a reconciliação integradora e a consolidação do
conhecimento, podem ser tomadas como princípios programáticos do conteúdo da matéria de
ensino.
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Diferenciar progressivamente consiste em tomarmos como partida as ideias mais
gerais e, progressivamente, diferenciá-las com detalhe e especificidade. Na reconciliação
integradora há o apontamento das semelhanças ou diferenças entre os conceitos
relacionados, estabelecendo as relações entre os diferentes conteúdos apresentados,
mostrando as interligações entre eles. Consolidar o conhecimento corresponde a buscarmos
garantir a aprendizagem do conceito trabalhado antes da introdução de um novo conteúdo.
Vale ressaltar que é o aluno quem decide se deseja aprender significativamente um
determinado conhecimento, cabendo ao professor buscar materiais e metodologias que
potencializem tal aprendizagem. “A consolidação tem a ver com o domínio de conhecimentos
prévios antes da introdução de novos conhecimentos” (MOREIRA, 2011, p.47).
Ausubel (2003) defende que a concretização de uma determinada ideia fica
fortalecida ao máximo na memória caso seja discutida nos contextos em que for relevante,
sendo que a repetição em multicontextos produz melhores efeitos do que dentro de um
mesmo contexto.

3 – METODOLOGIA
Elaboramos uma sequência didática para o estudo da Refração da Luz que utilizou
como aporte metodológico os pressupostos de Ausubel (2003). A intervenção teve início com
a procura de indícios de subsunçores, relativos à temática em questão, nas estruturas
cognitivas dos alunos. Toda a sequência foi estrutura utilizando organizadores prévios e
considerando os princípios da diferenciação progressiva e da reconciliação integradora.
A Física utiliza de uma linguagem própria, através da qual representamos o mundo,
e as simulações computacionais representam uma modelagem da realidade. Na intervenção
didática

que

realizamos,

utilizamos

animações,

disponíveis

em

https://labanimation.wordpress.com, como proposta de avaliação recursiva, sendo idealizada
como uma atividade colaborativa, que buscava consolidar os conteúdos estudados. Um roteiro
de procedimentos e um programa de análise gráﬁca foram disponibilizados para os
estudantes. Os resultados da prática virtual foram entregues, pelos alunos, na forma de um
relatório.
A pesquisa descrita neste artigo teve como objetivo investigar a receptividade das
simulações por parte dos estudantes e refletir sobre suas contribuições para o processo de
consolidação da aprendizagem. É uma pesquisa que possui como referencial teóricometodológico a teoria da Aprendizagem Significativa. A intervenção didática foi realizada em
uma turma com 16 estudantes da 2ª série do Ensino Médio, de uma instituição federal
localizada em Vitória – Espírito Santo, na qual um dos pesquisadores atuava como regente
de classe.
Após seis aulas teóricas, de 50 minutos cada, explorando os conceitos relacionados
à Refração da Luz, propomos aos estudantes a realização da atividade envolvendo a animação
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com o Algodoo abordando conceitos relacionados ao tema estudado. O roteiro experimental
foi previamente elaborado pelos pesquisadores e a atividade foi desenvolvida em um
encontro, com três horas de duração, no contra turno dos alunos. A simulação foi realizada
no Laboratório de Informática da escola, com os estudantes dispostos lado a lado, onde era
permitido e incentivada a interação entre eles. Durante a realização da atividade os discentes
receberam orientações do professor.
Como instrumento de coleta de dados aplicamos um questionário de opinião e
recolhemos para análise as respostas dos estudantes às questões propostas no roteiro.
3.1 – ROTEIROS SOBRE REFRAÇÃO DA LUZ
Os estudantes receberam um roteiro estruturado de modo a explorar a Refração da
Luz em três etapas: a Lei de Snell-Descartes, a Reflexão interna total e a Dispersão da Luz
em um prisma.
Em cada etapa, foi solicitado aos alunos que realizassem uma breve descrição do
fenômeno

antes

de

acessar

a

simulação,

disponibilizada

em:

http://www.algodoo.com/algobox/details.php?id=146140.
Na simulação, os estudantes mediam, com o transferidor disponibilizado no próprio
programa, o ângulo de refração para diferentes ângulos de incidência e, através do software
livre SciDAVis (http://scidavis.sourceforge.net), determinavam o índice de refração do
material pela ferramenta de regressão linear. Além disso, os alunos investigavam a influência
da cor do laser (frequência) no índice de refração. A Figura 1 ilustra o ambiente virtual
utilizado pelos estudantes e as Figuras 2 e 3 mostram imagens dos estudantes realizando a
atividade.

Figura 1. Ilustração da simulação realizada pelos estudantes para analisar a Refração da Luz.
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Figura 2. Alunos durante a realização da atividade proposta.

Figura 3. Estudante realizando as medidas solicitadas.

Sobre

a

Reflexão

interna

total,

disponível

em:

http://www.algodoo.com/algobox/details.php?id=146143, os estudantes alteravam o ângulo
de incidência até a obtenção do ângulo crítico para cada cor do laser. Na sequência discutiam
a relação entre o ângulo de incidência e o fenômeno da reflexão interna total, além de
estudarem a influência dos materiais (índices de refração) e da frequência da luz incidente
nesse processo.
Acerca

do

fenômeno

da

Dispersão

da

Luz,

disponível

em:

http://www.algodoo.com/algobox/details.php?id=146145, propomos a discussão dos desvios
que ocorriam para cada uma das cores, o debate sobre o ângulo de desvio mínimo e a relação
entre o índice de refração do material e o comprimento de onda da luz. Ilustramos na Figura
4 a interface dessa simulação.
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Figura 4. Ilustração do estudo da Dispersão da Luz através do Algodoo.

4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Aplicamos um questionário de opinião para investigarmos as dificuldades relatadas
pelos estudantes acerca do processo de aprendizagem da Física e avaliação da proposta de
ensino aplicada.
Constatamos que apenas um estudante já possuía conhecimento sobre o Algodoo e
que a maior parte do grupo pesquisado (56%) relatou não apresentar dificuldades para
aprender os conceitos abordados pela Física. Considerando que a instituição de ensino em
questão é uma escola na qual os estudantes ingressam através de processo seletivo, e que
os cursos técnicos ofertados estão correlacionados com as disciplinas de exatas, esse
percentual está abaixo do esperado.
Referente a avaliação da atividade realizada, 94% dos estudantes elogiaram a
utilização da simulação e apenas um aluno não opinou.
Apresentamos a seguir a transcrição da avaliação três estudantes, denominados de
Aluno 2, Aluno 5 e Aluno 1
“Os experimentos usando o Algodoo foram, além de divertidos, importantes para uma melhor
compreensão da matéria. ” (Aluno 2)
“Acredito fortemente que atividades como está são essenciais para contribuir ao
entendimento do aluno, tornando mais ‘palpável’ e próximo da realidade dos estudantes. ”
(Aluno 5)
“Na minha opinião, a matéria de Física é apresentada aos alunos de uma forma bastante
conteudista. Essa forma de ensino acaba me tirando o interesse na matéria, pois as aulas
ficam cansativas e maçantes. (...) A atividade realizada com o Algodoo no laboratório
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contribuiu para o maior aprendizado da matéria estudada e possibilitou uma aula mais
dinâmica e proveitosa. ” (Aluno 1)
Nesses relatos contatamos que a atividade tornou o conteúdo trabalhado mais
próximo da “realidade digital” na qual os discentes estão inseridos. Como afirma Prensky
(2001), a grande interação com a tecnologia faz com que os alunos de hoje pensem e
processem as informações bem diferentes das gerações anteriores.
Também foi possível constatar na avaliação dos alunos que a utilização do Algodoo
contribuiu para a diferenciação progressiva e consolidação da aprendizagem dos temas
abordados. Ilustramos essa conclusão através dos relatos dos estudantes denominados de
Aluno 7 e Aluno 3.
“Muito bom esse tipo de atividade pois esclarece muito a respeito da matéria e permite uma
melhor compreensão da matéria. ” (Aluno 7)
“ (...) acho que o aplicativo deveria sim ser inserido em nossa aprendizagem para melhor
fixação do conteúdo. ” (Aluno 3)
Acreditamos que as percepções apresentadas pelos estudantes estejam também
correlacionadas com as concepções, apresentada na atividade desenvolvida, de atividades
colaborativas e ensino centrado no aluno. Moreira (2017), explica que o ensino centrado no
aluno, tendo o professor como mediador, é o ensino em que o aluno fala muito e o professor
fala pouco, deixando os alunos interagirem e discutir e negociar significados entre si. A
situação vivenciada pelos estudantes proporcionou interação e postura ativa dos estudantes
frente à atividade.
A avaliação do Aluno 4, nos traz uma reflexão sobre estrutura organizacional,
referente ao processo de ensino, vigente nas escolas.
“(...) A implementação dessa experiência foi legal só que é também muito demorado de se
chegar em algumas conclusões e esse seria um ponto negativo pois tomaria muito tempo das
aulas. ” (Aluno 4)
O apontamento do aluno revela os valores que são cultivados no ambiente escolar,
onde percebemos a valorização da “transmissão do conteúdo” e do “cumprir toda a ementa”
em detrimentos dos debates e a construção do conhecimento.
Referente a análise das respostas apresentadas pelos estudantes ao roteiro proposto,
observamos que alguns alunos apresentaram dificuldades em descreverem o fenômeno de
estudo além de evidenciarem a dificuldade de compreensão do conceito de ângulo de
incidência, presente na Lei de Snell-Descartes. Apontamos ainda a falta de familiaridade dos
alunos com o transferidor e o processo de leitura dos ângulos.
Percebemos uma grande interação entre os estudantes e entre os alunos e os
professores presentes em um processo de negociação dos significados. Destacamos a
abordagem da dependência do índice de refração do material com a frequência da luz
incidente que, através da simulação, foi melhor compreendido pelos alunos. Como apontam

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1055

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

Moreira e Masini (2001) a fim de promover a reconciliação integrativa, deve-se explorar as
relações entre os conceitos e apontar a similaridades e diferenças.
Acreditamos que esse resultado evidencia que através da simulação computacional
é possível o professor conduzir uma negociação de conhecimentos para que os significados
sejam alterados e assimilados em uma nova estrutura cognitiva dos alunos.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse trabalho ilustramos como animações no Algodoo possibilitam a criação de um
ambiente que permite estudar as variáveis relevantes relacionadas a Refração da Luz.
Pensando em uma proposta de avaliação formativa, e que a Aprendizagem Significativa é
progressiva, sendo os significados captados e assimilados ao longo do processo, proporcionar
aos estudantes um ambiente de aprendizagem colaborativa, no qual possam debater sobre
os seus erros e renegociar significados é importante para a consolidação do conhecimento.
Considerando o interesse e a participação dos alunos, acreditamos que a utilização de
simulações, em especial com o Algodoo, deve ser estimulada em sala de aula. Mostramos,
então, as potencialidades de uma ferramenta que pode auxiliar na compreensão e no
aprofundamento do conteúdo e desperta o interesse dos estudantes.
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Resumo: Apesar da regulamentação e do reconhecimento das necessidades e urgências do indivíduo
cego em situações de ensino observa-se que conforme os níveis de escolarização se elevam, as
discussões e as práticas educacionais se tornam escassas. A participação de cegos na educação superior
brasileira é tímida, bacharelados como Sistemas de Informação apresentam uma formação de
profissionais cegos praticamente inexistente. O uso de ferramentas computacionais gráficas tornam a
mediação didática um momento complexo e limitante para o estudante. O Kit de Apoio a Aprendizagem
para Estudantes Cegos em Cursos Superiores de TI pretende a construção de uma metodologia de
ensino para linguagens de notação gráfica de disciplinas de cursos de TI, em que ocorra à aprendizagem
significativa do estudante a partir do uso de estratégias e recursos didáticos adequados. Este artigo,
traz o relato parcial de resultados da construção de materiais concretos, potencialmente significativos e
que possibilitem a assimilação de conhecimentos necessários para o desenvolvimento do modelo
conceitual da disciplina de Banco de Dados. A etapa relatada se configura como uma pesquisa descritiva
em que se trata um grupo reduzido cujas características foram previamente definidas. Os instrumentos
de coleta de dados foram a entrevista, o questionário e a observação.
Palavras-chave: aprendizagem significativa; ensino superior; cegos; notação gráfica computacional.
Abstract: Despite the regulation and recognition of the needs and urgencies of the blind individual in
teaching situations, it is observed that as schooling levels rise, discussions and educational practices
become scarce. The participation of blind people in Brazilian higher education is timid, baccalaureate as
Information Systems present a formation of blind professionals practically nonexistent. The use of
computer graphics tools make didactic mediation a complex and limiting moment for the student. The
Learning Support Kit for Blind Students in Advanced IT Courses intends to construct a teaching
methodology for graphical notation languages of IT course subjects, in which significant student learning
will occur through the use of strategies and didactic resources appropriate. This paper presents a partial
report of the results of the construction of concrete materials, which are potentially significant and that
allow the assimilation of the necessary knowledge for the development of the conceptual model of the
Database discipline. The reported step is configured as a descriptive search in which it is a small group
whose characteristics have been previously defined. The instruments of data collection were the
interview,
the
questionnaire
and
the
observation.
Key words: meaningful learning; higher education; blind; computational graphical notation.

1 – INTRODUÇÃO
O termo cegueira reúne indivíduos que apresentam total incapacidade visual e
também aqueles que apresentam uma visão residual. A cegueira total ou simplesmente
amaurose é entendida como a perda total da visão, causando a ausência da percepção de luz.
No caso da cegueira parcial o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) define seu
diagnóstico a partir da existência de uma das duas condições:
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“... a visão corrigida do melhor dos seus olhos é de 20/400 ou menor, ou se o
ângulo em relação ao eixo visual que limita o campo visual apresenta medida
inferior a 20 graus de arco, ainda que sua acuidade visual nesse estreito campo
possa ser superior a 20/400”. (BRASIL, 2019).

Amiralian (1997), afiança que indivíduos que perdem a visão a partir dos cinco anos são
considerados cegos adquiridos. Em casos de cegueira anterior a essa idade são diagnosticados
com cegueira congênita. Tal balizamento é fruto de pesquisas em cujos resultados da análise
não foram identificadas memórias visuais em cegos que perderam a visão antes dessa idade.
Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS, atualmente 1.3 bilhão de pessoas
no mundo possuem alguma deficiência visual, destas, 36 milhões são cegas (OMS, 2018).
No Brasil a Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência aponta que 528.624
mil brasileiros apresentavam cegueira total no ano da apuração (BRASIL, 2012).
2– MARCO TEÓRICO
No Brasil a intenção de construção de um sistema educacional inclusivo foi
formalizada quando o país se tornou signatário da Declaração de Salamanca, na conferência
mundial da UNESCO, dando visibilidade às questões relativas à inclusão e exclusão na
educação. A partir de então mudanças na legislação e a elaboração de diretrizes nacionais
para a educação, norteadas pela ideia da educação inclusiva, foram construídas para dar
conta de todos os alunos com deficiências em todos os níveis de ensino.
Em 2015 foi sancionada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI.
A LBI traz em seu inciso V, artigo 3º, o conceito de comunicação ou a forma de interação dos
cidadãos que abrange o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os
caracteres ampliados, além de meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação,
incluindo as tecnologias da informação e da comunicação.
Apesar da regulamentação e do reconhecimento das necessidades e urgências
constata-se que, conforme os níveis de escolarização se elevam, as discussões e as práticas
educacionais se tornam escassas.
A participação de cegos na conjuntura de estudantes da educação superior brasileira
tem se apresentado de forma tímida com um processo de ensino que demonstra falhas na
prática pedagógica docente, expressamente, nas estratégias propostas durante a ação
didática

(MELO,

2011);

(SOARES,

2011).

A

partir

desses

relatos

afirma-se,

que

indubitavelmente a inclusão de pessoas cegas na educação superior é um desafio.
A pesquisa deMasini e Bazon (2005), apontou que a falta de preparo e de interesse
de alguns docentes em ensinar o cego, participante da educação superior, pode comprometer
decisivamente na sua formação científica, consequentemente, pode comprometer também a
futura participação do estudante no mundo do trabalho profissional.
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Se o educador não estiver atento a isso, fará uso de conhecimentos não
acessíveis ao deficiente visual, fazendo com que ele desenvolva uma
linguagem e uma aprendizagem conduzidas pelo visual. Como os dados não
provêm de sua experiência, não podem ser organizados por ele, verificandose verbalismo e aprendizagem mecânica. Para que o deficiente visual organize
o mundo ao seu redor, é necessário que use o mais possível todas as suas
possibilidades (táteis, térmicas, olfativas, auditivas, cenestésicas), e fale sobre
sua experiência perceptiva. (MASINI, 1997, p. 81).

Do relato de dificuldades apontadas nos trabalhos lidos e do contato com os alunos
cegos algumas preocupações emergiram, principalmente referentes a formação com
competências e habilidades necessárias para que o estudante cego se insira no mercado de
trabalho de Tecnologia da Informação - TI. Entre as diversas modalidades de cursos no ensino
superior, que se deparam com o desenvolvimento de competências e habilidades para dar
conta da área de TI, está o curso de Sistemas de Informação.
O curso apresenta um elenco de conteúdos que preparam o estudante para o
mercado profissional nas mais diversas áreas que remetem o processo de desenvolvimento
de soluções computacionais, entre estas, a disciplina de Banco de Dados. Disciplinas como
Banco de Dados trazem no desenvolvimento das habilidades e competências do estudante o
uso de notações propostas a partir de ferramentas computacionais gráficas. A situação
didática passa então por um momento complexo, desmotivante e limitante para o estudante
cego que não pode visualizar os gráficos desenvolvidos durante a solução do problema.
Esta pesquisa traz em seu âmago os seguintes questionamentos:
É possível a construção de materiais concretos para estudantes cegos, e que estes
sejam potencialmente significativos e possibilitem a assimilação de conhecimentos
necessários para a concepção e elaboração de projetos, principalmente os que fazem uso de
elementos notacionais gráficos?
O uso de elementos táteis, usado como elemento sensorial, propiciam ao estudante
cego um canal sensorial viabilizador da leitura dos elementos notacionais gráficos, e que
permita a ocorrência de uma aprendizagem representacional?
Durante um trabalho cooperativo, entre estudantes cegos e não cegos, na concepção
e modelagem de projetos, que usam de elementos notacionais gráficos, ocorre um
entendimento entre os envolvidos, sem que ocorra perda de informações pelo não uso da
ferramenta computacional?
Este artigo é o relato dos resultados parciais de uma pesquisa em andamento e trata
do desenvolvimento dos artefatos táteis usados para o ensino da disciplina de Fundamentos
de Banco de Dados do curso de Sistema de Informação. São apresentados o processo de
validação dos materiais e a análise parcial dos dados.
2.1 – A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Masini (2012) afirma ser no ato de aprender e de dispor de conceitos que o homem
se dá conta do que acontece ou pode acontecer ao seu redor. É pela percepção que as coisas

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1059

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

ao derredor são tematizadas. É pelo entendimento que as coisas podem ter significado no
mundo de um ser humano. Essa união da percepção e do entendimento é que torna possível
o “significar”. Na aquisição de conhecimento, esse processo é iniciado pela percepção, pela
qual o ser humano interage com os seus semelhantes e com o meio em que vive e conheceo de forma total e complexa. O conhecimento é baseado na percepção direta e no que se
pode inferir dela por meio de processos lógicos e sinestesia sensorial.
Sintetizamos esse ponto de vista ao afirmar que o fator isolado mais importante a
ser considerado no ensino é aquilo que o aprendiz já sabe. Desvendar o que o aluno “já sabe”
requer consideração à totalidade do ser cultural/social em suas manifestações e linguagens
corporais, afetivas, cognitivas. Implica 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 e conceitos de seu aluno.
Para Ausubel o resultado da interação entre o que vai ser aprendido e a estrutura
cognitiva existente:
[...] constitui uma assimilação de significados novos e antigos de modo a
construir uma estrutura cognitiva mais organizada e diferenciada. A nova
informação se vincula a aspectos relevantes preexistentes na estrutura
cognitiva e nesse processo se modificam tanto a informação recém adquirida
como a estrutura cognitiva preexistente. A disponibilidade e a clareza no uso
das palavras (conceitos ou proposições) é que contribuem para a organização
e elaboração das novas informações. (AUSUBEL, 1983, p. 70).

Os primeiros conceitos são adquiridos, segundo Ausubel, por meio de experiências
do tipo “empírico-concreta, envolvendo, pelo menos de forma primitiva, indução, análise
discriminativa,

abstração,

diferenciação,

geração

e

comprovação

de

hipóteses

e

generalização” (1983, p. 91).
Este processo, chamado construção de conceitos, explica a origem dos primeiros
subsunçores, contudo para grande parte dos estudantes cegos, este processo não ocorre.
Neste caso, tem-se que muitos cegos não fazem uma aprendizagem representacional, e pela
sua falta não ocorre a elaboração do conhecimento. Por não ocorrer uma aprendizagem
representacional, ou seja, faltam-lhes subsunçores simbólicos para determinadas classes de
esquemas, ocorre a dificuldade de entendimento de conceitos, de categorias o que dificulta a
eles estabelecer equivalência representativas em projetos.
Assim, tem-se que em estudantes cegos se substituem o sentido da vista pelos
sentidos do tato e da audição. Ao usar do tato e de materiais concretos, passa a usar esse
sentido para representar as formas concretas ao seu redor, o que que viabiliza, na medida
em que se considera que os materiais são potencialmente significativos, que ele relacione de
maneira não-arbitrária e não-literal novas representações à sua estrutura permitindo uma
aprendizagem conceitual.
Piaget afirma que a manipulação do concreto conduz ao pensamento abstrato (1986).
Portanto considera-se fundamental no ensino para estudantes cegos o emprego de materiais
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adaptados aos sentidos como algo extremamente necessário, uma vez que, com seu uso, as
dificuldades de aprendizagem e de relacionabilidade do material com os conceitos
subsunçores, existentes na estrutura cognitiva desses estudantes, podem vir a ser superadas.
3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esse trabalho se insere em uma pesquisa do tipo descritiva, “ em que descreve as
características de determinadas populações, fenômenos ou experiências” (Gil, 2008). Por se
tratar de um grupo reduzido cujas características foram previamente definidas, tem-se um
único grupo formado por 4 indivíduos.
Definiu-se para a coleta de dados o uso do questionário, entrevista e pré-teste a
partir da solução de um problema proposto. Foram feitas também observações sistemáticas.
Na condução metodológica entendeu-se como fundamental a identificação de
algumas variáveis: a- o uso do sentido tátil como recurso sensorial viabilizador da leitura e
compreensão para a criação de subsunçores de formas de elementos notacionais gráficos
inerentes a TI; b- a inserção de materiais táteis concretos como forma de promover uma
aprendizagem representacional e conceitual de elementos notacionais gráficos.

4 - O DESENVOLVIMENTO DO KIT DE APOIO A APRENDIZAGEM PARA ESTUDANTES
CEGOS EM CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
No Ensino Superior em cursos que desenvolvem competências e habilidades dos
estudantes para o uso da TI é diário o uso de ferramentas computacionais como instrumentos
da mediação do conhecimento necessário para o futuro profissional. Tais ferramentas trazem
inconvenientes para a situação didática com estudantes cegos, posto que, as ferramentas
leitoras de tela utilizadas pelo estudante como Jaws, Virtual Vision e NVDA não logram a
leitura dos elementos gráficos propostos nas notações relativas.
Entende-se que, por meio da transposição didática da ferramenta computacional
para o uso de materiais concretos como formas geométricas táteis, doravante denominadas
como artefato tátil, é possível apoiar a compreensão dos conceitos necessários em áreas
específicas que fazem uso de elementos notacionais gráficos.
A utilização do artefato tátil deve estabelecer interfaces tátil entre o conteúdo
a ser informado e o receptor da informação, estabelecendo comunicações
táteis entre um determinado conteúdo e os alunos cegos ou com baixa visão,
ou comunicações tátil-visual entre um determinado conteúdo e alunos
videntes. (CAMARGO e NARDI, 2006, p. 156).

Para tal, tem-se o tato como canal sensorial primordial viabilizador da leitura e um
canal paralelo fazendo uso dos recursos da linguagem em computador para complementar o
projeto gráfico concreto promovendo a aprendizagem significativa (SOUZA, 2013).
Apresentam-se duas variáveis complementares a primeira: O uso do tato como
recurso sensorial viabilizador da leitura e compreensão dos elementos concretos usados na
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linguagem de notação gráfica; a segunda - o uso do computador com o formulário que permite
a descrição dos recursos e atributos representados no projeto gráfico concreto.
Assim, o Kit de Apoio a Aprendizagem para Estudantes Cegos em Cursos Superiores
de TI pretende a construção de uma metodologia de ensino para linguagens de notação
gráfica de disciplinas do curso de TI, em que ocorra à aprendizagem significativa, a qual utiliza
de estratégias e recursos didáticos adequados no desenvolvimento pleno de suas
potencialidades.
4.1 - MATERIAIS CONCRETOS PARA ESTUDANTES CEGOS NA DISCIPLINA DE
FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS - KITBD
A disciplina de Fundamentos de Banco de Dados ocorre no quarto semestre do curso
de Sistemas de Informação e tem por objetivos desenvolver habilidades de criação,
modelagem e análise de banco de dados.
A disciplina é apresentada a partir de ferramentas computacionais, notadamente
gráficas. Para a construção dos materiais concretos foram identificados os elementos gráficos
e que são necessários para serem utilizados na construção do modelo representacional e
conceitual, relacional e lógico para o desenvolvimento dos conceitos da disciplina.
Para a elaboração do material didático concreto e definição dos artefatos a serem
construídos, foi realizada uma entrevista com a professora da disciplina a fim de definir quais
elementos notacionais seriam utilizados e, na sequência, foram definidos dois momentos: o
primeiro em que se representam a visão geral de banco de dados e a representação dos dados
como conjuntos que se relacionam. No segundo momento se apresentam os elementos do
modelo conceitual.
4.2 - A DEFINIÇÃO DOS ARTEFATOS
Na construção do material didático criou-se primeiro o desenho dos artefatos
necessários utilizando do Adobe Illustrator. A definição de materiais passou pela discussão
entre os pesquisadores do projeto, e na produção do artefato foram considerados aspectos
relacionados a textura e peso. Entende-se que “[...] os materiais necessitam de cuidados
diferentes dos materiais construídos para videntes. Esses materiais não podem, com o tempo,
afetar a sensibilidade tátil do estudante cego” (VASCONCELOS, 1993, p. 5).
O material definido para o corte dos artefatos foi a placa de fibra de média densidade
-MediumDensityFiberboard- MDF. No primeiro momento foram definidos os seguintes
elementos da notação para a mediação didática de conceitos acerca da visão geral de banco
de dados apresentados no Quadro1.
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Representação do conjunto de dados/entidades.
Representação de tabelas de dados.

Representação dos Relacionamentos.

Representação de associações entre elementos.
O tamanho dos artefatos em sua primeira versão seguiu um padrão de 8X8; 8X4 de
largura e altura. Dessa arte foram realizadas 3 sessões de observação com os estudantes
(Figura 1) em busca de respostas as questões elencadas a seguir: a- As peças estão
adequadas para a leitura táctil?b- O tamanho da peça é adequado? c- O estudante consegue
realizar a leitura do numeral da peça (braile)?

Figura 1. Observação sobre a qualidade táctil dos artefatos

Atrelado ao artefato tátil se tem um formulário de apoio descritivo, por hora, feito
em ferramenta de edição de textos. Este formulário apresenta a definição dos elementos que
devem ser descritos pelo estudante, considerando-se que existe a ligação entre o artefato
concreto e as informações textuais deste artefato no contexto conceitual dos elementos da
notação. O Quadro 2 apresenta a nomenclatura adotada para o preenchimento do formulário
KITBD-1.
Quadro 2. Recorte Formulário de Identificação KITBD-1

Identificação da Entidade 1: < nome da entidade>
Identificação da Entidade 2: < nome da entidade>
Identificação do Relacionamento A: < nome do relacionamento>
Identificação do Relacionamento B: < nome do relacionamento>
Identificação da Tabela 1: < nome do tabela>
Identificação da Tabela 2: < nome do tabela>
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4.3 - DISCUSSÃO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
O curso apresenta neste momento 4 estudantes cegos nas diferentes fases do curso,
na análise dos dados resultantes do questionário foi possível identificar dados gerais
caracterizando seu perfil. A faixa etária dos estudantes é de 19 a 34 anos. Os estudantes
ingressaram no curso de Sistemas de Informação nos anos de 2016 (1), 2017 (1) e 2018 (2).
Dos quatro estudantes 1 se encontra na primeira fase, 1 na segunda fase, 1 na
terceira fase e 1 na quinta fase do curso. Quanto a ocorrência da cegueira em suas vidas, 3
são cegos congênitos e 1 possui cegueira adquirida aos 9 anos de idade e todos apresentam
audição perfeita.
Para o pré-teste foi aplicado um questionário com perguntas sobre os conceitos da
disciplina de Fundamentos de Banco de Dados, com 3 estudantes cegos do curso. Na
sequência realizou-se a entrevista com 1 dos estudantes matriculado na disciplina.
O pré-teste demonstrou que os conceitos sobre o modelo hierárquico, modelo lógico e
físico, projeto de banco de dados e modelagem são desconhecidos ao estudante apesar deste
ter frequentado disciplinas de Algoritmos nas duas fases iniciais. O estudante apresenta
conhecimentos fragmentados sobre a importância do Banco de Dados e suas funções básicas.
Ao propor o uso de materiais concretos como formas geométricas táteis com o intuito
de auxiliar na construção de subsunçores de elementos notacionais gráficos necessários ao
entendimento da modelagem de um banco de dados, deve-se considerar que as concepções
sobre conceitos “apontam para a importância dos processos cognitivos, especialmente
linguagem e pensamento, na elaboração e integração das informações provenientes dos
sentidos” (VASCONCELLOS, 1993).
O momento de observação aconteceu no contra turno das aulas, foi realizado com 3
estudantes cegos em 7 sessões com tempo variado de 15 a 30 minutos cada. A análise dos
resultados obtidos na observação demonstram que o tamanho das peças deve ser reduzido;
o peso dos artefatos foi considerado adequado ao número de elementos que o estudante deve
manusear e inclusive transportar; cada estudante deve receber um KITBD a fim de permitir
que o estudante leve o material didático e faça uso para além do ambiente de sala de aula;
os artefatos devem estar agrupados por tipo evitando que o estudante precise procurar o
artefato desejado entre todos os artefatos; é necessário que a mesa, utilizada pelo estudante
em sala de aula, seja maior para que o computador possa estar na mesma mesa que o KITBD.
Uma questão relevante foi acerca da movimentação das peças pelo estudante, é
necessária a adaptação dos elementos de forma que estes, não se movimentem com um
simples toque, após a construção do conceito. A construção numérica de forma artesanal não
foi legível para um dos estudantes sendo necessário repensar como serão identificadas as
peças para que estas tenham ressonância no formulário textual.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1064

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até então, entende-se que especificidade relacionada aos materiais utilizados no
desenvolvimento do Kit de Apoio a Aprendizagem para Estudantes Cegos em Cursos
Superiores de TI é imprescindível para o desenvolvimento de conhecimentos relacionados a
notação gráfica e a construção conceitual de um Banco de Dados. Da mesma forma a
organização dos elementos e as diferenças e/ou particularidades entre os estudantes quanto
a leitura do braile e sua percepção dos artefatos.
Inferiu-se que o professor da disciplina e o entendimento deste sobre a relevância do
material didático produzido como apoio ao aprendizado, da clareza com que se estabelece a
situação didática para fazer uso dos artefatos aliados ao formulário é crucial para o sucesso
do processo de aprendizagem do estudante cego. Tal proposta deve ser entendida como uma
proposta metodológica que objetiva oferecer ao estudante cego condições de vida diária
semelhantes aos videntes (MASINI, 2013) quando do desenvolvimento de processos
tecnológicos que envolvam elementos notacionais gráficos.
Na sequência da proposta de pesquisa estabelecem-se agora a- a inclusão dos
artefatos na proposta didática do professor; b- a aplicação da metodologia proposta; c- o
desenvolvimento dos artefatos para o modelo conceitual do banco de dados.
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Resumo: Apresenta-se neste artigo um estudo de caso sobre as atividades realizadas no módulo
Aprendizagem Significativa e Ensino de Física desenvolvido no Curso Formação continuada para
professores de Física e Ciências, ofertado pelo Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul. O
objetivo é refletir sobre a contribuição dos mapas conceituais para a formação docente, por meio da
análise de produções de uma das participantes do curso. Foram objeto de estudo o mapa conceitual, o
caderno de campo do curso, relatos orais e um texto contendo as percepções da cursista sobre
Aprendizagem Significativa e Educação Inclusiva. Evidencia-se que as ideias da participante são
compatíveis com princípios da Aprendizagem Significativa Crítica. Os resultados indicam que o ensino
de Física que usa aportes da Aprendizagem Significativa pode favorecer a Educação na perspectiva da
Inclusão.
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Aprendizagem Significativa, Mapa Conceitual.
Abstract: Is presented a case study that reports on activities carried out in the Meaningful Learning
and Physics Teaching module developed at the Continuing Education for Physics and Sciences teachers,
offered by the Federal Institute Catarinense Campus Rio do Sul. Its objective is to reflect on the
contribution of the maps conceptual aspects for teacher training, through the analysis of the productions
of one of the course participants. The conceptual map, field course book, oral reports and a text
containing the perceptions of the cursist about Meaningful Learning and Inclusive Education were
studied. It is evident that the participant's ideas are compatible with principles of Critical Meaningful
Learning. The results indicate that the teaching of Physics that uses Meaningful Learning contributions
can favor Education in the perspective of Inclusion.
Keywords: Inclusion education, Meaningful Learning, Conceptual Map.

1 – INTRODUÇÃO
Historicamente as pessoas com deficiência têm sido reféns de uma concepção de de
educação excludente, o que se reflete em desigualdades de oportunidades de seu acesso e
permanência nas instituições de ensino.
No Brasil, a Constituição Federal (1988) e textos legais subsequentes (BRASIL, 1996;
BRASIL, 2011) asseguram a todas as pessoas com deficiência o direito à educação,
indispensável à cidadania e autonomia. Entendemos que a educação pode auxiliar às pessoas
com deficiência a terem autonomia, no sentido de independência para realização de
atividades do dia a dia e tomada de decisões em nível pessoal e coletivo.
Em conformidade como o inciso III, do Art. no 59, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação no 9394 (BRASIL, 1996), que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
os sistemas de ensino precisam assegurar aos educandos com deficiência, transtornos globais
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do

desenvolvimento

e

altas

habilidades

ou

superdotação,

“[...]

professores

com

especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem
como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas
classes comuns” (BRASIL, 1996, p. 25). Isso para que se garanta, conforme Artigo 4o, inciso
IX, “[...] padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade
mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem” (BRASIL, 1996, p. 8).
Em decorrência disso, há necessidade de adequações nas escolas brasileiras e na
formação de professores. Nas escolas de Santa Catarina, por exemplo, as mantenedoras das
escolas de educação básica do Sistema Estadual de Ensino deverão disponibilizar Serviços
Especializados em Educação Especial, quando necessário. Entre estes serviços destacamse: segundos professores de turma, professores bilíngues, intérpretes de Libras, professores
de Atendimento Educacional Especializado, cuja contratação é assegurada pela Resolução do
Conselho de Educação do Estado de Santa Catarina no 100, que estabelece normas para a
Educação Especial no estado (SANTA CATARINA, 2016).
Além do aporte dos profissionais especializados, os professores de modo geral
precisam de uma formação que os sensibilize e traga subsídios para lidar com os estudantes
com necessidades especiais incluídos nas salas de aula regulares.
Para contribuir com esta realidade, o Instituto Federal Catarinense Campus Rio do
Sul ofereceu o Curso de Qualificação Profissional: Formação continuada para professores de
Física e Ciências, que teve como objetivo “Oferecer programas de formação continuada para
professores que atuam nas disciplinas de Física e Ciências em escolas de Educação Básica,
numa perspectiva de desenvolvimento profissional” (IFC, 2018, p. 4). O curso foi organizado
em 4 módulos de 30 horas, sendo que um deles (Aprendizagem Significativa e Ensino de
Física) apresentava estudos sobre Educação Inclusiva.
A motivação deste trabalho se deu a partir das experiências significativas vivenciadas
pelas formadoras no módulo citado acima e por uma das participantes.
Este estudo tem como foco uma das unidades do módulo Aprendizagem Significativa
e Ensino de Física, que apresentou os mapas conceituais como instrumento de ensino e a
avaliação. Além disso, contou com uma oficina de construção de mapas conceituais com o
uso do software CmapTools. Como atividade prática na referida unidade, foi solicitado a cada
participante do curso a construção de um mapa conceitual envolvendo o ensino e a
aprendizagem em Física e a Educação Inclusiva, objetos de discussões teóricas na formação.
Nosso objetivo, aqui, é refletir sobre a contribuição dos mapas conceituais para a
formação docente a partir da análise do mapa conceitual construído por uma das participantes
do curso, também autora deste trabalho. As demais autoras são as professoras formadoras e
proponentes do curso, portanto envolvidas com a Formação continuada para professores de
Física e Ciências. Como decorrência das reflexões acerca das produções e inferências de uma
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das participantes do módulo, expõe-se possíveis relações entre ensino e aprendizagem em
Física e Educação Inclusiva.

2 – MAPAS CONCEITUAIS
O módulo Aprendizagem Significativa e Ensino de Física envolveu estudos sobre
Aprendizagem Significativa, Ensino de Física e Educação Inclusiva. A opção por trabalhar com
os mapas conceituais parte das experiências educacionais de uma das autoras deste estudo,
que os utiliza com muita frequência no ensino superior e que conhece com mais propriedade
as potencialidades desse instrumento.
Os mapas conceituais foram propostos por Joseph Novak (1977) para a análise de
transcrições de gravações em áudio de entrevistas clínicas, tendo como base a teoria cognitiva
de Aprendizagem Significativa de David Ausubel (AUSUBEL, 1968, 2003; MOREIRA, 2006,
2011; MOREIRA e VEIT, 2010).
Ausubel desenvolveu a teoria da Aprendizagem Significativa, diferenciando a mesma
de aprendizagem mecânica. A aprendizagem mecânica é aquela que fica armazenada em uma
memória temporária na estrutura cognitiva do indivíduo, permitindo que consiga ter um bom
desempenho em provas e concursos. Já a Aprendizagem Significativa ocorre quando um novo
conhecimento é ancorado, por meio de uma interação não arbitrária e não literal, com um
conhecimento específico já existente na estrutura do indivíduo que aprende, chamado de
subsunçor. Quando o novo conhecimento é assimilado, em função da interação do
conhecimento prévio com o novo conhecimento, o subsunçor se modifica e cresce. Desse
modo, ocorre desenvolvimento, pois há uma modificação na estrutura cognitiva do sujeito,
ou seja, na sua memória permanente. O grau de abrangência e complexidade do subsunçor
vai depender das diversas interações com os novos conhecimentos.
O papel do professor, na perspectiva de Ausubel, é identificar a estrutura da matéria
de ensino; identificar quais os subsunçores que o aluno precisa ter em sua estrutura cognitiva
para que ocorra uma Aprendizagem Significativa; diagnosticar quais desses conceitos o aluno
possui; organizar uma sequência adequada para o conteúdo e utilizar organizadores prévios
no processo de ensino (MOREIRA, 2011).
A construção do mapa conceitual pelo professor auxilia na identificação dos conceitos
fundamentais e específicos da área que ensina para tomar decisões com relação à seleção de
conteúdos, planejamento e para a promoção da Aprendizagem Significativa. Neste sentido
defende-se a utilização deste instrumento na formação (inicial ou continuada de professores)
para que os professores percebam que há conceitos que são fundantes de uma matéria e
outros, que são menos abrangentes. Identificar conceitos e estabelecer relações entre eles
deve ser um exercício constante na prática docente, tendo em vista o amadurecimento
profissional e a construção de saberes que a prática propicia.
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Um mapa conceitual é um instrumento dinâmico, refletindo a compreensão de quem
o faz, no momento em que o faz (MOREIRA e VEIT, 2010). Assim, constitui-se em um
instrumento de avaliação que poderá, no ensino, evidenciar os avanços na aprendizagem dos
estudantes, através da comparação de mapas construídos pelo mesmo indivíduo em estágios
de desenvolvimento diferentes.
Ao explicar um mapa construído para colegas de um grupo ou professores, um
estudante pode justificar a localização de conceitos no mapa, os significados atribuídos aos
conceitos e as relações entre eles. No curso aqui mencionado, os participantes
compartilharam os mapas construídos, por meio de uma exposição oral.
Para a elaboração deste trabalho, a cursista e também autora elaborou um texto para
apresentar o mapa e externar a sua compreensão sobre ensino e aprendizagem em Física e
possíveis relações com a Educação Inclusiva.

3 – ASPECTOS METODOLÓGICOS
Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso
(LÜDKE, ANDRÉ, 2012), pois analisa um curso em particular e o desenvolvimento de um dos
participantes do curso.
Justifica-se o seu estudo em função de políticas públicas sobre Educação Inclusiva
que colocam a necessidade de abordar o tema na formação de professores, tendo em vista a
presença de estudantes com necessidades especiais nas turmas regulares.
O contexto, já citado, é um módulo desenvolvido em um curso de formação de
professores no ano de 2018. A escolha da participante, licencianda do segundo semestre do
Curso de Licenciatura em Física, possui particularidade quemerece ser investigada. Esta
possui baixa visão e frequentou o ensino especializado nos anos iniciais do ensino
fundamental. Portanto, os aspectos e considerações acerca de suas percepções externadas
no desenvolvimento das atividades são relevantes e nos ajudam a refletir e estabelecer
relações com o aparato teórico abordado neste estudo.
Foram utilizados como instrumentos de análise o mapa conceitual, a apresentação
oral do mesmo e o caderno de campo com notas do curso. Para aprofundamento e
compreensão do mapa conceitual foi solicitado um texto, que foi objeto de estudo e discussão
entre as autoras (cursista e formadoras) para a construção deste trabalho.

4 – MAPAS CONCEITUAIS NA FORMAÇÃO DOCENTE
Na oficina de mapas conceituais foi apresentado o software CmapTools (NOVAK,
CAÑAS, 2006; NOVAK, 2011). Uma das formadoras elaborou, com os participantes do curso,
um mapa conceitual que envolveu as temáticas Aprendizagem Significativa e Educação
Inclusiva.
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Como atividade não presencial do módulo, propôs-se que cada cursista utilizasse o
software CmapTools na elaboração de um mapa conceitual que expressasse seus
entendimentos sobre aprendizagem em Física e inclusão. Como elementos essenciais na
construção do mapa, orientou-se à necessidade de uma estrutura organizada, coesa e
coerente com o aparato teórico utilizado no curso. Foi mencionada a necessidade de utilizar,
no mapa, palavras/frases/proposições/conceitos apontando as relações e entendimentos
acerca da Aprendizagem Significativa e Educação Inclusiva. O mapa foi apresentado aos
colegas no encontro subsequente, oportunidade em que o grupo pôde contribuir com
inferências, sugestões e reflexões.
Antes de apresentar o mapa conceitual da participante, destacamos alguns pontos
de sua experiência pessoal como estudante do Ensino Básico apresentados no texto. “O meu
caso de deficiência é a aniridia, [...] ausência congênita da íris, [...] identificada desde o
nascimento, [...] normalmente é acompanhado por outros problemas, em minha condição o
nistagmo, astigmatismo e fotofobia”. Segundo esse relato a participante possui baixa
importante da visão em ambos os olhos e de acordo com seu laudo médico, o prognóstico da
aniridia resulta em visão pobre.
A participante explica que frequentou sala de recursos especializada em deficiência
visual desde o primeiro ano de idade, até por volta de 11 anos. “[...] Eu mantive esse
acompanhamento de aulas complementares até os primeiros anos do ensino fundamental na
escola regular”. Na oportunidade, participou de atividades lúdicas e pedagógicas e recebeu
orientações de como usar alguns recursos ópticos, tais como, lupa e telescópio. Também
conviveu na mesma sala com outros estudantes surdos, cegos e deficientes físicos. Aprendeu
um pouco de Braille e de Língua Brasileira de Sinais. Segundo ela, tais aulas eram para “[...]
estimular os alunos a enfrentar as dificuldades com as práticas manuais, sensoriais e
interativas, no âmbito do cotidiano e escolar”.
Segundo a participante, enquanto estudante da Educação Básica não percebia, não
comparava, não dava importância às diferentes perspectivas educacionais em relação às
pessoas com deficiência. Após a participação no curso, passou a ter outra percepção: “[...]
hoje sei o quanto a Aprendizagem Significativa pode ajudar no ensino aprendizagem se
aplicada no ensino regular”.
A respeito da perspectiva da inclusão educacional de estudantes com deficiência,
entende que esta “[...] expande a compreensão do quanto se pode trabalhar nos conteúdos
nas disciplinas escolares [...]”. Acredita que a Educação Inclusiva pode influenciar no
desenvolvimento dos alunos com deficiência, ajudando-os na aprendizagem dos conceitos.
Para isso, no ponto de vista da participante, “[...] É fundamental saber o quanto um aluno
consegue associar e entender da área de conhecimento aplicada”.
Na versão ampliada do mapa conceitual, a participante listou diversos conteúdos de
áreas da Física (Mecânica e Termodinâmica), buscando relacionar o que chamou de “meios
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necessários” a sua Aprendizagem Significativa (fala, escrita, leitura, interação motora,
observação do cotidiano e objetos interativos). Sua intenção foi mostrar as possíveis
limitações à Aprendizagem Significativa dos conceitos que a falta ou incapacidade de
transmitir informações específicas necessárias ao ensino destes meios poderia ocasionar. No
entanto, discutindo com a participante a complexidade de relações possíveis, variáveis
envolvidas e necessidade de aprofundamento, esta parte do mapa foi suprimida para este
trabalho.
A participante associa as práticas pedagógicas excludentes a “[...] falhas de um
ensino passivo quando deveria ser interativo [...]”. Defende a importância das práticas de
ensino se pautarem na perspectiva da Aprendizagem Significativa e ressalta a relevância da
interação no desenvolvimento dos estudantes com deficiência. Comenta sobre as práticas de
ensino voltadas a estudantes com deficiência, declarando que “[...] casos de obstáculos na
educação se encontram muito específicos para cada indivíduo, ao ponto que práticas possam
funcionar com alguns casos, [...] e em outros não serem tão eficazes”.
No quesito ensino de Física e a Educação na perspectiva da inclusão, a licencianda
aponta algumas possibilidades: necessidade de articulação entre os professores; estudantes
com deficiência necessitam de mais estímulo e ajuda na interação das práticas pedagógicas,
necessitam que suas capacidades individuais sejam respeitadas.
A participante relata que embasou a construção do mapa conceitual (Figura 1) nos
conhecimentos e discussões/reflexões advindas do curso de formação, as quais trataram
sobre Aprendizagem Significativa, ensino de Física e inclusão e, nas experiências de vida
pessoal e acadêmicas no âmbito do ensino superior em processo e na educação básica, “[...]
todo o envolvimento que eu tive enquanto estudante com deficiência visual”.
Na construção do mapa, segundo a licencianda, sua intenção foi a de “[...] mostrar
caminhos que trarão melhores resultados e aqueles não terão esta capacidade em
determinadas ocasiões”. Defende que embora no mapa não haja destaque para propostas a
serem feitas para diminuir ou extinguir os obstáculos que alunos e professores enfrentam, há
necessidade de que todos os envolvidos no processo lutem para conseguir uma educação
mais “capacitada”. Explica que uma educação capacidade significa que os estudantes têm que
conseguir mobilizar os conhecimentos aprendidos na escola em situações diversas.
Observa-se no mapa a utilização de legenda e ferramentas de navegação. O domínio
do software surpreendeu as formadoras, pois foi além do apresentado no curso. A riqueza de
detalhes e a criatividade marcou a produção do mapa conceitual da licencianda,
demonstrando o seu desenvolvimento na formação.
O mapa destaca os conceitos identificados pela participante, bem como a relação
entre eles mostradas predominantemente por meio de linhas direcionadas. Apenas no centro
do mapa algumas linhas de ligação não são direcionadas, possibilitando que os conceitos
sejam lidos nos dois sentidos.
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Figura 1. Mapa conceitual.
Fonte: autores. Disponível em: https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1TLWCF9HD-W7FW8-46F75L

Pela Figura 1, há o entendimento de que a inclusão no ensino de Física faz parte do
seu cotidiano e é um processo histórico-social, sendo que o ensino e a aprendizagem
acontecem na sala de aula. Ao docente, cabe organizar o ensino, promover a aprendizagem
e a educação dos discentes. Os discentes têm que se comprometer com seu processo de
aprendizagem, pois precisam ter pré-disposição para aprender. Esta é uma das condições
para a Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2011).
Em seu entendimento, o discente pode ter ou não deficiência. Observa-se que as
deficiências intelectual e físicas (auditiva, visual, motora e tátil) são destacadas em cores
diferenciadas. Todas elas foram mencionadas na formação por meio de estudos e discussões.
A licencianda diferencia Aprendizagem Significativa e aprendizagem mecânica. A
primeira tem como objetivo o domínio do conteúdo, a segunda, a compreensão conceitual.
Explica que a aprendizagem mecânica está ligada aos materiais didáticos que muitas vezes
limitam a aprendizagem tanto pelo processo de transposição didática quanto pela falta de
interação com a realidade dos estudantes. Os livros didáticos, de certa maneira, impõem os
conteúdos que têm aplicabilidade restrita à realidade escolar.
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Sobre a Aprendizagem Significativa, a licencianda considera a necessidade de que o
estudante tenha os pré-requisitos de cada conteúdo a ser ensinado de modo a promover a
Aprendizagem Significativa. Por exemplo, na área da Física, para entender campo
gravitacional os subsunçores são os conceitos de massa, campo vetorial e potencial.
A licencianda também percebe um grau de liberdade maior na definição de conteúdos
e a perspectiva de uma educação mais abrangente, quando o propósito do ensino é a
promoção da Aprendizagem Significativa.
Além do objetivo central da Aprendizagem Significativa, a licencianda traz como
conceitos menos abrangentes a adaptação e o estímulo. Coloca a importância da adaptação
do aprendiz ao ambiente social e o estímulo que deve ser dado para que tenha um
comportamento instigativo e questionador. Estas ideias, ligadas a outras apresentadas no
mapa, são compatíveis com alguns dos princípios da Aprendizagem Significativa Crítica
(MOREIRA, 2011), como: princípio da não centralidade no livro didático, princípio da interação
social e do questionamento, princípio do conhecimento prévio, princípio do aprendiz como
perceptor, princípio da participação ativa do aluno e princípio da diversidade de estratégias
de ensino (MOREIRA, 2011).
Considerar o aprendiz como perceptor significa entender que ele percebe o mundo
que o rodeia. Não há como aprender de forma significativa se o estudante não se envolve,
não está pré-disposto a aprender, não interage com os materiais de ensino. Neste sentido,
uma Educação Inclusiva considera tanto as potencialidades como as dificuldades dos
estudantes, tenham eles deficiência ou não. A Teoria da Aprendizagem Significativa pode
contribuir na Educação Inclusiva, fato este apontado no mapa elaborado pela licencianda que
tem uma deficiência, vivencia e vivenciou situações diversas como estudante e que teve um
breve e primeiro contato com a Aprendizagem Significativa no curso de qualificação.
Na parte direita e inferior do mapa conceitual, a participante expressa a necessidade
de apoio aos limites dos estudantes em um ensino de Física que vise à Aprendizagem
Significativa. Demonstra que a Física apresenta conceitos gerais e abrangentes, compatíveis
com os estudos feitos no curso sobre Aprendizagem Significativa que colocam que o professor
deve conhecer os conceitos gerais e abrangentes da área para organizar o ensino. Destaca
ainda que a Física trabalha com objetos abstratos e materiais.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entre os desafios atuais da atividade docente está a inclusão educacional de
estudantes com deficiência no ensino regular no que tange às orientações da Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).
Pela análise que apresentamos, podemos inferir que a teoria da Aprendizagem
Significativa pode contribuir para uma Educação Inclusiva que considera as diferenças,
potencialidades e dificuldades dos estudantes. Conhecimentos sobre a teoria auxiliam na
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construção de saberes sobre aprendizagem e aprendizagem em Ciências que, segundo
Carvalho e Gil-Pérez (2011), são necessários à atividade docente. A prática docente implica
conhecimentos profissionais muito diversos, que vão além do conhecer e dominar o conteúdo
da disciplina, ou de meramente transmitir o conteúdo curricular. Exige entre outros aspectos
questionar as ideias docentes de “senso comum” sobre o ensino e aprendizagem das ciências,
exige “[...] estar preparado para adquirir novos conhecimentos, em função de mudanças
curriculares, avanços científicos, questões propostas pelos alunos” (CARVALHO e GIL-PÉREZ,
2011 p. 26).
Quanto aos mapas conceituais, estes auxiliam o sujeito que o constrói a identificar
os conceitos de um domínio do conhecimento e a organizar esses conceitos tanto no próprio
mapa como na sua estrutura cognitiva. Essa ideia é compatível ao que Novak e Cañas (2006)
apontam ao explicar a contribuição dos mapas conceituais na Aprendizagem Significativa.
Na visão da participante, a construção do mapa, a apresentação do mesmo e a
elaboração do texto ressignificou os conceitos estudados e suas relações. Afirma que o
processo trouxe um embasamento para a graduação e futuras práticas pedagógicas, tanto
em relação aos conceitos presentes no mapa quanto ao uso dos mesmos como uma
ferramenta de ensino ou avaliação.
Entender e elaborar mapas conceituais é importante na formação docente, para que
o professor perceba que identificar os conceitos abrangentes e específicos da disciplina que
ensina trará uma melhor compreensão de como organizar o ensino e promover a
aprendizagem dos alunos.
Esperamos que o relato desta experiência possa contribuir com outros pesquisadores,
como potencial exemplo para outros estudos e vivências.
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Resumo: Essa proposta defende a organização de um plano de ensino, a partir de ideias centrais de
imunologia, ministradas para alunos de graduação em Nutrição. Acreditamos que a forma como esses
conceitos têm sido abordados no contexto do ensino da imunologia, tende a dificultar o seu
entendimento. Entendendo que tais conceitos são de extrema relevância para prática profissional do
nutricionista, e que deve-se favorecer a aprendizagem significativa dos mesmos, assumimos aqui Teoria
da Aprendizagem Significativa como um referencial apropriado para subsidiar as aulas de imunologia.
Nesse sentido, apresentamos um exemplo de plano de ensino das ideias centrais de imunologia,
construído para uma situação formal de ensino e embasado no referencial teórico aqui assumido.
Palavras-chave: Imunologia, aprendizagem, ensino, sistema imunológico
Abstract: This proposal advocates the organization of a teaching plan, based on the central ideas of
immunology, taught to undergraduate students in Nutrition. We believe that the way these concepts
have been approached in the context of immunology teaching tends to hamper their understanding.
Understanding that such concepts are extremely relevant to the professional practice of the nutritionist,
and that they should favor their meaningful learning, we assume Meaningful Learning Theory as an
appropriate reference to subsidize immunology classes. In this sense, we present an example of a
teaching plan of the central ideas of immunology, built for a formal teaching situation and based on the
theoretical framework adopted here.
Keywords: Immunology, learning, teaching, immune system

1 – INTRODUÇÃO
Tomando como base as reflexões que venho realizando acerca de minha experiência
como docente da disciplina de imunologia no curso de Nutrição no ensino superior, acredito
que a qualidade da aprendizagem dos alunos, apesar de nossos esforços, costuma ficar
aquém do ideal. Alguns são facilmente compreendidos, outros, porém, são de difícil
entendimento, poucos são os alunos que, efetivamente conseguem, como preconiza a Teoria
da Aprendizagem Significativa, fazer uso autônomo do conhecimento na faculdade e fora dela.
O processo da aprendizagem significativa da imunologia costuma ser dificultado pela
ênfase atualmente atribuída aos conceitos, mormente denaturezaabstrata, em detrimento de
uma condução do processo de ensino e de aprendizagem focado nas ideias gerais das
disciplinas - conceitos estruturantes, segundo Gagliardi (1986). Sem esse cuidado, fica difícil
para os alunos a aquisição de novos significados ou, ainda, a resinificação dos antigos.
Observa-se ainda que ensino e a investigação no campo da Imunologia se inscrevem,
provavelmente, num paradigma marcial – ou belicoso –, segundo o qual as interações
hospedeiro microrganismo são vistas de acordo com uma concepção de processos de
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ataque/defesa. Esta realidade, segundo Batista et al.; 2009, tem origem na forma como este
saber é comumente abordado nos cursos de graduação da área de saúde, perspectiva que
tem evidente influência na formação destes profissionais, funcionando como obstáculos
epistemológicos, dificultando a assimilação de novos conceitos/ideias. Tais fatores, acabam
favorecendo, em muitas ocasiões, uma aprendizagem memoristica.
Vaz e Carvalho (2009), apresentam duas outras formas de abordagem dos conceitos
de imunologia, a primeira é chamada de animista, na qual é atribuído às células ou moléculas
intenções que elas não podem ter e não têm. A segunda é chamada de selecionista ou
neodarwinista, sugere que o organismo produz ao acaso uma enorme variedade de linfócitos,
ou seja, um processo cego a tudo, totalmente sem direção, mas que, por sua vastidão, seria
capaz de prover encaixes moleculares que detectariam toda e qualquer molécula invasora.
Os autores defendem ainda a possibilidade de uma terceira proposta, que não atribua
propósitos a células e moléculas, nem destitua o ser vivo das regularidades e harmonias que
ele, evidentemente, possui. Proposta essa que encontra coerência no conceito de autopoiese.
Em conformidade com a ideia apresentada pelo autor, acreditamos que uma
perspectiva mais holística, embora não seja garantia, pode favorecer uma aprendizagem
significativa dos processos básicos da imunologia, contribuindo para uma maior autonomia
do sujeito em seu cotidiano.
A aprendizagem, por sua vez, é aqui entendida como um processo no qual o indivíduo
relaciona uma nova informação de forma não arbitrária e substantiva com aspectos relevantes
presentes na sua estrutura cognitiva (AUSUBEL et al, 1980). São esses aspectos relevantes,
denominados subsunçores ou ideias âncora, que ao interagirem com a nova informação dão
significado para a mesma. Neste processo de interação, que não deve ser interpretado como
uma simples ligação, os subsunçores modificam-se, tornando-se progressivamente mais
diferenciados, elaborados e estáveis (MOREIRA, 2000). Este significado de aprendizagem,
conforme propõe a TAS (AUSUBEL et al, 1980), impõe uma série de cuidados, seja a quem
se propõe a ensinar, seja a quem se propõe a aprender.
Diante das ideias apresentadas e acreditando na necessidade de mudança nesse
contexto de ensino e de aprendizagem, assumimos a Teoria da Aprendizagem Significativa
como um referencial teórico com grande potencial para subsidiar o ensino e a pesquisa sobre
ensino (LEMOS, 2005). O pressuposto é que os alunos de graduação em Nutrição que se
formarão como nutricionista precisam aprender de forma significativa os conceitos
estruturantes trabalhados nas várias disciplinas do curso e, em particular, na disciplina de
imunologia, pois segundo Lemos (2011) quanto mais estável e organizada for a estrutura
cognitiva do indivíduo, maior a sua possibilidade de perceber novas informações, realizar
novas aprendizagens e de agir com autonomia na sua realidade.
Por se tratar de uma teoria que visa a aprendizagem do sujeito, acreditamos que a
TAS nos oferece elementos fundamentais para servir de subsídio para a organização do
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processo de ensino, possibilitando melhor qualidade na aprendizagem do aluno que vivencie
esta prática docente, sobretudo no que diz respeito ao ensino de imunologia. Nosso objetivo
passa a ser o de propor um plano de ensino para alunos do 2º período de Nutrição, que tenha
o potencial para favorecer a aprendizagem significativa dos conceitos centrais de imunologia.
2 – A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO
A Teoria da Aprendizagem Significativa, a princípio proposta por David Ausubel em
1963, parte da premissa de a mente humana possui uma organização hierarquizada de
conhecimentos. Essa estrutura sofre continuamente diferenciação através da assimilação de
novos conceitos, ideias e proposições. Para Lemos (2011), foi justamente a proposição do
conceito Aprendizagem Significativa, por Ausubel em 1963, que proporcionou uma nova
perspectiva ao processo de ensino de aprendizagem.
A aprendizagem significativa compõe a ideia central da Teoria da Aprendizagem
Significativa proposta por Ausubel et al.(1980), e ocorre quando o indivíduo relaciona uma
nova informação de forma não arbitrária e substantiva, a

aspectos relevantes de sua

estrutura cognitiva. Tais aspecto são denominados pelo autor de “subsunçores”, funcionando
como ancoradouros para uma nova informação, favorecendo o significado da mesma. Esse
processo, no entanto, não é unilateral, apesar dos conteúdos prévios orientarem o modo de
assimilação da nova informação, estes também são influenciados, os dois são modificados
pela interação, isso forma um novo complexo ou composto constituído pelos dois. Nesse
sentido Moreira (2000) propõe que na aprendizagem significativa, o aprendiz não seja um
receptor apassivo, ele deve fazer uso dos significados que internalizou, diferenciando,
reconciliando e reorganizando seu conhecimento, construindo seu conhecimento.
Ausubel (2003) explica ainda uma outra forma pela qual a aprendizagem pode ocorrer,
essa forma ele denominou “aprendizagem mecânica ou memorística”, que diferentemente da
significativa, é arbitrária e literal, pois, pouca ou nenhuma interação ocorre entre o novo
conhecimento e os conhecimentos prévios relevantes presentes na estrutura cognitiva do
indivíduo. Ainda que a memorização seja importante em determinados momentos, ela
dificilmente servirá para resolução de situações novas que se encontrarem fora do âmbito nos
quais ocorreram a memorização.
Há de se considerar, no entanto, que não se trata de uma dicotomia e sim de um
processo contínuo de aprendizagem, sendo a aprendizagem mecânica necessária e inevitável
no caso de conceitos inteiramente novos para o aprendiz, contribuindo posteriormente para
uma aprendizagem significativa. Nesse sentido, Lemos (2011) considerada a ocorrência da
aprendizagem como sendo um ponto nesse continuum entre a aprendizagem significativa e a
mecânica.
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Para que ocorra a aprendizagem significativa são necessárias duas condições: (1) o
material precisa ser potencialmente significativo, ou seja, não arbitrários em si, tem que ser
lógico e psicologicamente significativo Ausubel (2003), (2) que o aprendiz tenha uma
disposição para aprender de forma relacional e não apenas mecanicamente, apesar de o
professor encorajar a aprendizagem significativa é o aprendiz quem deve decidir fazê-lo
Novak (2000). Lemos (2012, p.25) esclarece que “essas condições têm que ser atendidas
concomitantemente.”
Baseado nos pressupostos da TAS, há de se considerar então que, ensinar é
promover situações que favoreçam uma aprendizagem significativa, buscando uma relação
entre um conhecimento prévio específico do aluno e o novo conhecimento apresentado, de
modo que esse possa ancorar-se no antigo de forma indissociável. Dentro do processo
educativo, o ensino é considerado um meio para se aproximar a realidade do conhecimento
do aluno ao que de fato se espera dele, tal procedimento é tarefa do professor, no entanto,
não se pode garantir que ocorra, pois requer a interdependência dos seguintes elementos:
aluno, professor, material de ensino, contexto, avaliação, tais elementos foram denominados
por Novak (2000) de “eventos educativos”.
Não pretendo oferecer uma receita pronta sobre a organização do processo de
ensino/aprendizagem, Lemos (2011) aponta para o papel do professor e do aluno como
indissociáveis para a ocorrência da aprendizagem significativa, professor diagnostica o que o
aluno já sabe, organiza o material educativo, verifica se os significados compartilhados são
os aceitos no contexto da disciplina. Ao aluno cabe captar os significados e aprender
significativamente.
Ainda que a aprendizagem, sobretudo a aprendizagem significativa, seja algo pessoal
e esteja distante da vontade do professor, ela deve ser favorecida pela organização e
planejamento do processo ensino/aprendizagem. Dessa forma, uma vez que já se tem claro
o que os alunos já sabem, o que eles precisam saber é como lhes será ensinado, deve-se de
acordo com Gowin, favorecer o compartilhamento de significados, possibilitando ao aluno
que apesente e negocie suas ideias, com o professor e com os colegas de classe. Esse
processo favorece a avaliação do professor sobre a ocorrência da aprendizagem
significativa, se de fato os significados captados são aqueles negociados.
Considerando estes pressupostos, assumimos aqui a TAS como um referencial
potencial para organização do ensino, para o favorecimento da aprendizagem significativa e
avaliação do processo ensino/aprendizagem.

3 – O PLANO DE ENSINO
Esteplano de ensino foi organizado para um curso de graduação em nutrição, ensino
formal, para disciplina de Imunologia Básica, com duração de 40 horas (15 encontros,
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distribuídos em dois tempos de aulas semanais de 50 minutos cada, organizados em módulos
de acordo com o que se espera de uma perspectiva sensorial atribuída ao sistema
imunológico), com o objetivo de favorecer a aprendizagem significativa de conceitos
referentes a imunologia.
Nesse contexto, buscamos construir um plano, para tanto, construímos um mapa
conceitual apresentado na figura 1. Pode-se observar que nesse mapa, os conceitos mais
gerais e inclusivos foram colocados no topo, seguido por conceitos intermediários e ideias
mais específicas localizadas na base.
A sequência didática proposta, que está orientada pelo mapa conceitual apresentado,
foi construída considerando o sistema imunológico como objeto de estudo da imunologia,
levando em conta seus processos de interação - com o próprio e não próprio - que contribuem
para conferir um estado de imunidade, garantindo um equilíbrio (homeostase) favorecido pela
autoprodução (autopoiese). Sendo assim, o que se pretende evidenciar é a atuação do
sistema imune dentro de um todo chamado organismo, com uma perspectiva sensorial, onde
as estruturas desse sistema percebem, reconhecem, metabolizam, neutralizam e eliminam
materiais próprios ou estranhos, tais respostas ficam então a cargo do tipo de interação que
se estabelecem entre as estruturas e os antígenos.
O quadro 1 apresenta o plano de sequência didática elaborado em conformidade com
os pressupostos aqui assumidos. Apresenta os princípios e ideias trabalhadas, em razão da
ligação entre os vários conceitos, eles foram abordados de forma recursiva, de acordo com
a lógica do planejamento.
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Figura 1: Mapa conceitual pessoal sobre a atuação geral do sistema imunológico

Quadro1 – Plano de sequência didática
Princípios programáticos
Primeiramente buscamos apresentar as ideias mais gerais e inclusivas, para progressivamente serem discutidas
as mais específicas. Observando-se os princípios da diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa, os
conteúdos foram dispostos de forma sequencial e coerente como sugere Moreira (2000), explorando similaridades
e diferenças entre as novas ideias e os subsunçores dos alunos (AUSUBEL, 2003). De modo a favorecer o
interesse e a participação dos alunos, propomos a utilização de estratégias de resolução de problemas, partindo
sempre de situações relacionadas ao contexto dos alunos, pois como sugere Pozo (1998) o ensino quando ocorre
por meio de solução de problemas, pressupõe promover nos alunos o domínio de procedimentos e a utilização de
conhecimentos disponíveis para dar respostas a situações variáveis e diferentes. Os problemas foram propostos
com base na organização sequencia (AUSUBEL, 2003), dessa forma sugerimos que as aulas sejam conduzidas
por meio de perguntas e respostas, através do método expositivo dialógico, favorecendo a negociação e captação
dos significados compartilhados. Adotamos a estratégia de ensino expositivo dialogado, com momentos de
discussão em grupo, favorecendo a reflexão dos alunos sobre os princípios da imunologia por meio de exemplos
da prática nutricional. As atividades forma elaboradas de modo a se evitar a resolução por memorização.
Pretendemos com o plano, valorizar a participação constante dos alunos durantes as aulas, favorecendo a
negociação e compartilhamento dos significados.
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Módulo Percepção (1 aula)

1

Pré-teste
Questões que favoreçam um amplo levantamento dos conhecimentos
prévios dos alunos.
Discussão no grande grupo;
Leitura do texto1
Relação entre as funções do sistema sensorial com as funções do sistema
imune.
Situação problema: Como nosso organismo se mantém em equilíbrio
mediante o contato com diversos agentes do meio? após a leitura do texto,
duas novas questões problemas: Existe relação entre a forma como o
sistema imune atua com o sistema sensorial? Qual?
Atividade extraclasse
Leitura do artigo2:
Sistema imunitário - Parte I
Elaboração de um texto síntese de como ocorre a resposta inata.
Módulo Reconhecimento (3 aulas)

2

Discussão no grande grupo;
Leitura do texto3.
Estruturas responsáveis pelo reconhecimento antigênico
Aspectos abordados no texto Sistema imunitário I
Antígenos endógenos e exógenos
Células Imunológicas
Órgãos Linfóides
Moléculas de reconhecimento PAMPs, RRP, Ig, TCR
Situação problema:
Como o sistema imunológico atua quando fazemos um corte ou quando
pisamos em um prego?
Atividade extraclasse
Pesquisa: Por que o corpo reage contra o silicone industrial e não reage à
prótese de silicone? Ao marca-passo? Ao pino? Platina?
Assistir aos vídeos4

3

Discussão no grande grupo;
Vídeo5
Reconhecimento de antígenos não próprios
Situação problema:
Ao comer um bolo feito de farinha branca, como seria a resposta do
sistema imunológico em uma pessoa tolerante, uma pessoa intolerante e
uma pessoa celíaca frente à presença do glúten?
Atividade extraclasse
Elaborar um mapa conceitual da resposta imunológica de uma pessoa
tolerante, uma pessoa intolerante e uma pessoa celíaca.

Relações com a TAS
Investigando os conhecimentos
prévios dos alunos sobre a
atuação do sistema imune.
Apresentar o material
instrucional e diferenciar as
funções do sistema imune no
organismo.
Negociando e compartilhando o
significa de percepção atribuído
ao sistema imune.
Negociando e compartilhando
novos significados para as
funções do sistema imune,
possibilitando uma visão
holística.
Relações com a TAS
Reconciliar o conceito de
percepção e reconhecimento
como sendo funções do
sistema imune. Diferenciar e
compartilhar o conceito de
antígenos, diferentemente do
que comumente é apresentado
(vírus e bactérias),
apresentando uma ideia mais
específica. Negociar e
compartilhar os conceitos
abordados no texto sobre a
forma como o sistema imune
reconhece os antígenos,
presentes em prego e/ou nos
alimentos, e a resposta imune
inata. Propomos ainda como
atividade a ser desenvolvida
pelos alunos o mapa
conceitual, o propósito da
adoção do mapa conceitual se
deve ao fato de servir como
estratégia facilitadora da
aprendizagem significativa e
também por ser útil na
avaliação desse processo
(MOREIRA, 2006), […] podem
ser vistos como diagramas
conceituais hierárquicos.
Construí-los, "negociá-los",

1
A perda do olfato
<https://www.folhadelondrina.com.br/folha-da-sexta/a-perda-do-olfato-633570.html>
2
Cruvinel ,W de Me; Júnior, D.M.; Araújo, J.A.P.; Catelan, T.T.T.; Souza, A.W.S.de; Silva, N.P. da; Andrade, L.E.C.
2010. Sistema Imunitário – Parte I Fundamentos da imunidade inata com ênfase nos mecanismos
moleculares e celulares da resposta inflamatória. Revista Brasileira Reumatolotgia; 50(4):434-61
3
Mulher entra em coma após cortar a perna em prego enferrujado
<https://veja.abril.com.br/saude/mulher-entra-em-coma-depois-de-cortar-a-perna-com-prego-enferrujado/>
4
Contratura capsular prótese silicone tratamento: Dr Valter
https://www.youtube.com/watch?v=XYJp-UVIRQs&feature=youtu.be
Organismo rejeita a prótese de silicone?
https://www.youtube.com/watch?v=Nvr4rsvMedM
Parafusos absorvem?
https://www.youtube.com/watch?v=nnfeJe75aRQ
5
Doença celíaca no fantástico.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=909pbQtpcb8
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Discussão no grande grupo; Discussão no pequeno grupo;
Elaboração de um mapa conceitual em grupo, a partir dos individuais.
Revisão6 das ideias discutidas nas aulas anteriores; Antígenos endógenos e
exógenos Células Imunológicas Órgãos Linfoides Moléculas de
reconhecimento PAMPs, RRP, Ig, TCR
Atividade extraclasse
Estudo para prova de nota I

4

Avaliação formal de acordo com calendário acadêmico da
instituição.
Elaborada de acordo com os princípios da TAS, sugerimos uma avaliação
que contemple novas situações problemas, diferentes das abordadas em
sala de aula, favorecendo o uso autônomo dos significados adequados,
compartilhados e negociados no contexto das aulas.
Módulo Metabolização

(3 aulas)

5

Aula expositiva dialógica
Revisão das ideias discutidas nas aulas anteriores;
Introdução das ideias a serem trabalhadas na próxima aula. Resposta
adaptativa (natural e induzida)
Atuação de macrófagos, sistema complemento, Células NK, Células T.
Situação problema:
Por que quando se toma vacina contra gripe, em geral a pessoa fica
gripada?
Atividade extraclasse
Leitura do artigo7: “Sistema imunitário- Parte II
Elaborar um texto síntese de como se dá a resposta mediada por linfócitos
TeB

6

Aula expositiva dialógica;
Discussão no grande grupo;
Video8
Revisão das ideias discutidas nas aulas anteriores;
Imunidade adquirida ativa passiva e induzida.
Pergunta
Duas crianças de 7 meses foram expostas ao vírus do sarampo, uma
contraiu a doença e outra não. Como se pode explicar o ocorrido?
Leitura do Artigo9

7

Discussão no grande grupo;
Leitura do cartão de vacina
Revisão das ideias trabalhadas na aula anterior;
Cartão de vacina
Situação problema:
Entendendo o Cartão de vacina e o programa nacional de imunização. Qual
a finalidade do programa de vacinação? Que motivos justificam a
administração de uma variedade de vacinas?
Atividade extraclasse:
Elaboração de um mapa conceitual da resposta imune inata e adaptativa

apresentá-los, refazê-los, são
processos altamente
facilitadores de uma
aprendizagem significativa
(MOREIRA, 2000, p.6).
Propomos que após a
elaboração dos mapas
individuais, os alunos se
reúnam em grupo, em sala de
aula, para elaborarem um
único mapa com a finalidade
de negociar os significados
captados e favorecer a
recursividade dos conceitos.

Relações com a TAS
Reconciliar os conceitos de
percepção, reconhecimento e
metabolização, como sendo
funções do sistema imune.
Compartilhar e negociar os
significados captados a partir
da leitura do texto sugerido.
Retomar o conceito de
resposta inata e reconciliar
com o conceito de imunidade
adaptativa, ambas respostas
do sistema imune. Relacionar
as respostas do sistema imune
com o modo pelo qual ele
metaboliza o antígeno,
favorecendo a captação de
significado mais específicos,
como por exemplo a
apresentação de antígenos e
memória imunológica.
Favorecer a diferenciação das
formas de imunidade
promovidas pelo aleitamento e
pela vacina.
A sugestão da elaboração de
um mapa conceitual da
resposta inata e adaptativa,
tem como objetivo favorecer a
diferenciação progressiva e a
reconciliação entre as
diferentes respostas do
sistema imune, relacionando
ambas.

6
Sugere-se que de modo geral, no início de cada aula, os tópicos das aulas anteriores sejam revisados,
favorecendo a recursividade dos significados compartilhados.
7
Cruvinel ,W de Me; Júnior, D.M.; Araújo, J.A.P.; Catelan, T.T.T.; Souza, A.W.S.de; Silva, N.P. da; Andrade, L.E.C.
2010. Sistema Imunitário – Parte II Fundamentos da imunidade inata com ênfase nos mecanismos
moleculares e celulares da resposta inflamatória. Revista Brasileira Reumatolotgia; 50(5):552-80
8
Aleitamento materno
https://drive.google.com/open?id=1FkKtUARINTfdaZwqXUoBa7XBrlcE__kX&authuser=0
9
Santos, Z.M.S.A., Albuquerque, V.L.M., Sampaio, F.H.S. Vacinação – O que o usuário precisa saber? Revista
Brasileira de Pesquisa em Saúde, v18(1) , p. 24-36, 2005
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Módulo Neutralização (2 aulas)

Relações com a TAS

Aula expositiva dialógica; Discussão no grande grupo; Discussão
em pequenos grupos; Leitura do texto10

Reconciliar os conceitos de
percepção, reconhecimento,
metabolização e neutralização.
Compartilhar e negociar os
significados captados a partir
da leitura do texto sugerido,
sobre imunoglobulina, memória
imunológica, e elementos da
função de neutralização.
Reconciliar conceitos como
antígeno e imunógeno,
resposta inata e adaptativa.
Ampliar os conceitos de
tolerância e as respostas
imunes primária e secundária.
Favorecer a construção de um
significado diferente da
perspectiva bélica comumente
abordada nos livros textos,
para explicar a atuação do
sistema imune.

Linfócitos B, Plasmócitos, produção de imunoglobulinas, memória imunológica, resposta primária e resposta secundária,
antigenicidade e imunogenicidade.

8

9

10

11

Situação problema
Qual a relação entre a técnica de imunoterapia descoberta pelos
ganhadores do prêmio Nobel de medicina e o mecanismo de
reconhecimento, metabolização e neutralização do sistema imunológico?
Atividade extraclasse:
Leitura do Artigo11:“Sistema imunitário- Parte III
Elabore um texto síntese de como se dá a tolerância a antígenos próprios e
sua relação com as doenças autoimunes. Por que meu sistema imunológico
não neutraliza o alimento que eu consumo?
Discussão no grande grupo;
Aula expositiva dialógica;
Retomada das conclusões dos grupos a respeito da imunoterapia
Revisão das ideias trabalhadas na aula anterior;
Atuação bélica do sistema imune;
Situação problema
Por que certas substâncias exógenas permanecem no meu organismo e
outras não?
Leitura do texto: Intoxicação alimentar em 107 pessoas e morte após festa
Atividade extraclasse:
Elaborar um parecer justificando o ocorrido com base no funcionamento do
sistema imunológico.
Módulo Eliminação (2 aulas)
Discussão no grande grupo; Discussão em pequenos grupos; Leitura
dos textos12:
Revisão das ideias trabalhadas na aula anterior;Resposta celular e
humoral, tolerância imunológica e autotolerância.
Situação problema:
Após consumir leite, uma garotinha apresentou diarreia, problemas
respiratórios, urticária (vermelhidão e coceira intensa no rosto) e febre
alta. Qual a relação existente entre o ocorrido e a resposta do sistema
imunológico?
Atividade extraclasse:
Elaboração de um mapa conceitual sobre os processos estudados.
Aula expositiva dialógica;
Discussão no grande grupo.
Revisão das ideias trabalhadas na aula anterior;
Autotolerância, tolerância e hipersensibilidade.
Atividade extraclasse
Elaboração de um mapa conceitual sobre os processos estudados.

Relações com a TAS
Reconciliar os conceitos de
percepção, reconhecimento,
metabolização, neutralização e
eliminação.
Negociar e compartilhar o
significado de resposta
hipersensível, autotolerância e
tolerância, usando um caso de
alergia alimentar.
Retomar, diferenciar e
reconciliar os conceitos
abordados nos módulos
anteriores, por meio da
elaboração de um mapa
conceitual geral final.

10
Texto: Terapia contra o câncer ganha o Prêmio Nobel de Medicina 2018: Estudos permitiram a criação de medicamento que interrompe o
ataque dos tumores
< https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/10/terapia-contra-o-cancer-ganha-o-premio-nobel-de-medicina-2018.html>
11

Cruvinel ,W de Me; Júnior, D.M.; Araújo, J.A.P.; Catelan, T.T.T.; Souza, A.W.S.de; Silva, N.P. da; Andrade,
L.E.C. 2010. Sistema Imunitário – Parte III Fundamentos da imunidade inata com ênfase nos
mecanismos moleculares e celulares da resposta inflamatória. Revista Brasileira Reumatolotgia; 50(6):66594
12
Intoxicação alimentar em 107 pessoas e morte após festa são investigadas
<http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/06/morte-e-intoxicacao-alimentar-em-107-pessoas-apos-festa-saoinvestigadas.html>
conheça as seis alergias alimentares mais comuns: <https://www.bonde.com.br/saude/nutricao/conheca-as-seisalergias-alimentares-mais-comuns-210090.html>
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12

Aula expositiva dialógica;
Discussão no grande grupo;
Apresentação do vídeo13
Revisão das ideias trabalhadas na aula anterior;
Sistema imunológico na perspectiva bélica.
O sistema imunológico defende o organismo?
Após assistir o vídeo "Nossas Batalhas", elabore uma resenha crítica
ressaltando aspectos do vídeo e relacionando com conceitos e ideias que
você aprendeu durante as aulas de imunologia, corrigindo as ideias e
conceitos errados do vídeo baseados em uma perspectiva militar.

13

Discussão no grande grupo;
Revisão geral das ideias trabalhadas nas aulas anteriores e suas relações
com um sistema imunológico beligeriano.

14

Atividade final
Elaboração de uma carta para um amigo fictício: Suponhamos que um
amigo(a) seu(sua) decidiu cursar nutrição, empolgado(a) logo fez questão
de entrar no site da instituição para ver quais disciplina iria cursar ao longo
dos oito períodos. Ao olhar a grade do segundo período, verificou que
cursaria, entre outras disciplinas, a disciplina de imunologia. Por apresentar
um interesse particular nesse campo, e sabendo que você está terminando
o segundo período, pediu para que você lhe contasse tudo que havia
aprendido nesta disciplina. Faça isso por meio de uma carta escrita ao(à)
seu(sua) amigo(a).
Fechamento do semestre letivo e pós-teste

15

A atividade aqui proposto visa
possibilitar aos alunos a
utilização e consolidação dos
significados compartilhados,
possivelmente captados, para
explicarem a ação do sistema
imune diferentemente de uma
perspectiva bélica, criticando
pontos divergentes no vídeo,
bem como nos servir de
evidência de aprendizagem
significativa.

Nesta atividade os alunos têm
a possibilidade, de falar
livremente sobre os
significados captados, pois,
uma das evidências da
ocorrência de aprendizagem
significativa é o uso autônomo
dos conceitos aprendidos.
Visa avaliar se os subsonçores,
inicialmente identificados,
foram ampliados, modificados
ou ainda se surgiram novos.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos propomos aqui, elaborar um plano de ensino para disciplina de imunologia básica
que pudesse favorecer a aprendizagem significativa de conceitos centrais. Acreditamos no
potencial desse plano, pois o mesmo foi elaborado com base nos pressupostos da TAS, para
isso, pensamos a proposta de modo a diferenciar e reconciliar os conceitos dos mais gerais
para os mais específicos, favorecendo a recursividade dos mesmos. Diferentemente do que
se propõe em uma aprendizagem pautada apenas na recepção, sugerimos aulas expositivas
dialogadas, com resolução de problemas, organizados de acordo com nível de complexidade,
o que tende a favorecer a negociação e compartilhamento dos significados esperados no
contexto da disciplina. A diversidade de estratégias, tende a favorecer o uso autônomo dos
significados aprendidos em situações novas, e o material instrucional foi pensado para
apresentar um significado lógico e psicológico, para que o aluno aprenda de forma relacional
e não mecânica.

Apesar do esforço em se planejar e organizar um corpus de conhecimento

subsidiado pela TAS, isso por si só não assegura a ocorrência da aprendizagem significativa,
isso apenas favorece, pois ao final, será o aluno quem decidirá aprender de forma
significativa. Nessa perspectiva, o referido plano de ensino será implementado, e os
resultados de aplicação serão analisados à luz do referencial assumido. Espera-se, contudo,
que os alunos aprendam de forma significativa os conceitos apresentados e sejam capazes
de falar com autonomia sobre os mesmos e que ainda, os resultados contribuam para

13

Vídeo nossas batalhas <https://www.youtube.com/watch?v=ahzcg6dy5MM&t=435s>
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ampliação do conhecimento acerca do processo ensino/aprendizagem, sobretudo das ideias
centrais relacionadas à disciplina de imunologia, bem como para o aprimoramento do ensino
e da investigação sobre o ensino subsidiados pela Teoria da Aprendizagem Significativa.
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Resumo: A modelagem é essencial para a construção científica e cognitiva, assumindo papel central
para a Ciência e o Ensino de Ciências. Entretanto, principalmente no Ensino de Ciências a modelagem
é ignorada. Ou ainda os estudantes são obrigados a compreenderem os modelos científicos de modo
descontextualizado e não significativo. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo investigar
as relações entre a modelagem e a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. A priori
deve-se considerar que a modelagem vai muito além de pedir para os estudantes construírem modelos
e avaliar apenas o modelo final, é acompanhar o processo. É nessa perspectiva que se insere os
pressupostos da TAS como a investigação dos conhecimentos prévios, o uso de organizadores prévios
e material potencialmente significativo e a avaliação da aprendizagem significativa. Dessa forma,
propusemos aqui um norte para o uso da modelagem em uma estratégia didática que favorece a
ocorrência da Aprendizagem Significativa, ressignificando o uso de modelos e modelagem no Ensino de
Ciências.
Palavras-chave: (construção científica, construção cognitiva, significação de modelos)
Abstract: Modeling is an essencial process for the cognitive and scientific construction, assuming a
main role for Science and Science Teaching. However, modeling is mostly underrated in the Science
Teaching. Or else, students are forced to learn and comprehend scientific models in a decontextualized
and meaningless way. Thinking about it, the current job had as purpose to investigate the relation
between modeling and Significative Learning Theory from David Ausubel. From start we must consider
that modeling goes beyond asking students to build models and evaluate only the final result, meaning
it goes in the following process of the model building. In that perspective, we imply an assumption from
TAS as the investigation of previous knowledge, the use of previous organizers and potentially meaning
material, such as the significative learning evaluation. Therefore, we propose here a north for the
modeling use as a didactic strategy, which provides the occurrence of Significative Learning, giving a
new meaning to the use of models and modeling on the Science Teaching.
Keywords: (scientific construction, cognitive construction, modeling meanings)

1–INTRODUÇÃO
O conhecimento científico é uma construção humana que busca fornecer explicações
sobre fenômenos e objetos de diferentes áreas da ciência a partir de critérios de validade
acerca do que pode ser considerado um bom fundamento para a explicação dos fenômenos e
objetos. Durante este processo de construção, os pesquisadores utilizam de observações,
pressupostos, experimentos, testes para refutar ou aceitar teorias, assim como conceitos e
modelos, que compõem o cerne do processo de construção do conhecimento científico,
demonstrando que esse conhecimento é produzido também por meio de questões, de
metáforas e dos modelos utilizados pela ciência (MOREIRA, 2014).
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Nesse sentido, os modelos assumem papel central para o desenvolvimento da Ciência
e do Ensino de Ciências, entretanto seu uso é pouco explorado. Aliado a isso, Fourez (2003)
retrata que uma das dificuldades do Ensino de Ciências é a falta de significação dos modelos
científicos para os estudantes, pois diversas vezes os docentes os obrigam a ver o mundo
como os cientistas, impondo os modelos científicos, ao invés de mostrar aos estudantes como
usar estes modelos para compreenderem seu próprio mundo.
Para isso, o presente trabalho tem como objetivo investigar as relações entre o ensino
fundamentado em modelagem com os pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa
de Ausubel.
2–MARCO TEÓRICO

2.1 - TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
A teoria da aprendizagem significativa foi desenvolvida por David Ausubel e teve a sua
publicação na década de sessenta do século passado, período em que o Behaviorismo
radical, tendo como o seu principal expoente Burrhus Frederic Skinner, ainda era o principal
aporte teórico utilizado para subsidiar as pesquisas educacionais (MOREIRA, 2006).
Nesse contexto, a teoria da aprendizagem significativa começa a ser difundida no
cenário educacional americano, sendo tratada como uma teoria cognitivista, pois segundo
Ausubel existe no indivíduo uma estrutura ao qual aciona a organização e a integração dos
seus conhecimentos, por meio da estrutura cognitiva que é a disposição ordenada de
conceitos que são representações de experiências do indivíduo (MOREIRA e MASINI,
1982).
Desse modo, aprendizagem significativa ocorre quando o indivíduo tem a interação de
novas ideias expressas simbolicamente, de modo substantivo (não literal) e não arbitrário
com informações já disponíveis em sua estrutura cognitiva, em que não arbitrário significa
que tal interação ocorre com conhecimentos específicos pré-existentes na estrutura do
indivíduo.
Tais conhecimentos são denominados por Ausubel de subsunçores que podem ser um
conceito, ideia ou proposição já existente na estrutura cognitiva do aprendiz, capaz de
servir como “âncora” para que um novo conceito adquira significado para o aprendiz, sendo
assim, incorporada em sua estrutura cognitiva (MOREIRA, 2006). Para Beber e Del Pino
(2017), o produto da Aprendizagem Significativa é justamente a interação do subsunçor
com o novo conceito, que resultará na modificação de ambos, uma vez que o subsunçor
se tornará mais elaborado e amplo, e o novo conceito receberá um significado, podendo
ou não servir como subsunçor para novos conceitos.
Outro fator importante para que ocorra aprendizagem significativa, na Teoria de
Ausubel, é a predisposição do indivíduo para aprender, que segundo Moreira e Masini
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(1982), caso o indivíduo tenha a intenção apenas de memorizar os conceitos de modo
arbitrário e literal, tanto o processo quanto o produto da aprendizagem serão mecânicos,
ou seja, sem significado.
Além disso, uma outra condição para que ocorra a aprendizagem significativa é a
potencialidade significativa de materiais educativos que devem apresentar sentido para o
estudante e este deve ter os subsunçores pertinentes (MOREIRA, 2006).
Assim sendo, além da predisposição a aprender, Ausubel (2003) propôs o princípio
organizacional da diferenciação progressiva, ao qual se deve partir de conceitos mais
inclusivos para conceitos menos inclusivos, de modo hierárquico. Com isso a medida que
a diferenciação progressiva ocorre, tem-se a ressignificação dos subsunçores, e a
incorporação de novos conceitos na estrutura cognitiva. Esse processo segundo Moreira
(2000) preza pela abordagem do que é mais relevante deve ser apresentado primeiro e
em seguida praticado por meio de exemplos, questões, em que as ideias gerais e inclusivas
são retomadas regularmente para enriquecer a diferenciação progressiva.
Outro processo que ocorre simultaneamente à diferenciação progressiva, é o
processo de reconciliação integradora, que elimina diferenças aparentes e integra os
significados, partindo dos conceitos específicos (menos inclusivos) fazendo correlações, até
chegar-se nos mais gerais, mais inclusivos (MOREIRA, 2006). Isso é importante para
explorar de forma direta as conexões entre os conceitos e proposições, alertando para as
diferenças e similitude, possibilitando reconciliar inconsistências objetivas e superficiais.
Cabe destacar que a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora são
processos fundamentais para a construção da estrutura cognitiva do indivíduo durante a
aprendizagem significativa. Para Moreira (2012), se apenas realizarmos a diferenciação
progressiva, terminaremos percebendo que tudo é diferente, e se apenas integrarmos
perceberemos que tudo é igual, ou seja, ambos os processos são simultâneos e relevantes
para a aprendizagem significativa. Para Moreira (2006) a diferenciação progressiva e a
reconciliação integrativa são também os eixos norteadores da organização da matéria de
ensino e o estabelecimento do que vem sendo abordado nas aulas e aprendido.
Diante disso, Ausubel propôs uma estratégia para modificar a estrutura cognitiva dos
indivíduos por meio da utilização de organizadores prévios que representam um estágio
preliminar de ancoragem dos conhecimentos para que a aprendizagem nova ocorra e
permita o avanço conceitual facilitando a aprendizagem significativa (MOREIRA, 2000).
Com isso, Ausubel apontou os organizadores prévios como um mecanismo que possibilita
a aprendizagem significativa, que devem ser abordados antes do material potencialmente
significativo constituindo-se um elo entre o conhecimento que o estudante já domina e o
que ele precisa avançar previamente, antes de aprender de forma significativa a situação
apresentada (MOREIRA, 2013).
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Esse autor apontou que os organizadores prévios podem auxiliar o processo de
diferenciação progressiva ao serem inseridos na etapa inicial de cada tópico, discutindo
como esse assunto se se diferencia dos anteriores. Os organizadores prévios podem ser
utilizados para estruturar os pontos convergentes e divergentes entre os conceitos novos
e os já estabelecidos na estrutura cognitiva dos estudantes.
Para fins da avaliação da aprendizagem significativa, Ausubel relata que pode se
dar por meio do uso de questões e situações novas, ou seja, que não são familiares aos
estudantes e requerem máxima transformação do conhecimento existente (MOREIRA E
MASINI, 1982).

2.2 - MODELOS E MODELAGEM NO ENSINO DE CIÊNCIAS
O termo modelos é bastante polissêmico na literatura, entretanto no Ensino de
Ciências entende-se como modelo a representação parcial de um objeto, evento, processo
ou ideia que é produzida para fins específicos, como por exemplo, facilitar a visualização,
fundamentar a elaboração e teste de novas ideias, possibilitar a elaboração de explicações
e previsões sobre comportamentos e propriedades do objeto de estudo (GILBERT,
BOULTER e ELMER, 2000).
Na Ciência existem os modelos mentais, que são concebidos por meio de
representações e construções pessoais na mente, ou seja, é um processo intrínseco à
cognição humana (JOHNSON-LAIRD, 1983; NERSESSIAN, 1999). À medida que esses
modelos mentais passam a ser acessíveis para todos, tornam-se modelos expressos
(GILBERT, BOULTER e ELMER, 2000).
Sendo assim, conforme os modelos expressos ganham aceitação social por meio de testes
e aprovação pela comunidade científica, passam a serem designados modelos científicos
(MENDONÇA, 2008). Ainda segundo a autora, uma vez que estes modelos geralmente são
complexos, o que é ensinado em sala de aula são versões simplificadas destes e a isso
denominamos modelos curriculares. Neste sentido, visando auxiliar os alunos a aprender
aspectos dos modelos curriculares, os professores utilizam modelos de ensino, que são
representações bi ou tridimensionais, analogias ou simulações computacionais (GILBERT,
BOULTER e ELMER, 2000).
Acerca dos processos de construção, adaptação e testes de modelos, Halloun (2004)
relata que há, nesta sequência, um aumento progressivo da complexidade do raciocínio à
medida que cada etapa da construção de um modelo é concluída, ou de um modelo para
outro quando a adaptação é realizada. Quando são utilizados modelos básicos elementares,
no decorrer do processo estes são gradualmente refinados até que se tornem mais
adequados para explicar o conteúdo em questão, minimizando as implicações pedagógicas
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e evitando a formulação de concepções alternativas. Tal peculiaridade da construção de
modelos pode favorecer a aprendizagem significativa,
uma vez que o refino do modelo expresso requer também um refino do modelo
mental, transformando assim, a estrutura cognitiva a partir da diferenciação progressiva e
da reconciliação integrativa.

Figura 1. Ciclo GEM.
Fonte: CLEMENT (1989)

Figura 2. Diagrama Modelo de Modelagem
Fonte: JUSTI e GILBERT (2002)

Para Clement (2000), esse processo permite ao estudante visualizar conceitos
abstratos, por meio da criação de estruturas, de maneira que estas possam facilitar ao mesmo
tempo a exploração do objeto de estudo e testar seus modelos. Além disso, permite aos
envolvidos maior abordagem sobre o conhecimento do ambiente da ciência e de como se dá
a construção do conhecimento científico, já que os modelos são ferramentas elementares
para fazer ciência.
A abordagem da modelagem pode ser feita de diferentes formas, entretanto há
subsídios metodológicos que norteiam a modelagem como o Ciclo de Construção de Modelos,
como o proposto por Clement (1989) - Figura 1; e o Diagrama “Modelo de Modelagem”
proposto por Justi e Gilbert (2002) - Figura 2, que abordam etapas inerentes a atividades
científicas de construção de modelos.
Tanto o Ciclo GEM quanto o Diagrama “Modelo de Modelagem” concordam em etapas,
que são necessárias à construção de modelos, como as etapas de realizar observações iniciais,
selecionar ferramentas para subsidiar a origem do modelo, realizar a construção do modelo
e condução de testes mentais e empíricos que levam a modificação ou rejeição do modelo.
Entretanto, o diagrama “Modelo de Modelagem” acrescenta a definição dos objetivos no início
da modelagem.
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Para Justi e Gilbert (2002), a construção de um modelo é feita para uma finalidade
específica, ou seja, para descrever um fenômeno ou conceito e a partir disso realizar previsões
sobre o comportamento da entidade modelada. Tal observação é coerente com a definição de
modelo enquanto representação parcial, logo, se inicia a modelagem a partir da definição de
quais objetivos do fenômeno alvo serão representados no modelo (JUSTI, 2006).
Com os objetivos definidos, inicia-se a etapa de preparação de subsídios para a
construção do modelo que se trata da seleção de fontes de origem do modelo, a partir de
sistemas que possam ser comparados ao fenômeno modelado, e ainda a obtenção de
informações sobre o fenômeno alvo a partir de experiências diretas e/ou indiretas, ou
aquisição de dados relevantes em fontes externas como artigos científicos (JUSTI, 2015).
Enfim, a partir dos objetivos, da experiência inicial com fenômeno alvo e da
criatividade, o indivíduo realiza a construção do modelo mental, que para Johnson-Laird
(1983) é uma forma de representar internamente uma realidade externa. Analogamente,
pode comparar com blocos cognitivos que podem se organizar e reorganizar para diferentes
finalidades. Entretanto, por ser cognitivo, o modelo mental é acessível apenas para o próprio
indivíduo, sendo assim, se a modelagem for realizada em grupo, o diálogo se torna uma
ferramenta útil para a chegada a um modelo mental consensual, em que todos concordam
ter o mesmo modelo para o fenômeno alvo em sua estrutura cognitiva (GANDRA e FARIA,
2014).
Em seguida, o modelo mental é externado em algum modo de representação, sendo
que esse processo implicará em constantes reformulações do modelo mental e expresso, para
que fique o mais coerente possível, visto a dificuldade de construir exatamente o que
pensamos (JUSTI, 2006).
A fase final trata-se da realização de testes e da avaliação do modelo expresso. Os
testes podem ser mentais e/ou empíricos, cujo intuito é verificar se o modelo expresso
consegue prever e explicar as características do fenômeno modelado, mas caso os resultados
falhem, o processo de modelagem retorna a fase inicial definindo novos objetivos ou
reformulando os modelos mentais e expresso. Caso os resultados sejam positivos, e os
objetivos sejam atingidos, deve ser feita a avaliação, no sentido de averiguar qual a
abrangência e quais as limitações do modelo expresso.
Após várias aplicações (MAIA e JUSTI, 2009; MENDONÇA e JUSTI, 2009; SOUZA e
JUSTI, 2012), o diagrama Modelo de Modelagem foi reformulado para a segunda versão
(Figura 3), em que um tetraedro em seus vértices possui as fases principais da modelagem
(avaliação; expressão; elaboração e teste), de modo a permitir que as etapas aqui discutidas
aconteçam de modo não linear e dinâmico, assegurando, por exemplo, que na fase de
expressão sejam feitos testes e ainda avaliação, ou que na avaliação sejam feitam
adequações na expressão entre outras (JUSTI, 2015).
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Figura 3. Diagrama “Modelo de Modelagem” Versão 2. (GILBERT e JUSTI, 2016).
Cabe ressaltar que alguns trabalhos abordam testes e avaliação como sinônimos,
entretanto, para esses autores, os testes compreendam a verificação da coerência entre o
modelo e os objetivos definidos para ele, enquanto a avaliação trata-se de considerar a
abrangência do poder de previsão do modelo, bem como, a definição de suas limitações
(JUSTI, 2015; GILBERT e JUSTI, 2016).
MODELAGEM E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Para Moreira (2014), a modelagem na Ciência e no Ensino de Ciências é essencial
para a construção científica e cognitiva, por exemplo, em nosso funcionamento cognitivo para
aprender uma situação nova, temos que construir um modelo mental da situação, o que pode
contribuir para uma Aprendizagem Significativa. Dessa forma, buscamos nesse trabalho
propor caminhos para que a modelagem no Ensino de Ciências possa favorecer uma
Aprendizagem Significativa. Sendo assim, no quadro 1 organizamos as etapas (GILBERT e
JUSTI, 2016) e subetapas do Diagrama “Modelo de Modelagem” (JUSTI e GILBERT, 2002),
em consonância com os pressupostos centrais da Teoria da Aprendizagem Significativa.
Quadro 1. Relações entre a Modelagem e a TAS.
Etapa

Subetapa

Relação com a TAS

Elaboração

“Definir Objetivos”

Identificação de Subsunçores

Elaboração

“Ter experiência com o fenômeno alvo”

Introdução de Organizadores Prévios e
Uso de Material Potencialmente
Significativo

Elaboração

“Selecionar a origem para o modelo”

Introdução de Organizadores Prévios e
Uso de Material Potencialmente
Significativo

Elaboração

“Produzir um modelo mental”

Ancoragem da Nova Informação

Expressão

“Expressar em alguns dos modos de
representação”

Ancoragem da Nova Informação

Testes

“Conduzir experimentos mentais” e “Planejar e Avaliação da Aprendizagem
Conduzir testes empíricos”
Significativa

Avaliação

“Considerar abrangência e as limitações de um Avaliação da Aprendizagem
modelo”
Significativa
Fonte: Autoria Própria, 2019.

Durante a fase de elaboração do modelo, os objetivos da modelagem devem ser
definidos, ou seja, quais aspectos do conceito/fenômeno o modelo pretende contemplar, para
isso é preciso que o docente investigue quais os subsunçores sobre aquele conteúdo os
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estudantes dispõe em suas estruturas cognitivas. Tal investigação pode ser feita por meio de
mapas conceituais (NOVAK e CAÑAS, 2010), ou questionários e entrevistas.
Caso os indivíduos não apresentem os subsunçores necessários para a ancoragem
da nova informação, Ausubel (2000) prevê a possibilidade de usar organizadores prévios,
sendo um recurso instrucional apresentado em um nível mais alto deabstração, comparado
ao material de aprendizagem. O uso desses organizadores prévios pode ser feito durante a
fase de elaboração do modelo ou durante as experiências com fenômeno alvo e/ou a seleção
de fonte de origem do modelo. Por fim, ainda na fase de elaboração de modelos, pode ser
apresentado o material potencialmente significativo que tenha significado lógico, ou seja,
relaciona-se de modo não arbitrário e não-literal a estrutura cognitiva (AUSUBEL, NOVAK e
HANESIAN, 1978). Esse material potencialmente significativo, organizado de acordo com o
fenômeno modelado, fomenta as experiências com o fenômeno alvo, ou até mesmo outros
modelos que sirvam como fonte de origem.
Após o contato com o material potencialmente significativo, nas etapas de produção
do modelo mental (fase de elaboração) e construção do modelo expresso (modelo de
expressão), o estudante será levado à reflexão entre seus conhecimentos prévios e as novas
informações adquiridas sobre o fenômeno alvo, para produção do modelo mental, em sua
estrutura cognitiva, em consonância com o processo de expressão. Nessa fase, como propõe
a TAS, pode ocorrer a aprendizagem significativa por meio da interação não literal e não
arbitrária entre os subsunçores e as novas informações, atribuindo significado na estrutura
cognitiva do estudante para os novos conceitos ,e ressignificando os subsunçores, tornandoo gradativamente mais estável (AUSUBEL, 2003).
Ressalta-se que na fase de testes mentais e empíricos com o modelo para verificar a
contemplação dos objetivos pode ser feita a avaliação da aprendizagem significativa por meio
de mapas conceituais (NOVAK e CAÑAS, 2010), entrevistas, ou questionários. Moreira (2013)
sugere que a avaliação da aprendizagem significativa seja feita a partir de situações
contextualizadas e familiares aos estudantes.
Por fim, na etapa de avaliação dos modelos, em que os estudantes buscam identificar
a abrangência e reconhecer as limitações do modelo, pode ser feita outra avaliação da
aprendizagem significativa, como prevê Ausubel (2000), por meio do uso de novas situações
de aprendizagem, que não são familiares ao estudante.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de a modelagem ser essencial para a construção científica e cognitiva na
Ciência e no Ensino de Ciências, para Moreira (2014) muitas vezes ela é ignorada. Além disso,
em trabalhos tradicionais em que o docente apenas solicita a construção do modelo como
uma tarefa, e se preocupa apenas em avaliar o produto final, o potencial da modelagem como
processo de construção é desperdiçado.
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Nesse sentido, o presente trabalho, buscou aproximar a modelagem como estratégia
didática da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel, norteando como e onde
os pressupostos da TAS podem ser aplicados. Dessa forma, infere-se que a modelagem pode
contribuir para a Aprendizagem Significativa no Ensino de Ciências.
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Resumo: Neste trabalho, considerando a Modelagem Matemática como uma estratégia de ensino,
narramos e refletimos acerca de uma experiência de ensino realizada com alunos do curso de Engenharia
Eletrônica de uma universidade pública paranaense. Foi utilizado um problema que visava estudar o
comportamento de um medicamento no organismo de uma pessoa, com o intuito de aplicar conceitos
já estudados na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral e objetivando identificar e mobilizar
conhecimentos e habilidades dos alunos nessa componente curricular. Por meio da atividade
desenvolvida foi possível reconhecer osconceitos subsunçoresque os alunos possuíam para abordar o
problema proposto. A ausência desses conceitos também foi percebida em alguns casos. Algumas
contribuições da Modelagem Matemática como estratégia de ensino para desencadear uma
aprendizagem significativa também são observadas nesse trabalho, tais como: favorecer o
reconhecimento dos conhecimentos prévios e despertar a predisposição em aprender dos alunos uma
vez que esses se mostraram ativos durante todo o desenvolvimento da atividade.
Palavras-chave:Modelagem Matemática; Educação Matemática;Subsunçor.
Abstract: In this work, considering Mathematical Modeling as a teaching strategy, we narrate and
reflect on a teaching experience held with students of the Electronic Engineering course at a public
university in the state of Paraná. It was used a problem that aimed to study the behavior of a drug in a
person 's body, with the intention of applying concepts already studied in the discipline of Differential
and Integral Calculus and aiming to identify and mobilize knowledge and skills of students in this
curricular component. Through the developed activity it was possible to recognize the concepts
subsunçores that the students possessed to approach the proposed problem. The absence of these
concepts was also noticed in some cases. Some contributions of Mathematical Modeling as a teaching
strategy to trigger meaningful learning are also observed in this work, such as: favoring the recognition
of previous knowledge and awakening the predisposition to learn from the students once they have
been active throughout the development of the activity.
Keywords: Mathematical Modeling; Mathematical Education; Subsunçor.

1–INTRODUÇÃO
O Cálculo Diferencial e Integral está presente no currículo de diversos cursos
superiores das universidades brasileiras em especial nas faculdades de Engenharias, de modo
que, o ensino dessa disciplina tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores da Educação
Matemática visto as dificuldades e os resultados pouco satisfatórios associados a ela
(FONSECA, 2016; MALTA, 2004).
Nesse sentido estudos relacionados à prática da Modelagem Matemática1 nas aulas
de cálculo à luz do olhar teórico e metodológico da Teoria da Aprendizagem Significativa e
direcionados à melhoria do processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina têm alcançado

1

O termo Modelagem será utilizado no texto referindo-se a Modelagem Matemática no âmbito da Educação

Matemática.
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resultados positivos, como exemplo, podemos citar os trabalhos de Borssoi (2004, 2013),
Fontanini (2007) e Iaronka (2008).
Neste trabalho, descrevemos e buscamos refletir sobre uma atividade de Modelagem
Matemática desenvolvida numa aula de Cálculo Diferencial e Integral de um curso de
Engenharia Eletrônica de uma universidade pública paranaense, no primeiro semestre de
2018, na qual tinha-se como objetivo identificar e mobilizar conhecimentos e habilidades dos
acadêmicos na área de Cálculo Diferencial e Integral.
O desenvolvimento dessa atividade surgiu dos anseios e inquietações da nossa
prática docente com ensino de Matemática nos cursos de engenharia. A escolha do tema se
deu tendo em vista o crescente número de alunos acometidos de depressão e as diversas
medidas que veem sendo adotadas no campus visando uma maior conscientização sobre essa
temática.
A escolha da Modelagem Matemática nesse trabalho justifica-sepor possibilitar a
abordagem de problemas do cotidiano do aluno e, assim, dar mais significado aos conteúdos
matemáticos estudados, o que corrobora com as ideias expostas por Ausubel na Teoria da
Aprendizagem Significativa.
No que segue, apresentamos uma breve fundamentação teórica sobre a Modelagem
Matemática e a Teoria da Aprendizagem Significativa, descrevemos os procedimentos
adotados, relatamos o desenvolvimento da atividade e por fim tecemos considerações sobre
os resultados alcançados.
2–REFERENCIAL TEÓRICO
A caracterização da Teoria da Aprendizagem Significativa como estruturada por
Ausubel e uma abordagem desta com o uso da Modelagem Matemática constituem nosso
referencial teórico.
2.1 – A MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO
Pesquisadores da área da Educação Matemática, preocupados com o ensino e em
discutir a dificuldade de se ensinar e de se aprender conceitos Matemáticos, têm realizado
diversos estudos que tem contribuído com o ensino e aprendizagem dessa disciplina, dentre
esses estudos surge a Modelagem Matemática como estratégia de ensino e aprendizagem da
Matemática.
Vista como estratégia de ensino, a modelagem extrapola a simples intenção de
ensinar e aprender Matemática. É possível considerar ações sociais e políticas, possibilitadas
pelo trabalho investigativo proposto pela modelagem, o que tende a contribuir com o
crescimento intelectual do estudante e com a sua formação crítica.
De acordo Bassanezi, “a modelagem matemática consiste na arte de transformar
problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções
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na linguagem do mundo real (Bassanezi, 2013, p. 16)”. Nesse sentido, é vista como um
processo que associa teoria e prática quando se deseja entender alguma porção da realidade
a qual o indivíduo está inserido.
Na concepção de Barbosa, a Modelagem Matemática é vista como um processo, em
que não se pode estabelecer um único caminho a ser trilhado pelo aluno durante a
investigação, tornando a atividade de investigar “aberta” (BARBOSA, 2003. p. 5).
No sentido de contribuir no planejamento e realização de uma atividade de
Modelagem

Matemática na

sala

de

aula, Barbosa

(2001,

2004) apresenta algumas

possibilidades que ele denominou de “casos”, e que segue exposto no Quadro 1:
Quadro 1. Tarefas no processo de Modelagem
CASO 2
Professor
Professor/aluno
Professor/aluno

CASO 2
Professor/aluno
Professor/aluno
Professor/aluno

Professor/aluno
Professor/aluno
Fonte: Barbosa (2001, 2004)

Professor/aluno

Elaboração da situação problema
Simplificação
Dados qualitativos e quantitativos
Resolução

CASO 1
Professor
Professor
Professor

De acordo com os objetivos da aula e do tempo disponível, o professor deve definir
a melhor forma de implementar a atividade, sendo que do Caso 1 ao Caso 3 as tarefas vão
sendo mais compartilhadas e o aluno vai se tornando mais autônomo. Além disso, a duração
de tempo da atividade vai aumentando, visto a flexibilidade das escolhas. Em nossa aula, a
atividade esteve mais alinhada ao Caso 1.
Pesquisas apontam estreitas relações entre a Teoria da Aprendizagem Significativa e
a Modelagem Matemática, bem como as contribuições da Modelagem Matemática para a
atribuição de significado aos conceitos matemáticos (IARONKA, 2008;BORSSOI, 2013).
2.2 – A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
A teoria da aprendizagem significativa, de autoria do psicólogo norte-americano
David Paul Ausubel tem sido construída desde 1960, e como uma teoria psicológica e cognitiva
de aprendizagem se preocupa com as condições que facilitam a aprendizagem, com os
processos utilizados pelos alunos e com os resultados e a natureza da aprendizagem
produzida.
Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), a aprendizagem significativa é um
processo pelo qual uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura
do conhecimento do indivíduo. Essa estrutura de conhecimento específica com a qual a nova
informação interage o autor define como subsunçor. Este subsunçorpode ser um conceito,
uma ideia ou uma proposição que já existe na estrutura cognitiva do aluno e que serve de
âncora para novas informações de modo que tenham significado para o aprendiz. Na medida
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que novos conceitos vão sendo aprendidos de maneira significativa, ocorre a ampliação e
elaboração do conceito subsunçor inicial.
Apesar da dificuldade em se verificar a ocorrência de aprendizagem significativa,
Ausubel, Novak e Hanesian (1980) pressupõe algumas condições para que ela ocorra, são
elas: a) que o material de aprendizagem seja potencialmente significativo; b) que o aluno
tenha predisposição positiva em aprender; c) que exista subsunçores na estrutura cognitiva
do aprendiz.
Ausubel admite que o novo conhecimento possa ser incorporado à estrutura cognitiva
do aprendiz de duas formas: mediante a aprendizagem mecânica ou a aprendizagem
significativa.Quando uma informação não é aprendida de forma significativa, então ela é
aprendida de forma mecânica. Ao contrário da aprendizagem significativa, nesse tipo de
aprendizagem, as informações são aprendidas praticamente sem interagir com informações
relevantes presentes na estrutura cognitiva e são mais facilmente esquecidas.
No entanto, de acordo com Ausubel, Novak e Hanesian (1980), não há oposição entre
a

aprendizagem

mecânica

e

a

significativa,

elas

representam

na

verdade

um

continuum. Segundo estes autores, a aprendizagem mecânica é inevitável no caso de
conceitos novos para o estudante, mas posteriormente, com novas informações ela deverá ir
se tornando significativa.
Frente a estreita relação entre a teoria da aprendizagem significativa e a modelagem
matemática, bem como as contribuições da modelagem matemática para a atribuição de
significado aos conceitos matemáticos apontadas em pesquisas já citadas anteriormente
desenvolvemos uma atividade de modelagem matemática com vistas a aprendizagem
significativa cujo percurso metodológico descreveremos na próxima seção.
3–METODOLOGIA
Em seu livro, Almeida, Silva e Vertuan (2012, p.128) abordam a concentração do
medicamento Prozac (utilizado no tratamento de depressão e que tem em sua composição
química a fluoxetina) no organismo de um paciente. O remédio Prozac é comercializado em
cápsulas de 20 mg de fluoxetina, cuja meia-vida, após a ingestão, é de quatro a seis dias. Os
autores do livro propõem uma atividade de Modelagem Matemática que visa analisar a
concentração de fluoxetina no organismo de um paciente em duas situações:
1ª Situação: paciente que precise tomar apenas um comprimido;
2ª Situação: paciente precisa tomar um comprimido a cada cinco dias, por mais dias.
Com o objetivo de identificar e mobilizar conhecimentos e habilidades dos acadêmicos
na área de Cálculo Diferencial e Integral e tendo em vista o crescente número de alunos
acometidos de depressão e as medidas que veem sendo adotadas no campus visando uma
maior conscientização sobre o assunto, levamos o problema proposto por Almeida, Silva e
Vertuan (2012, p.128)para alunos que cursavam o terceiro período do curso de Engenharia
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Eletrônica, durante o primeiro semestre de 2018.Poisa predisposição do aluno em aprender é
uma das condições necessárias à ocorrência da aprendizagem significativa. Assim,
planejamos a atividade explorando o potencial característico da Modelagem Matemática de
explicitar o convite à investigação partindo de um problema da realidade dos alunos.
A atividade intitulada “Xô Depressão”, foi desenvolvida num período de 2horas/aulas
(100 min) com a participação de 23 alunos distribuídos em 4 grupos, sendo um dos grupos
composto por 5 alunos e os demais grupos compostos por 6 alunos.
Durante a realização da atividade foram realizadas gravações em áudio e recolhidos
os registros escrito dos alunos.
A aula foi organizada da seguinte forma:iniciamos com uma conversa sobre o tema
depressão. Os alunos relataram casos de familiares e colegas que tiveram a doença. Na
sequência apresentamos um vídeo que abordava o assunto e descreviapossíveis formas de
tratamento, dentre as citadas estava a utilização de fluoxetina, e por fim apresentamos a
problema descrito anteriormente.
Na próxima seção descrevemos o desenvolvimento da atividade e as resoluções
apresentadas por cada um dos grupos.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Após a discussão sobre o tema depressão, apresentamos aos alunos a 1ª Situação:
Qual a concentração de cloridrato de fluoxetina no organismo com o passar do tempo se o
paciente ingerir apenas uma cápsula de 20mg?
Inicialmente os alunos questionaram qual valor deveriam considerar para meia-vida
do cloridrato de fluoxetina, uma vez que o dado que eles tinham dizia que esta variava de 4
a 6 dias. Uma aluna sugeriu em voz alta que o valor da meia-vida deveria ser 5. Nesse
momento, a professora indagou o valor sugerido pela aluna e ela argumentou que estava
considerando a média dos valores. A sugestão foi acatada pelos demais alunos da turma que
prosseguiram resolvendo o problema considerando a meia-vida igual a 5 dias.
Também foi consenso entre os grupos que precisavam construir uma tabela contendo
a concentração do cloridrato de fluoxetina a cada 5 dias.
Figura 1. Tabela com a concentração do medicamento
Fonte: Registro dos alunos
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Os Grupos1 e 3 depois de construírem a tabela fizeram a representação gráfica.
Figura 2. Gráfico contendo os dados da tabela
Fonte: Registro dos alunos

A professora questionou os alunos do Grupo 4 se eles manteriam como resposta para
Situação 1 somente os dados da tabela e eles responderam afirmativamente, alegando que
estava claro que a concentração com o passar do tempo iria diminuir e que era só aumentar
os dados da tabela para obter uma resposta com boa aproximação.
O Grupo 1 não se mostrou satisfeito com a representação gráfica e buscou também
por uma representação algébrica que descrevesse a resposta geométrica dada por eles.
Figura 3. Expressão algébrica encontrada pelo Grupo 1
Fonte: Registro dos alunos

Os alunos do Grupo 2, apesar de não apresentarem uma representação gráfica
deixaram alguns rascunhos nos registros escritos dando indícios que queriam encontrar uma
função que descrevesse os dados que eles representaram na tabela, mas no final desistiram
e mantiveram a tabela como resposta.
Quando os grupos já tinham concluído, a professora perguntou quanto tempo
demoraria para o paciente não ter mais esta substância no organismo, todos os grupos
conseguiram estimar que seria próximo de 40 dias, mas apenas os alunos do Grupo 1
recorreram aos conceitos de limite para dar a respostaos demais analisaram o gráfico ou
calcularam mais alguns valores na tabela.
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Apesar de já terem estudado o conceito de limite a maioria dos alunos não utilizou,
e este pode ser um indicio de que este ainda não fosse um conceito subsunçor para eles, mas
sim que a aprendizagem desse conceito tivesse sido uma aprendizagem mecânica.
Todos os grupos que fizeram a representação gráfica uniram os pontos do gráfico de
forma contínua sem nenhum questionamento. A professora levantou essa discussão no final
da aula, no momento da socialização, e os alunos afirmaram não lembrar que isso estava
associado as noções de continuidade da função já estudadas anteriormente.Acreditamos que
relembrar essas noções constituiu uma contribuição valiosa visto o número de alunos que
apresentou essa defasagem no conteúdo de funções.
A medida que os grupos foram concluindo a resolução da 1ª Situação, apresentamos
a 2ª Situação: Qual a concentração de cloridrato de fluoxetina no organismo com o passar do
tempo se o paciente fizer um tratamento mais prolongado, ingerindo uma cápsula de 20 mg
do medicamento a cada cinco dias?
Os Grupos 1 e 3 optaram por abordar o problema fazendo uma representação gráfica.
Na situação anterior esses alunos também apresentaram uma abordagem gráfica para o
problema, o que nos leva a inferir que os alunos desses dois grupos têm gráfico de função
como um conceito subsunçor.
Figura 4. Representação gráfica da Situação 2
Fonte: Registro dos alunos

Os alunos desses dois grupos tentaram encontrar uma expressão que descrevesse
essas representações gráficas mas não obtiveram êxito. Apesar da representação algébrica
que descrevia o problema não ser algo trivial, esses alunos nem se aproximaram de uma
forma algébrica que respondesse o problema. Observando esta dificuldade combinamos com
os alunos que faríamos essa representação juntos na próxima aula, pois o tempo no momento
da socialização já estava esgotado.
O Grupo 2 se aproximou da solução algébrica do problema, como mostra a figura
abaixo.
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Fonte: Registro dos alunos

Todos os alunos dessa turma estavam estudando o conteúdo de sequências e séries,
mas apenas os alunos do Grupo 4 tentaram resolver a atividades usando esse conteúdo.
Devido a dificuldade nos cálculos eles desistiram e optaram por fazer uma tabela com os
possíveis valores. Isto mostrou que o conceito de séries ainda não era um conceito
subsunçorpara essa turma visto o baixo número de alunos que optaram por este caminho, e
os que escolheram utilizar este conteúdo não conseguirem avançar nos cálculos.
No final da aula, todas as resoluções foram socializadas na lousa pelos integrantes
dos grupos.Nota-se que condições necessárias à ocorrência da aprendizagem significativa
foram satisfeitas nesta atividade. Ou seja, o material que envolvia uma investigação
relacionada com função, organizado pela Modelagem Matemática, mostrou-se potencialmente
significativo, por possuir significado lógico. Por outro lado a evidência nas falas dos alunos do
interesse em produzir interações substanciais e não arbitrárias indicam que condições para a
ocorrência do processo da aprendizagem significativa foram satisfeitas.
Ao final da aula, solicitamos aos participantes que respondessem um questionário
explicitando suas impressões sobre a atividade. Entre os pontos positivos, a possibilidade de
explorar matematicamente uma situação realfoi o item mais citado pelos estudantes. Em
relação às dificuldades, foi um consenso encontrar uma expressão algébrica que
representasse a solução do problema.
De forma geral, consideramos o trabalho produtivo, pois os estudantes engajaramse na atividade, participaram, mostraram os conhecimentos que possuíam e também os que
não possuíame empenharam-se em compreender os diferentes caminhos abordados pelos
colegas.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho possibilitou refletir sobre possíveis contribuições da Modelagem
Matemática utilizada como estratégia de ensino no que diz respeito à aspectos da
aprendizagem significativa de conceitos matemáticos no processo de compreensão da
situação extra matemática, no caso, da situação apresentada por Almeida, Silva e Vertuan
(2012).
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Os alunos participaram das discussões do grupo, dando ideias, independentementedo
nível de conhecimento de cada membro, utilizaram diferentes conceitos para solucionar o
problema e não como uma técnica a ser decorada, o que comumente acontece em aulas de
cálculo. Em geral, a matemática que os alunos estão acostumados se atém mais às contas,
valores e resultados que a explicação de padrões e regularidades, e se tratando de uma
atividades de Modelagem Matemática estes dois últimos foram mais explorados, o que
colabora com a aquisição de significado.
Vale destacar a possibilidade de estabelecer relações entre conteúdos matemáticos
distintos tais como: função, limite e séries, todos reunidos em uma única atividade.No curso,
esses assuntos costumam ser tratados de forma fragmentada e muitas vezes transmite a
ideia de que os conceitos matemáticos são isolados e não tem relação com a realidade
dificultando a aprendizagem e compreensão desses conceitos por parte dos alunos.
Uma das condições que Ausubel indica para que a aprendizagem significativa ocorra,
é a predisposição positiva do aluno para aprender significativamente. Esta condição fica
evidenciada nessa atividade de Modelagem Matemática,pelo fato de ser possível constatar as
interações entre os estudantes e o problema proposto.Isto pode ser identificado nas atitudes
e nas falas dos estudantes, quando estes se mostraram dispostos inicialmente a debater o
tema e depois do problema já ter sido colocado se mantinham interessados em continuar
discutindo sobre o assunto.
Uma outra contribuição da Modelagem Matemática que é evidenciada nessa atividade
está na facilidade de verificar a disponibilidade de subsunçores na estrutura cognitiva. Como
não é uma atividade com conteúdo pré-definido o aluno recorre ao que ele tem de
conhecimento prévio para abordar o problema proposto. Além disso, nessa atividade os
alunospuderam verbalizar o que se passava em sua mente ao pensar sobre a atividade ou ao
socializar os modelos e respostas encontradas, o que permitiu fazermos inferências sobre
existência ou não de conceitos subsunçores e observar evidências de atribuições de
significados pelos alunos. Essa troca de significados entre aluno-aluno e professor- aluno em
um evento de aprendizagem favorece a aprendizagem significativa de conceitos matemáticos.
Diante destas observações e considerando concepções para a atividade da
Modelagem Matemática e as condições necessárias à ocorrência da aprendizagem
significativa, pode-se afirmar que o ambiente de aprendizagem gerado pela Modelagem
apresenta características que satisfazem as condições para a ocorrência da aprendizagem
significativa,

dependendo

da

interação

e

envolvimento

do

aluno

nas

discussões

desencadeadas.
Por fim, a dificuldades dos alunos em utilizar o conceito de séries para resolver a
atividade mostra que esta ainda era uma aprendizagem mecânica, uma vez que o conteúdo
tinha sido pouco trabalhado em sala. Isto vai ao encontro das ideias de Ausubelde que a
aprendizagem significativa ocorre de forma gradativa.
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PAINEL-RE-119 MAPAS CONCEITUAIS E A TEORIA DA APRENDIZAGEM: UM RELATO
DE EXPERIÊNCIA SOBRE SUA APLICAÇÃO NO ENSINO MÉDIO
CONCEPTUAL MAPS AND THEORY OF LEARNING: AN EXPERIENCE REPORT ON ITS
APPLICATION IN HIGH SCHOOL
RAMON TEODORO DO PRADO
Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Cariacica/ ramontp05@gmail.com

ALINE COSTALONGA GAMA
Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Vitória/ agama@ifes.edub.br

Resumo: Apresentamos um relato de experiência da utilização de Mapas Conceituais (MC), como
instrumento de auxílio no processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Física, com estudantes da
1ª série do Ensino Médio de uma instituição federal de ensino. Os pressupostos teóricos que norteiam
essa investigação é a teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e a elaboração de Mapas
Conceituais, proposta inicialmente por Novak. Solicitamos aos estudantes a elaboração de dois MC, em
momentos distintos do desenvolvimento da disciplina, sobre temas diferentes. Analisamos dois MC,
elaborados pelo mesmo estudante, com o objetivo investigar o processo de construção dos Mapas, sua
evolução e o entendimento dos conceitos abordados. Observamos a estrutura geral do Mapa e
apontamos pontos considerados relevantes dentro dessa metodologia. Percebemos que o estudante não
apresentou dificuldades na assimilação da técnica de Mapeamento Conceitual e que essa possibilitou
maior interação entre o professor e aluno, além da ampliação da interação entre os estudantes.
Destacamos também o protagonismo dado ao estudante ao colocá-lo para apresentar o MC elaborado.
Além disso, a recursividade, elemento fundamental dentro dos pressupostos da Aprendizagem
significativa, trazida por essa técnica, nos permite concluir que o Mapeamento Conceitual é uma ótima
estratégia no Ensino de Física.
Palavras-chave: Mapa Conceitual, Aprendizagem Significativa, Ensino de Física.
Abstract: We report the use of Conceptual Maps (MC), in the discipline of Physics, with students of the
1st grade of a federal teaching institution. The theoretical assumptions that guide this investigation are
the theory of Meaningful Learning and the elaboration of Conceptual Maps. We ask the students to
prepare two MCs, at different moments in the development of the discipline, on different subjects. We
analyzed two MC, elaborated by the same student, with the objective to investigate the process of
construction of the Maps, its evolution and the understanding of the concepts approached. We observe
the general structure of the Map and point out points considered relevant within this methodology. We
noticed that the student did not present difficulties in the assimilation of the Conceptual Mapping
technique and that this made possible a greater interaction between the teacher and the student,
besides the increase of the interaction between the students. We also emphasize the protagonism given
to the student when putting it to present the elaborated MC. In addition, recursion, a fundamental
element within the assumptions of meaningful Learning, brought about by this technique, allows us to
conclude that Conceptual Mapping is an excellent strategy in Physics Teaching.
Keywords: Conceptual Maps, Meaningful Learning, Teaching of Physics.

1 – INTRODUÇÃO
Mapas Conceituais são ferramentas gráficas para a organização e representação do
conhecimento (NOVAK; CAÑAS, 2010) que podem ser utilizados com distintas finalidades,
dentre elas: auxiliar na aprendizagem de conceitos, avaliar o processo de ensinoaprendizagem e estruturar e organizar o conhecimento. Em sua concepção inicial, os Mapas
Conceituais (MC) foram utilizados para representar visualmente as relações conceituais
estabelecidas por alunos ao longo da escolarização básica (CICUTO; CORREIA, 2013).
Os MC podem ser definidos como um conjunto de conceitos imersos em uma rede de
proposições. Elas são formadas por um conceito inicial, um conceito final e um termo de
ligação. Ferracioli (2007) sugere a utilização de Mapas Conceituais como instrumento de

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1108

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

eliciação do conhecimento, ou seja, como ferramenta para externalizar o que o aluno conhece
sobre determinado área do conhecimento.
“Neste contexto, pelo fato dos mapas conceituais poderem ser considerados
como uma explícita representação da maneira que o sujeito entende e
relaciona conceitos, eles permitem visualizar o significado das ligações
estabelecidas auxiliando o reconhecimento da validade de uma ligação ou
da falta de ligações significativas entre esses conceitos.” (FERRACIOLI,
2007)

Esse trabalho apresenta um relato de experiência sobre a utilização de Mapas
conceituais como instrumento de auxílio na Aprendizagem Significativa de conceitos físicos
em uma turma da 1ª série do Ensino Médio integrado à um curso técnico;
2 – REFERENCIAL TEÓRICO
O Mapa Conceitual é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo pesquisador Joseph
Novak e seus colaboradores e, potencialmente, pode auxiliar a busca por uma Aprendizagem
Significativa.
Para Ausubel (2003), a Aprendizagem Significativa ocorre quando a nova informação
ancora-se em conceitos ou, em proposições relevantes, pré-existentes na estrutura cognitiva
do aprendiz provocando a reorganização da mesma.
Moreira (2010) afirma que, apesar de Ausubel nunca ter mencionado Mapas
Conceituais em sua teoria, esses estão fortemente relacionados à teoria da Aprendizagem
Significativa. O referido autor argumenta que, logo após o seu aparecimento, essa estratégia
revelou ter um alto potencial para facilitar a negociação, construção e aquisição de
significados.
Novak e Gowin (1996) apontam que mapa conceitual é um recurso esquemático
utilizado para representar um conjunto de significados conceituais incluídos numa estrutura
de proposições, mostrando assim um resumo esquemático do que foi aprendido. Para Moreira
(2011), Mapas Conceituais são diagramas de significados que buscam relacionar os conceitos
hierarquicamente, não havendo regras gerais fixas para o traçado de tais mapas. O
importante é que o mapa seja um instrumento capaz de evidenciar significados atribuídos a
conceitos e relações entre conceitos no contexto de um corpo de conhecimentos.
A elaboração de um mapa conceitual consiste então na organização dos conceitos e
no estabelecimento de conectores entre esses, sendo os conceitos colocados dentro de figuras
geométricas e ligados por linhas indicando, no entendimento de quem realizou o mapa, uma
relação entre eles. A utilização de mapas conceituais pode permitir aos alunos expor suas
ideias, criar, opinar e discutir o conteúdo em estudo (MENDONÇA, 2012). A análise dos
mapas, como relatado por Novak e Cañas (2010), permite identificar a hierarquia e a relação
entre os conceitos na estrutura cognitiva de quem elaborou o mapa.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1109

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

Moreira (2011) afirma que os mapas conceituais podem ser utilizados como
instrumento de avaliação da aprendizagem para obter uma visualização da organização
conceitual que o aprendiz atribui a um dado conhecimento.
Assim, Mapas Conceituais podem ser utilizados recurso metodológico em busca da
Aprendizagem Significativa, como instrumento que possibilita a recursividade, a negociação
de significados, a consolidação da aprendizagem e avaliação da assimilação conceitual.
3 – METODOLOGIA
A elaboração dos Mapas Conceituais foi desenvolvida em uma turma da 1ª série do
Ensino Médio, técnico profissionalizante em Portos, do Instituto Federal do Espírito Santo,
campus Cariacica.

Ingressam anualmente na instituição apenas uma turma nesse curso.

Destacando que os estudantes passam por um processo seletivo, percebemos que os alunos
possuem conhecimentos prévios relevantes e fácil adaptação as várias metodologias e
recursos de ensino-aprendizagem.
A instituição de ensino está localizada no município de Cariacica, cidade que faz parte
da região Metropolitana da Grande Vitória e vizinha da capital Vitória, no Espírito Santo. Essa
escola é uma instituição federal que possui três cursos técnicos integrados e funcionando em
regime integral. As aulas iniciam-se às 7 h e tem seu término às 15h30min. A instituição
recebe alunos de toda região da Grande Vitória e alguns do interior do estado.
Para a confecção dos Mapas Conceituais foi utilizado o software CmapTools. Esse
software, desenvolvido pelo Instituto de Cognição Humana e de Máquinas (IHMC) da Flórida,
disponível em https://cmap.ihmc.us/, permite que os usuários construam, naveguem,
compartilhem e critiquem modelos de conhecimento representados como Mapas Conceituais.
Ele permite aos usuários, entre muitos outros recursos, construir seus MC em seus
computadores pessoais, compartilhá-los em servidores (CmapServers) em qualquer lugar da
internet, vincular seus MC a outros MC em servidores, criar automaticamente páginas web de
seus Mapas Conceituais em servidores, editar seus Mapas de forma síncrona com outros
usuários da internet e pesquisar na web por informações relevantes para um Mapa Conceitual.
Para a confecção do Mapas Conceituais foram usados os temas Movimento e Força,
que fazem parte de ementa da disciplina de Física da 1ª série. Foi solicitado aos alunos a
elaboração de dois Mapas Conceituais, em momentos distintos, com temas diferentes. Para
cada Mapa construído, os alunos foram convidados a explicar, em explanação para toda a
turma, o Mapa elaborado. Durante apresentação era discutido, com intervenções do professor
e dos colegas, os conceitos, com destaque especial aos que possuíam conexões equivocadas.
Para essa metodologia os alunos tiveram uma aula explicativa sobre Mapeamento
Conceitual, sua origem, sua finalidade e o contexto de sua utilização na turma. Foram
apresentados exemplos e exemplares de MC para que os alunos pudessem conhecer tal
recurso. Na mesma aula, também foi apresentado o software CmapTools e o seu
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funcionamento. Embora a plataforma do CmapTools seja bem amigável e de fácil utilização,
foi construído, juntamente com os alunos, com o auxílio da projeção através do Datashow,
um pequeno MC, para que todos acompanhassem a utilização do programa e elucidassem
possíveis dúvidas acerca dessa ferramenta.
Neste trabalho, analisaremos dois Mapas Conceituais, elaborados pelo mesmo
estudante, com o objetivo de investigar o processo de construção dos Mapas, sua evolução e
o entendimento dos conceitos abordados. Observaremos a estrutura geral do Mapa e
apontaremos pontos considerados relevantes dentro dessa metodologia.
Para análise dos MC nos inspiramos nos critérios propostos por Mendonça (2012).
Propomos que os mapas sejam classificados em três categorias: suficiente, regular e
insuficiente.
Em um Mapa Conceitual Suficiente, o estudante releva excelente domínio dos
conceitos estudados apresentando as informações conceituais relevantes para o tema em
questão. Ele apresenta hierarquia conceitual, estabelece as proposições corretamente e com
palavras de ligação adequadas e pode apresentar exemplos.
Um Mapa Conceitual Regular revela pouco domínio do aluno acerca dos conceitos
estudados apresentando um número reduzido de conceitos. Apresenta hierarquia básica,
demonstrando sequências lineares e palavras de ligação e conceitos não claros.
Classificamos como Mapa Conceitual Insuficiente a estrutura que revela ausência de
compreensão dos conceitos estudados apresentando pouquíssimos conceitos relevantes
relacionados ao tema em questão. Apresenta proposições que não mostram domínio dos
conceitos em questão e sem hierarquia conceitual.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
A Figura 1 apresenta a primeiro Mapa elaborado pelo estudante.
Evidenciamos que o estudante apresenta, em seu primeiro Mapa elaborado, um
elevado número de conceitos. É possível afirmar que o estudante compreendeu as premissas
relacionadas à utilização do Mapeamento Conceitual e que consegue utilizar o programa
CmapTools com facilidade. Contudo, o Mapa é Insuficiente, uma vez que apresenta baixa
hierarquia conceitual, ausência de relações cruzadas e proposições que indicam baixa
compreensão do aluno para os conceitos em questão. Esse resultado é corroborado na
apresentação oral do Mapa pelo estudante.
Porém, destacamos que o protagonismo proporcionado ao estudante, no processo de
apresentação do Mapa, permitiu a reformulação de vários conceitos através da interação entre
docente e discente, e entre o aluno e os seus colegas de turma. Além disso, salientamos a
externalização dos conceitos proporcionada pela utilização do Mapeamento Conceitual.
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Figura 1. Mapa conceitual elaborado abordando o conceito de Movimento.

Vale ressaltar ainda que, como exposto por Moreira (2010), não se deve esperar que
o aluno apresente o Mapa Conceitual “correto” de um certo conteúdo, pois isso não existe.
Esse autor destaca que Mapas Conceituais são dinâmicos e estão em constante mudança no
curso da Aprendizagem Significativa. “Se a aprendizagem é significativa, a estrutura cognitiva
está constantemente se reorganizando por diferenciação progressiva e reconciliação
integrativa e, em consequência, mapas traçados hoje serão diferentes amanhã.” (Moreira,
2010, p. 24)
A Figura 2 mostra o segundo Mapa elaborado por esse aluno.
A análise comparativa dos Mapas Conceituais revela, pelo aumento do número de
conceitos listados, uma familiarização, ainda maior, do estudante com o programa e um
aumento nos conceitos presentes em sua estrutura cognitiva. A análise dos Mapas Conceituais
elaborados permite inferir que, o debate acerca do Mapa, após sua elaboração, colabora para
a evolução conceitual. Novamente, através do Mapa, constatamos a dificuldade do aluno em
assimilar e interligar os conceitos abordados.
Enfatizamos que a aprendizagem significativa é progressiva, com rupturas e
continuidades e pode ser demorada (MOREIRA, 2011). Reforçamos que é ilusão pensar que
uma boa explicação e um aluno aplicado são condições suficientes para a aprendizagem
significativa, que depende do domínio progressivo de situações-problema (MOREIRA, 2011).
Observamos que o estudante buscou hierarquizar e utilizar proposições entre os
conceitos, entretanto os conceitos não estão bem estruturados e o aluno não estabelece a
reconciliação integrativa entre os conceitos presentes no Mapa.
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Figura 2. Mapa Conceitual elaborado abordando o conceito de Força.

Como afirma Moreira (2011), mapas conceituais são dinâmicos e não faz sentido
querer avaliá-los como se avalia um teste de escolha múltipla ou um problema numérico
sendo que as explicações do aluno, oral ou escrita, em relação ao seu mapa, facilitam muito
a tarefa do professor nesse sentido. O MC apresentado pelo aluno estaria classificado
insuficiente, com linearidade e sem a presença de proposições que indicariam a assimilação
dos conceitos presente no Mapa. Em sua apresentação, o estudante não demonstra profunda
compreensão dos conceitos estudados.
Lembrando que “o aprendiz deve querer relacionar os novos conhecimentos, de
forma não arbitrária e não literal, a seus conhecimentos prévios” (Moreira, 2011, p.25).
Assim, evidenciamos as dificuldades apresentadas por esse aluno ao longo do
processo de intervenção educacional e ressaltamos que os Mapas Conceituais elaborados pelo
estudante, juntamente com a apresentação desse, permitiram a interação social e o
protagonismo do estudante, facilitando o processo de negociação de significados.
Como salienta Moreira (2011), não há regras gerais fixas para o traçado de mapas
de conceitos, o mais importante é que o mapa seja um instrumento capaz de evidenciar
significados atribuídos a conceitos e as relações entre conceitos.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os mapas conceituais auxiliaram na identificação dos conhecimentos dos alunos e,
apesar de não ser algo tão familiar aos estudantes, foi bem aceito por esses. Essa atividade
permitiu acessar o conhecimento dos alunos e torná-los protagonistas no processo de
construção do conhecimento. O Mapeamento Conceitual propositou maior interação entre
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educador e educandos, atuando como ponte entre o conhecimento que o aluno possuía e o
que se necessitava alcançar.
A análise dos Mapas elaborados revelou as dificuldades na captação de significados,
por parte do estudante. Contudo, destacamos que nesse trabalho os Mapas não foram
utilizados, assim como não devem ser, como instrumento de apontamento de erros ou de
ausência de conhecimento, no contexto desqualificador do estudante. Mapas foram, e devem
ser, utilizados como ponte, entre o conhecimento que o aluno possuía, externalizado pelos
Mapas elaborados, e os conceitos que precisaria ter para aprender significativamente a
conteúdo em questão.
Outro ponto importante a ser considerado foi a participação e discussão dos mapas
elaborados durante sua apresentação, tanto por parte do aluno que apresentava seu MC
quanto por parte dos seus colegas propiciando um maior aprofundamento dos conceitos
discutidos na disciplina.
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Resumo:O principal objetivo deste relato é mostrar a possibilidade de averiguar os conhecimentos
prévios dos educandosrelacionados ao conteúdo matemático funções por meio de atividades de cunho
expositivoou avaliativo. Trata-se de uma pesquisa fundamentada nas ideias Ausubel para a
aprendizagem significativa, de abordagem qualitativa, de cunho exploratório realizado por meio da
observação participante da disciplina de Matemática em uma escola pública localizada na cidade de
Santa Maria, RS. As observações permitiram evidenciar que uma avaliação contínua das atividades
propostas em sala de aula permitetanto verificar a aprendizagem dos educandos quanto para identificar
lacunas de aprendizagem, a ausência de conhecimentos prévios necessários e para mapear tópicos que
carecem revisão.
Palavras-chave: Função, Subsunçores, Aprendizagem Significativa.
Abstract: The main objective of this report is to show the possibility of ascertaining the previous
knowledge of the students related to the mathematical content functions through activities of an
expositive or evaluative nature. It is a research based on the Ausubel ideas for meaningful learning,
with a qualitative approach, with an exploratory character, through interviews and participant
observation of the Mathematics discipline in a public school located in the city of Santa Maria, RS. The
observations made it possible to show that the continuous evaluation of the activities proposed in the
classroom allows both checking the learners' learning and identifying learning gaps, the lack of previous
knowledge needed and to map topics that need revision.
Keywords:Function,Subsumes, Meaningful Learning.

1–INTRODUÇÃO
O conhecimento move o mundo. No campo educacional,pode-se pensar o processo
deensino como meio de locomoçãoque conduz o aluno ao conhecimento de diferentes áreas
e à sua aplicabilidade em situações do cotidiano.Para tanto, é fundamental que a
aprendizagem dos conteúdos estudados em sala de aula seja significativa conforme definida
por Ausubel, ou seja, uma aprendizagem de significados na qual o aprendiz relacione um
novo conhecimento com outros aprendidos anteriormente (AUSUBEL, 2003).
ABase Nacional Comum Curricular (BNCC), por exemplo,ressalta a importância de o
aluno dar significado aos conteúdos estudados e sugere que o professor parta do que o aluno
já traz de conhecimento para iniciar o processo de instrução.Entretanto, essa prática nem
sempre se faz possível devido à sobrecarga de trabalho do docente, que desenvolve suas
atividades profissionais numa carga horária de 60 horas semanais, e, por esse motivo, nem
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sempre dispõe do tempo necessário para planejar a instrução.Segundo a BNCC(2016,p.135136):
[...] as situações escolares permitem envolver infinitos contextos, sejam eles
oriundos de práticas sociais, de outras áreas de conhecimento ou, ate mesmo
contextos da própria matemática. Nunca e demais reforçar que o mais
importante e que as situações permitam ao/a estudante atribuir significado aos
conceitos envolvidos.

Propõe ainda a aprendizagem da Matemática a partir de cinco eixos: Números e
Operações, Geometria, Grandezas e Medidas, Álgebra eFunções e Estatística (BNCC, 2016).
No que dizrespeito ao quarto eixo, a definiçãode função muito próxima da utilizada
nos dias atuais é a do matemático alemão Peter Gustav LejeuneDirichlet (1805-1859):
Se uma variável y está relacionada com uma variável x de modo que, sempre
que um valor numérico é atribuído a x, existe uma regra de acordo com a qual
é determinado um único valor de y, então se diz que y é função da variável
independente x. (DIRICHLET 1938 apud BOYER, 1974, p. 405)

De fato, para caracterizar de modo mais preciso a noção de função o estudante deve
recorrer também às noções de conjuntos, de pares ordenados, domínio, imagem, relação,
razão, proporção, dependência entre outras noções.
Oliveira (1997) ressalta que a noção de razão e proporção, por exemplo, está
implícito nas funções e gráficos pois, “à medida que a variável independente x sofre
acréscimos, a variável dependente cresce ou decresce proporcionalmente (direta ou
inversamente)”

(OLIVEIRA,

1997,

p.

33).Neste

mesmo

contexto,

os

gráficos

são

“particularmente importantes, pois,além do apelo visual favorecem a observação de
determinados comportamentos,que em outras representações (tabela e algébrica) são difíceis
de perceber” (BARRETO, 2008, p. 4).
No entanto, verifica-se em sala de aula que muitos estudantesdemostram falta de
domínio da linguagem matemática, dos seus conceitos e fundamentos, ou seja, apresentam
dificuldades para expressar funções solicitadas por meio da linguagem simbólica da álgebra
e para fazer manipulações algébricas que envolvam simplificações de frações,produtos
notáveis, resoluções de equações e esboço de gráficos. Esse fato nos remete ao estudo de
Markovits,Eylon e Buckheimer (1995) e à sua afirmação de que no contexto específico das
funções, a complexidade das manipulações técnicas envolvidas nas situações pode acarretar
dificuldades pois alguns estudantes apresentam mais dificuldade para resolver uma tarefa em
que a regra de correspondência contenha fraçõesdo que em uma tarefa semelhante
envolvendo apenas inteiros. Consequentemente, essas dificuldades devem ser mapeadas e
sanadas para que não se tornem obstáculos para futuras aprendizagens.
Diante do exposto e partindo-se do principal pressuposto da Teoria da Aprendizagem
Significativa (TAS) de Ausubel, que o conhecimento que o educando possui é o fator que mais
influencia em sua aprendizagem, o principal objetivo deste relato apresentar atividades de
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ensino e de avaliação que permitem a averiguar os conhecimentos prévios de estudantes de
uma turma de 1º ano matriculados em uma escola pública de Santa Maria, no Rio Grande do
Sul, Brasil na disciplina de Matemática relacionado ao conceito de funções.
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de mestrado desenvolvida na
Universidade Federa de Santa Maria na área de Educação em Ciênciase vinculada ao Grupo
de Estudos e Pesquisa em Aprendizagem de Ciências e Matemática – GPEACIM.
Em termos de organização, este relato inicia-se pela apresentação sucinta do
referencial teórico adotado, seguido da descrição do desenvolvimento, resultados e das
análises efetuadas.
2–A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO
A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) tem como catedrático o psicólogo norte
americano David Paul Ausubel que desenvolveu uma teoria cognitivista voltada à
aprendizagem que ocorre em sala de aula. Para Ausubel:
A aprendizagem significativa constitui apenas a primeira fase de um processo
de assimilação mais vasto e inclusivo, que também consiste na própria fase
sequencial natural e inevitável da retenção e do esquecimento. A Teoria da
Assimilação explica a forma como se relacionam de modo seletivo, na fase de
aprendizagem, novas ideias potencialmente significativas do material de
instrução com ideias relevantes, e, também, mais gerais e inclusivas (bem
como mais estáveis), existentes (ancoradas) na estrutura cognitiva (AUSUBEL,
2003).

Ausubel sugere que o professor, antes da instrução em sala de aula, averigue o que
o educando já traz de conhecimento prévio em sua estrutura cognitiva. Em outras palavras,
se o docente conhecer o conjunto de conhecimentos que o estudante possui sobre
determinado tema, como este os correlaciona e organiza em sua estrutura cognitiva,
favorecerá que a aprendizagem ocorra de forma significativa.
Os conhecimentos prévios relevantes e específicos presentes na estrutura cognitiva
do aprendiz que servem de pontes de ligação entre um novo conhecimento e aquilo que os
estudantes já sabem são denominados no âmbito da TAS de “subsunçor”.
Assim, a subsunção explica, em grande parte, a aquisição de novos significados
(ou o acréscimo de conhecimentos); o leque alargado de retenção de materiais
apreendidos significativamente; a própria organização psicológica de
conhecimentos como estrutura hierárquica na qual os conceitos mais inclusivos
ocupam uma posição cimeira e, depois, subsumem, de forma progressiva e
descendente, sub- conceitos extremamente diferenciados e dados factuais; e
a ocorrência final do esquecimento (AUSUBEL, 2003. p. 44).

Logo, na perspectiva da TAS, o conhecimento adquirido é organizado de forma
hierárquica do mais geral para os mais específicos(Princípio da Diferenciação Progressiva).
Segundo Moreira e Mazini (1982) este princípio também é tido como um princípio
programático na elaboração do conteúdo a ser ensinado, de maneira que as ideias mais gerais
e inclusivas de uma disciplina sejam apresentadas antes e, somente depois, sejam
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progressivamente detalhadasconforme suas especificidades. No entanto, se a organização do
conhecimento se der dos específicos para os mais gerais, este movimento caracterizará o
processo de Reconciliação Integrativa. Nas palavras de Ausubel (2003, p. 6)
O primeiro princípio reconhece que a maioria da aprendizagem e toda a
retenção e a organização das matérias é hierárquica por natureza, procedendo
de cima para baixo em termos de abstração, generalidade e inclusão. A
reconciliação integradora tem a tarefa facilitada no ensino expositivo, se o
professor e/ou os materiais de instrução anteciparem e contra-atacarem,
explicitamente, as semelhanças e diferenças confusas entre novas ideias e
ideias relevantes existentes e já estabelecidas nas estruturas cognitivas dos
aprendizes.

Ausubel em sua teoria também orienta os docentes no caso de os estudantes não
terem subsunçores adequados e relevantes para a aprendizagem de determinado tema. Neste
caso, sugere a utilização de um organizador prévio, que segundo Moreira (2012) podem ser
um texto, vídeo, figura, etc.... São caracterizados como expositivos, quando o educando não
tem nenhuma ideia do assunto a ser tratado, ou comparativos, quando o educando já tem
alguma ideia sobre o assunto e servem como ponte para um novo assunto que será abordado
e o conhecimento que o aluno tem ou deveria ter em sua estrutura cognitiva pois:
Os organizadores prévios podem tanto fornecer “ideias-âncora” relevantes
para a aprendizagem significativa do novo material, quanto estabelecer
relações entre ideias, proposições e conceitos já existentes na estrutura
cognitiva e aqueles contidos no material de aprendizagem (MOREIRA, 2012, p.
137).

Em suma, três condições precisam ser satisfeitas, segundo Ausubel (2003), para que
a aprendizagem ocorra de forma significativa: (i) que o aprendiz queira aprender, que ele
esteja pré-disposto ao conhecimento (ii) que o aprendiz tenha subsunçores disponíveis e
relevantes em sua estrutura cognitiva e, (iii) que o material de aprendizagem seja
potencialmente significativo, ou seja, que o material seja lógico e leve em conta o
conhecimento necessário para aprender determinado assunto.
Neste trabalho, focamos no segundo quesito e verificamos os conhecimentos prévios
de estudantes de uma turma de 1° ano de uma escola pública na cidade de Santa Maria, RS
relacionados com os conteúdos de plano cartesiano e funções.

3– ASPECTOS METODOLÓGICOS
Caracteriza-se este relato como uma pesquisa de abordagem qualitativa, de cunho
exploratório que se utiliza da observação participante na disciplina de Matemática em uma
escola pública localizada na cidade de Santa Maria, RS.
Na observação participante tem-se o pesquisador no meio da comunidade que ele
está estudando e inclui também análise bibliográfica, documental e entrevistas. Neste
trabalho nos interessa particularmente a observação participante por considerar a
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preocupação da primeira autora, docente da turma descrita na sequência, com a
aprendizagem significativa dos educandos na disciplina de Matemática.
3.1- OS SUJEITOS E O CONTEXTO DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE
Participaram da investigação 29 estudantes matriculados em uma turma de primeiro
ano, sendo dois destes classificados segundo a legislação, como alunos especiais com
habilidade física reduzida (cadeirantes). O número diário de educandos presentes nas aulas
varia entre 21 e 24 alunos.
Quanto à escola, ela está localizada na cidade de Santa Maria, RS e é constituída por
um total de 1264 alunos no ano de 2016, mais de 100 professores e uma média de 30
funcionários. É considerada uma escola de porte médio com área de 8.497,50 m² e possui
em sua estrutura física um laboratório de informática, sala multifuncional (para atendimentos
alunos portadores de necessidades especiais), laboratório das artes, expressão e linguagem,
quadras para educação física, ajardinamento, recreação e estacionamento.
A metodologia utilizada na escola é baseada na reflexão da realidade, oportunizando
ao aluno a construção de sua autonomia e conhecimento, revendo sua visão de mundo por
viés de aulas dialogadas, de produção e interação com o grupo. Para tanto, está atenda a
mudanças e propensa à reorganização curricular.
Estas preocupações também se refletem no plano político pedagógico da escola e
busca responder algumas questões que são reflexos acerca das prioridades da comunidade,
como: “Que mundo se quer viver? Que aluno se quer formar? Para que sociedade? [...]”(PPP,
2014, p.3). De fato,
A escola busca pautar o trabalho pedagógico com base numa tendência
dialética e interacionista, que democratize o conhecimento e esteja
fundamentada em valores humanistas, entre os quais: solidariedade, justiça
social, honestidade, responsabilidade e respeito às diferenças, como condição
social do conhecimento. A tendência pedagógica histórico crítica dos conteúdos
é a que mais se aproxima deste ideal (PPP, 2014, p.15).

Acredita-se que a pesquisa realizadase insere neste contexto, na medida em que a
aprendizagem significativa de conteúdos contribui para que o estudante assuma uma postura
crítica e reflexiva e perceba a relação e a importância de tais conhecimentospara a vivência
em sociedade e seja capaz de:
[...] manejar a informação, criticamente, sem sentir-se impotente 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, 2000, p.
07).
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Quanto à avaliação, a escola possui uma avaliação classificatória que consiste em
avaliar o educando por meio de provas e testes. A recuperação ocorre de forma paralela em
cada trimestre, buscando pelo domínio dos pré-requisitos, dando ênfase à superação de
dificuldades de aprendizagem e não de nota.
A avaliação nas escolas estaduais a partir de 2012 (Ensino Médio Politécnico) é
realizada por conceitos. Sendo determinados: Construção Satisfatória de Aprendizagem
(CSA), Construção Parcial de Aprendizagem (CPA) e a Construção Restrita de Aprendizagem
(CRA). Os educandos que não alcançam o parecer CSA no trimestre terão que realizar as
atividades de recuperação paralelas às aulas, chamados de Plano Pedagógico Didático de
Apoio (PPDA). O educando é reprovado se obtiver CRA em duas áreas de conhecimento,
porém se ele ficar com CRA em uma área, será aprovado de ano e acompanhado por PPDA,
que consta a descrição das dificuldades que o educando deve superar (modificar) com a ajuda
dos docentes.
Em conformidade com o termo de consentimento assinados junto aos estudantes e
à escola, no decorrer deste texto, adotaremos nomes fictícios para os estudantese, a docente
de Matemática será mencionada pela letra “M”.
4–DISCUSSÕES: AS OBSERVAÇÕES
As observações das aulas da turma A do primeiro (1º) ano de Matemática ocorreram
no período diurno entre os meses de setembro 2016 a janeiro de 2017. O ano de 2016 não
foi um ano letivo normal, devido à greve de dois meses e das paralisações de professores
para reivindicar melhoria de cunho salarial.
Antes do início das observações das aulas da professora M, a docente da turma havia
solicitado que os educandos escrevessem em uma folha conteúdos do Ensino Fundamental.
Essa folhaserviu para mapearos conhecimentos prévios essenciais para aresolução de
problemasenvolvendo o objeto matemático funções, tais como: operações básicas,
potenciação, radiciação e Fórmula de Bhaskara, entre outros. No entanto, apenas seis alunos
realmente elaboraram-nas, este ocorrido dificultou que o professor avaliar os subsunçores.
As aulas da disciplina de Matemática observadas foram categorizadas em atividades
como: trabalhos, atividades avaliativas (testes, provas), aula expositiva, aula com exercícios.
Sendo que das três horas aulas semanais, uma era desenvolvida atividade avaliativa com a
finalidade de um acompanhamento da aprendizagem de modo a tentar que este aluno tivesse
indícios de aprendizagem significativa.
As observações das aulas de Matemática totalizaram 33 horas/aula, sendo
apresentado apenas um recorte de algumas aulas. Na análise dos dados foram utilizados os
seguintes códigos da descrição: (A) Aluno e (O) Observador. É valido ressaltar que todas as
aulas foram analisadas, mas,neste relato, optou-se por detalhar uma aula expositiva e uma
atividade avaliativa. Mais especificamente,a Aula 2, referente ao domínio, imagem e ao zero
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da função e a Aula 6 relacionada à aplicação da Prova da área Matemática e suas tecnologias
conforme segue.
Aula 02: Funções (domínio, imagem, zero da função).
(O) Estão nesta aula 20 alunos, sendo dois (2) alunos especiais, cadeirantes: a aluna
especial Fernanda acompanhada por sua mãe e aluno especial Bernardo pela monitora.
Bernardo copia a matéria. Fernanda, por sua vez, possui dificuldades na coordenação motora
nas partes superiores e também na fala e, por esse motivo, sua mãe como monitora copia o
conteúdo e realiza a locução das perguntas feitas por Fernanda.
A professora Mprossegue com o conteúdo de Funções a partir do domínio, imagem e
zero da função. Questiona o que é domínio e imagem mas, a turma não responde inicialmente.
Somente após ela citar exemplos, os educandos interagem respondendo corretamente ao que
foi questionado. Então ela apresenta o seguinte exercício:
Exercício: Dada a função=(') = 2' ? + 1, calcular a imagem de ' = 2.
A professora escreve na lousa:
) = 2' ? + 1
=: ℝ → ℝ
e, questiona:' = 2 é conjunto de que?
(A) Os alunos falaram valores aleatórios.
(O) Percebeu-se que para os alunos a pergunta da professora M não estava clara ou
que não os mesmos não tinham conhecimento prévio relevante sobre o assunto.
(A) No momento em que um aluno responde o que a professora Mesperava se dá o
ponto de partida para a instrução.
A professora M começou explicando os conjuntos, para chegar ao conjunto dos
números reais. Ressalta que o conjunto dos números complexos será trabalhado apenas no
3º ano. Logo após, M realiza a resolução do exercício proposto, retoma o par ordenado e faz
relação dos conjuntos dos números reais.
Em seguida, a professora M apresenta uma nova situação: E, no caso da função
D

=(') = 2' ? + 1 com ' = .
E

A professora M fez questionamentos sobrepotência, multiplicação, mínimo múltiplo e
adição de fração, mas a turma permaneceu em silêncio.Na sequência, a docente depois de
substituir o valor de ' na função, não utilizou o mínimo múltiplo comum para calcular =(4) =
?
D.

+ 1. A docente fez os alunos pensarem que a unidade 1é equivalente e pode ser escrito na

forma de fração

D.
D.

.

(O) Desta maneira de explicar, mesmo em aula expositiva, é possível fazer com que
os educandos desenvolvam o raciocínio, sem memorizar o resultado ou procedimentos e a
aprendizagem significativa do conteúdo.
A professora M, comenta com a turmaque na folha, denominada por eles de “cola”,
deveriam colocar os conteúdos do Ensino Fundamental que consideravam que não possuíam
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a ideia âncora,dentre estes assuntos importantes faltou: propriedades de frações, potenciação
e radiciação, que é muito utilizado na parte procedimental dos conteúdos de funções.
Esta preocupação da professora M está de acordo com a premissa Ausubeliana de
que o professor parta do conjunto de conhecimento que estudante possui sobre determinado
tema para iniciar a instrução de algo novo e, nocaso de os estudantes não possuírem
subsunçores relevantes e disponíveis em sua estrutura cognitiva é preciso criar pontes
cognitivas com o novo conhecimento a outros aprendidos anteriormente.
(O) A professora utilizou resolveu um exercício em aula e escolheu alguns alunos
para explicarem sua “cola” (lista de conteúdos aprendidos anos anteriores). Comentou que
estavam incompletas e que poderiam refazê-las desde que entregassem até a próxima aula.
Desta forma o aluno teve a possibilidade de rever seus conhecimentos prévios e as ligações
entre os conteúdos estudados além de trocar o parecer de avaliação de r = restrito, para s=
satisfatório.
(O) As aulas de Matemática têm três períodos por semana, sendo o último destinado
a trabalho avaliativo por ser geralmente reduzido (30 minutos). Estes trabalhos avaliativos
semanalmente a docente consegue identificar os conhecimentos prévios do conteúdo de
função e a falta de ideia ancora no que se refere a aspectos conceituais e procedimentais.
A professora M realizou a correção dos exercícios com fração, números negativos, zero.
(O) Os alunos refletiram e foram submetidos a várias formas de resolução de exercícios, uma
vez que apresentavam grandes dificuldades na parte procedimental em trabalhar com frações
ecom números negativos.
Aula 6: Prova de Matemática e suas tecnologias
Para a metade da turma que possuía CSA, ou seja, Construção Satisfatória de
Aprendizagem, a prova já valeria para o próximo trimestre e, para o restante dos educandos
com parecer CPA ou CRA a prova é uma oportunidade para modificar o parecer recebido. As
provas são nominais e contemplam o mesmo conteúdo das demais.
(O) A “cola” tem conteúdo de operações com números fracionários, Fórmula de
Bhaskara, Teorema de Pitágoras, regra de sinal, ordem de resolução das expressões
numéricas - todos conteúdos identificados pela professora como as principais dificuldades do
Ensino Fundamental, que são importantes no aspecto procedimental da resolução das
funções.
(O) A prova contemplava exercícios de coordenadas no Plano Cartesiano, plano
cartesiano para colocar os pontos. Dados os conjuntos fazer a relação AxB, pares ordenados
com a relação, identificar se os diagramas dados na prova são funções. Encontrar a imagem
da função, dados os valores de x encontre y, realizar a solução para as raízes da Função, e
por fim uma questão resolver as expressões básicas de adição, subtração, multiplicação e
divisão.
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(O) Todos os alunos realizam a prova, mesmo os educandos com CSA, que já
possuíam média garantida para o segundo trimestre. Ao terminar a prova, os alunos só podem
sair quando tocar a sirene para segundo período. Metade da turma entregou a prova assim
que tocou a sirene.
(A) Uma aluna perguntou se na questão 1 era para tirar o par ordenado e se não
importava a ordem que ela pegasse os pontos.
(O) A questão 1 consistia em um gráfico com pontos A, B, C, D, E, F, G. O educando
deveria identificar para cada ponto os valores do par ordenado (x, y), sendo que a educanda
não sabia no par quem estava no eixo x e no eixo y. Consequentemente, não conseguiu
identificar o valor de cada ponto.
Esse feedback em tempo real permitiu que a professora conseguisse sanar dúvidas
à medida em que elas apareciam evitando que se tornassem obstáculos cognitivos em futuras
situações de aprendizagem. Esse comprometimento do professor também se reflete no
interesse dos educandosque buscavam constantemente tirar dúvidaspertinentes a cada
assunto trabalhado. Tais atitudes são essenciais para que a aprendizagem desses estudantes
seja significativa, pois colaboram para que o estudante manifeste sua predisposição em
aprender e se torne protagonista de seu aprendizado.
Em decorrência da greve, das paralisações dos professores e de ocupações por parte
dos educandos que reivindicavam melhoras nas escolas,os períodos de aulas foram reduzidos,
não foi possível cumprir o programa da série de ensino. Desta forma, os conteúdos foram
desenvolvidos de forma resumida e superficial devido ao pouco tempo disponível para
apresentar os conceitos de Matemática. O atraso do conteúdo levou a professora M optar pela
volta do método tradicional (prova igual para todos) de avaliação. Mesmo assim, as
observações mostram um docente preocupado com a aprendizagem de seus educandos
privilegiando mais a atribuição de significados do que a aprendizagem de procedimentos e
fórmulas.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
As observações que ocorreram durante o segundo semestre de2016, mostram que é
possível pensar o processo de ensino a partir do conjunto de conhecimentos que o estudante
possui mesmo em anos atípicos como o do período observado que, devido às manifestações
dos professores de cunho salarial.
Observou-se que as atividades avaliativas realizadas pela professora M, serviram
tanto para verificar a aprendizagem dos educandos quanto para identificar lacunas de
aprendizagem, a ausência de subsunçores disponíveis para ancorar novos conhecimentos e
para mapear quais os tópicos careciam revisão que podem ser aliados para que este educando
tenha uma aprendizagem significativa.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1123

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

Diante do exposto, as observações realizadas sugerem a possibilidade de se buscar
em distintas atividades em sala de aula, sejam expositivas ou de caráter avaliativas, os
conhecimentos prévios dos educandos, conforme sugere Ausubel na TAS e podem ser
realizadas em conjunto entre professores para que o aluno perceba pontos de aproximações
ou relações entre conteúdos de diferentes disciplinas que fazem parte do Ensino Médio e sua
aplicabilidade em situações do cotidiano.
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INTERDISCIPLINARY MOMENTS FOR MEANINGFUL LEARNING OF THE CHEMICAL
TRANSFORMATION OF MATTER CONCEPT
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Resumo:A presente pesquisa teve o propósito de investigar como é possível viabilizar a
compreensãodos educandos a respeito do conceito de transformação químicada matéria e sua relação
com a digestão humana. Para obtermos informações a respeito, utilizamosmapas conceituais, diário de
bordo para uma eventual organização das noções que, erroneamente,os educandos apresentavam a
respeito do conceito proposto.A proposta de cunho qualitativo foi aplicada noprimeiro ano do curso de
Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Norte do Paraná com uma articulação entre as
teorizações: Aprendizagem Significativa, Interdisciplinaridade, Formação Docente e Perfil Conceitual,
com o intuito de levarmos osparticipantes a entenderem a diversidade de situações em que um mesmo
conceito químico pode ser observadoem outras ciências. Como consequência da integração entre as
teorizações, proporcionada pelos momentos interdisciplinares específicos podemos dizer que houve
indícios de ampliação dos saberes construídos por esses educandos.
Palavras-chave:Transformação Química. Aprendizagem Significativa. Interdisciplinaridade. Perfil
Conceptual. Mapas conceituais.
Abstract: The present research had as the aim to investigate how it is possible to enable the students's
comprehension about the concept of chemical change of the subject and its relationship with the human
digestion. To get information about, we used conceptual maps and journal for an eventual organization
of the notions that incorrectly the students presented about the proposed concept. The proposal of
qualitative nature was applied to the students of the first grade of the Biological Sciences in the
"Universidade Estadual do Norte do Paraná" with an articulation among the theories : Meaningful
Learning, Interdisciplinarity, Teacher Training and Conceptual Profile with the aim to make the students
understand the diversity of situations which the same chemical concept can be observed in other
sciences. As a consequence of the integration between the theorizations provided by the specific
interdisciplinary moments, we can say that there was evidence of a significant increase in the knowledge
buit by these studants.
Key Words: Chemical Change. Meaninful Learning. Interdisciplinarity. Conceptual Profile. Conceptual
Maps.

1 – INTRODUÇÃO
Pretendemos com este trabalho refletir acerca da relevância do processo de ensino e
de aprendizagem dos educandos a respeito de um conceito químico e suscitar algumas
questões: como os educandos aprendem? Aquilo que os educandos aprendem tem
significado? Os educandos conseguem contextualizar o que aprendem no cotidiano?
Nesse contexto, a pesquisa utilizou uma articulação entre as teorizações:
Aprendizagem Significativa, Interdisciplinaridade, Formação Docente e Perfil Conceitual.A
partir dessa articulação, o propósito foi investigar como é possível viabilizar a compreensão
dos educandos do primeiro ano do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da
Universidade Estadual do Norte do Paraná a respeito do conceito de transformação química
da matéria no sistema digestório.O intuito é levar os educandos a entenderem a diversidade
de situações nas quais um mesmo conceito químico pode ser observado em outras ciências.
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2 –FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Pensando em ampliar a discussão e entendermos o processo de ensino e de
aprendizagem para a aquisição de conhecimentos com significados, buscamos subsídios em
Ausubel.
A essência do processo de aprendizagem significativa é que as ideias expressas
simbolicamente são relacionadas às informações previamente adquiridas pelo
aluno através de uma relação não arbitrária e substantiva (não
literal),significandoque as ideias são relacionadas a algum aspecto relevante
existente na estrutura cognitiva do aluno. (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN,
1980, p.35).

Entendemos por aprendizagem significativa aquela que ocorre quando uma nova
informação passa a ter significado para o educando, mediante certos conhecimentos prévios,
que funcionam como ideias âncoras, reconhecidas como subsunçores1. “Os novos
conhecimentos se ancoram em conhecimentos preexistentes e assim adquirem significados”.
MOREIRA (2011, p. 26).Na visão de Novak (1981), esses subsunçores podem apresentar
diferentes escalas de significação de um educando para outro e diante do novo conhecimento,
pontes cognitivas serão estabelecidas.É nesse momento que as interações são realizadas e a
estrutura

cognitiva

integrativamente

os

se

modifica
novos

diferenciando

progressivamente

conhecimentos.Como

facilitador

da

e

reconciliando
aprendizagem

significativa,serão utilizados mapas conceituais para organizar a nova informação.
A interdisciplinaridade se insere como uma questão necessária no convívio
educacional em que a forma como as disciplinas são trabalhadas, ensinadas e apreendidas
poderão interferir na visão global do problema.
A aplicação dessa pesquisa se deu em momentos específicos, chamados de
momentos interdisciplinares. “A interdisciplinaridade no ensino de ciências não significa um
currículo interdisciplinar, mas sim um momento específico no amplo ato de ensinar e
aprender”. BATISTA e SALVI (2007, p.9).
As autoras ressaltam o caráter de integração dos conhecimentos que são dados em
separado para o enfoque interdisciplinar, estabelecendo uma relação entre conteúdo de
ensino e a realidade social da escola.
Ensinar a pensar, refletir e compreender, requer momentos de reflexão dos próprios
educadores em sua prática pedagógica e foi nesse contexto que inserimos a Formação
Docente com intuito de focar nos saberes disciplinares.
“Estes saberes integram-se igualmente à prática docente através da formação (inicial
e contínua) dos professores nas diversas disciplinas oferecidas pela universidade”. (TARDIF,
2014,p.38).
1
Consideramos como subsunçores os conhecimentos prévios relevantes para a aprendizagem de um novo conceito.
Para Moreira (2011, p. 28), subsunçores podem ser proposições, modelos mentais, construtos pessoais, concepções,
ideias, invariantes operatórios, representações sociais e, é claro, conceitos já existentes na estrutura cognitiva de
quem aprende.
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Na perspectiva de possíveis entendimentos a respeito da aprendizagem em
Ciências,o perfil conceitual se insere para delinear a variedade de pensamentos e linguagens
existentes em uma sala de aula. Modelo proposto por Mortimer (1994, 1995, 2000)
objetivando analisar a ampliação conceitual dos educandos nas salas de aula de ciências. “Um
sistema supra-individual de formas de pensamento que pode ser atribuído a qualquer
indivíduo dentro de uma mesma cultura ”. (MORTIMER, 2000, p.80).
Esse modelo não prevê o abandono das ideias iniciais, mas a sua utilização em
contextos apropriados,propondo uma complementaridade entre diferentes visões de um
mesmo conceito, representados por várias zonas conceituais. Cada zona representa uma
maneira diferenciada de pensar, falar e dar significados a um determinado conceito presente
na esfera da vida escolar e social.
Em

busca

de

uma

aprendizagem

interdisciplinar

significativa,

o

conceito

transformação química da matéria foi fundamentado em sua relevância para o entendimento
de muitos processos que acontecem no cotidiano do educando.
3–METODOLOGIA
Essa pesquisa foi desenvolvidacom 16 educandos do 1º ano do Curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas em oito encontros comum total de 24 horas-aula. Possibilitando a
aprendizagem significativa e a consciência do seu perfil conceitual,foi elaborada a proposta
conceitual das teorizaçõescomo uma nova forma de pensar um conceito contextualizado em
outra área de ensino. A articulação das teorizações foi desenvolvida em uma Sequência
Didática fundamentada na unidade número quatro de Zabala (1998).Essa sequência envolveu
pesquisa, vídeo, textos e experimentos em que os educandos puderam trabalhar o conceito
de Transformação Química,relacionadaao processo digestório. A coleta de dados foimediante
os mapas conceituais e diário de bordo, para registrar as ações e falas durante as atividades
desenvolvidas.

Identificamos os educandos pela letra “E”, junto com seu número de

chamada. Cada educando construiu seis mapase foram entrevistados ao término da
construção. A identificação dos mapas foi pela letra M e o número correspondente de cada
mapa (M1, M2, M3, M4, M5, M6).Optamos em selecionar para a análise desse trabalho apenas
três mapas conceituais de cada participante, portanto selecionamos o primeiro mapa (mapa
prévio - M1), o quarto mapa (mapa intermediário – M4) e o sexto mapa (mapa final –
M6).Para a análise dos mapas estabelecemosuma amostra de três grupos.
1º Grupo: mapas conceituais considerados como uma construção linear, apresentando um
ou dois conceitos subsunçores básicos, sem exemplos e com conceitos equivocados.
2º

Grupo:

mapas

conceituais

considerados

como

uma

construção

satisfatória,

apresentando de dois a três conceitos subsunçores básicos, com exemplos e relações entre
os conceitos, com indícios de diferenciação progressiva e de reconciliação integrativa.
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3º Grupo: mapas conceituais considerados como mapas adequados, apresentando três ou
mais conceitos subsunçores básicos, com exemplos e relações relevantes entre os conceitos,
caracterizando a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa.
Para a interpretação dos dados coletados utilizamos a Análise de Conteúdo de Bardin
(2004).
A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações.
Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos: ou, com
maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande
disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as
comunicações. (BARDIN, 2004, p.27).

Combasenas teorizações apresentadas criamos unidades de contextos e de
registros,que foram decodificadas intersubjetivamente por um grupo de pesquisa. Essas
unidades reúnem unitermos identificando: 1-Indícios de aprendizagem significativa Correlação entre as noções – conceitos; 2- Visão equivocada a respeito do
fenômeno transformação química- Visão equivocada do fenômeno; 3- Noção a respeito
do fenômeno transformação química- Visão fenomenológica; 4- Noção a respeito do
fenômeno transformação química- Interpretação do fenômeno; 5- Os conteúdos de
aprendizagem - Caráter de conteúdo; 6- Como conceituam, percebem, exemplificam e
relacionam o fenômeno interdisciplinar transformação química- Noção disciplinar e
caracterização

interdisciplinar.As

unidades

de

contexto

e

de

registroagrupadas

tematicamente foram consideradas como categorias, conforme Figura 1, juntamente com as
zonas do perfil conceitual.
CATEGORIAS
1
2
3
4
5
6

ZONAS DO PERFIL CONCEITUAL

- Correlação entre as noções- conceitos
- Visão equivocada do fenômeno
- Visão fenomenológica
- Interpretação do fenômeno
- Caráter de conteúdo
as autoras
-Fonte:
Noção disciplinar
e
caracterizaçãointerdisciplinar.

A –ZONA SUBSTANCIALISTA
B - ZONA GENERALISTA
C - ZONA RELACIONAL
D - ZONA REFLEXIVA

Figura 1.Categorias e Zonas do Perfil conceitual

Das zonas conceituais delimitadas para a presente pesquisa, as três primeiras (A,B e C) foram
retiradas da literatura e adaptadas para a classificação das unidades temáticas. A última (D)
foi criada em face do caráter interdisciplinar do conceito proposto.
A - Zona Substancialista- Em conformidade com Mortimer (1997), osubstancialismo se
encontra na linguagem química e isso pode provocar uma confusão nos educandos, levandoos a cometerem erros. “Substancialismo, portanto, é uma zona relevante do perfil conceitual
para a própria ciência.” (MORTIMER,1997, p.203).
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B - Zona Generalista –Noções sem a distinção entre elementos e substância, transformação
química e mistura, entre outros. “[...] aquelas concepções no qual o indivíduo generaliza o
conceito, admitindo que qualquer tipo de material seja uma substância.” (SILVA; AMARAL,
2013, p.6).
C - Zona Relacional –A forma científica de contextualizar o entendimento do conceito
interdisciplinar proposto. Percebe-se, dessa maneira, que as propriedades do conceito de
transformação química podem ser entendidas como termos relacionais de uma estrutura
molecular dinâmica que depende da quebra e da formação das ligações químicas
(MORTIMER,1997).
D - Zona Reflexiva - Esta zona emergiu da análise dos dados com intuito de observar e
interpretar as reflexões e atitudes dos educandos quanto ao entendimento do conceito
proposto fora do processo digestório. Mortimer (1997)salienta que existe uma “química” que
apresenta sentidos diversos dos vinculados em sala de aula.
4 – APRESENTAÇÃO DOS DADOS
Conforme mencionado, os dados coletados foram agrupados em três grupos de
mapas conceituais: 1º Grupo: construção linear com 12 mapas classificados que
representou 25,0% do total dos mapas. Os 12 mapas analisados no grupo 1 estão
quantitativamente distribuídos da seguinte maneira: M1 (mapa prévio) = 10; M4 (mapa
intermediário)

=

01;

M6

(mapa

final)

=

01.Esse

grupo

apresentouimprecisões

epistemológicas com noções equivocada a respeito do conceito transformação química.2º
Grupo: construção satisfatória com 29 mapas classificados que representou 60,4% do
total dos mapas. Os 29 mapas analisados nesse grupo estão distribuídos da seguinte maneira:
M1 (mapa prévio) = 06; M4 (mapa intermediário) = 15; M6 (mapa final) = 08. Esse grupo
apresentou uma relação adequada entre os conceitos. 3º Grupo: construção adequada
com 07 mapas classificados que representou 14,6% do total dos mapas. Os 07 mapas
analisados nesse grupo estão concentrados nos mapas finais, M6. Esse grupo apresentouuma
boa estrutura de acordo com os parâmetros apresentados.
5 – META-ANÁLISE
Os dados coletados foram relevantes para a obtenção das noções do conceito
proposto, permitindo queos participantes pudessem externalizar os significados captados
durante a construção de seus mapas conceituais. A escassez de conceitos subsunçores
químicos, que são básicos para o entendimento do conceito proposto, como, por exemplo,
elementos, substâncias, fenômenos químicos e reações químicas,isso é facilmente explicado
por ser o mapa M1 e pelo fato de que a problemática da digestão ter sido lançada somente
antes da construção do mapa M4. A partir desse mapa, foram encontrados conceitos básicos
de biologia para o conceito de transformação química.Nos mapas(M1), as análises
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evidenciaram que a categoria de Visão Equivocada do Fenômeno (categoria 2, figura 1),
foi a mais presente nas noções dos educandos. Provavelmente, em sua formação anterior,
esses educandos tenham aprendido conceitos químicos focados, basicamente, na visão
macroscópica, que superficialmente eram vistos como uma interação química. Após a
abordagem do conceito estudado, podemos dizer que houve indícios de melhor organização
em suas noções e de reconhecer a existência de um rearranjo de átomos na transformação
química.
Quanto aos mapas conceituais (M4), a evidência ficou por conta da categoria Noção
Disciplinar e a Caracterização Interdisciplinar (categoria 6, figura 1), o que se justifica
por ser o primeiro mapa depois do lançamento da problemática do conceito de transformação
química com o processo digestório.Ressaltamos, nesses mapas, a presença significante da
categoria Visão Fenomenológica (categoria 3, figura 1), o que indica que as noções dos
educandos

estão

voltadas

para

a

visão

macroscópica

do

conceito.

Nos

mapas

(M6),percebemos indícios da ampliação dos saberes construídos, observados na maneira de
interpretar e relacionar o conceito.Com os recursos apresentados na articulação das
teorizações, percebemos que é possível proporcionar uma estrutura dinâmica no cognitivo
dos educandos.Para Moreira (2011), essa estrutura dinâmica é caracterizada por dois
processos: a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa.Apesar de não apresentar
um número relevante desses processos nos mapas analisados, houve indícios de que surgiram
novos significados relacionados ao conceito de transformação química.
Inferimos que novas alterações nos significados do conceito de transformação
química foram contempladas como produto da aprendizagem significativa, evidenciando
indícios de contribuição para a formação dos participantes da pesquisa. A partir dos
procedimentos metodológicoselencamos quatro zonas do perfil conceitual (Figura 1),
considerando que “as zonas no perfil podem estar relacionadas com uma forma de pensar e
com certo domínio ou contexto a que essa forma se aplica.” (AMARAL; MORTIMER, 2001,
p.11).Tomando como válida essa afirmação, juntamente com o diálogo realizado entre as
teorizações e as análises, demonstramosas diferentes noções existentes nos educandos a
respeito dastransformações químicas.Ao longo do que foi analisado, sustentamos que as
teorizações aplicadas à pesquisa trouxeram não só esclarecimento conceitual para o tema,
como para o que está vinculado em relação a ele. Isso significa supor que, ao relacionar o
conceito proposto ao processo da digestão no estômago humano,os educandos organizaram
seus conhecimentos básicos de forma hierárquica, conforme visto na análise dos mapas
conceituais. As evidências de suas noções foram identificadas e organizadas em zonas do
perfil conceitual: zona substancialista, zona generalista, zona relacional e zona
reflexiva.Na zona substancialista, os educandos apresentavam uma visão equivocada do
fenômeno, ou seja, imprecisões epistemológicas, como analogias entre a visão macroscópica
e a atômico-molecular. Noções dessa ordem foram encontradas em vários mapas (M1) e (M4)
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dos educandos.Na zona generalista, estão os educandos que generalizaram o conceito
substância, ou seja, não consideraram a diferença existente entre uma substância e um
elemento químico ou entre uma transformação química e uma transformação física. Essa zona
foi encontrada com pouca expressividade nos mapas (M1), com um caráter mais expressivo
ficou evidente na maioria dos mapas (M6), ao relacionarem o conceito proposto com o sistema
digestório. Isso indica os desdobramentos apresentados pelos educandos na abordagem das
teorizações, no decorrer da pesquisa, o que nos leva a inferir ganhos do processo da
aprendizagem significativa do conceito de transformação química. Na zona relacional,
consideramos uma forma mais articulada de conhecimento para descrever o conceito.
Observamos uma crescente relação de interações integrativas, pois a predominância das
noções biológicas dos educandos foi perceptível quando realizamos a análise da
contextualização do conceito transformações químicascom o processo de digestão,
propiciando, dessa maneira, a observação da diferenciação progressiva e a reconciliação
integrativa.A zona reflexiva ficou por conta das interpretações do fenômeno, das noções
disciplinares e da caracterização interdisciplinar. As reflexões feitas nas atividades
desenvolvidas, durante o momento interdisciplinar,mostraram essa zona de uma maneira não
tão expressiva nos mapas (M4). As análises mostraram, na maioria das noções prévias dos
educandos, noções equivocadas quanto ao conceitotransformações químicas, porém
observamos que, conforme a metodologia se concretizava, nova tomada de dados acontecia,
evidenciando noções mais estruturadas e próximas das aceitas cientificamente.A passagem
de uma zona para outra identificou uma postura conceitual mais articulada por parte dos
educandos quanto ao conceito proposto, em que erros cometidos nos primeiros mapas não
se repetiram nos mapas finais.Quanto às consequências das teorizações, articuladas
metodologicamente na proposta, deduzimos que foi um entrosamento teórico fundamental,
pois uma teorização completou a outra com o propósito de englobar todos os aspectos
didático-metodológicos para que os participantes percebessem a vinculação do conceito de
transformação química com a proposta aplicada.A articulação forneceu elementos para
organizar as noções fragmentadas dos educandos, reconciliando-as para que fosse entendido
o conceito estudado, ampliando o perfil conceitual dos educandos na visão desse conceito
interdisciplinar.Apesar do material de ensino aplicado ser potencialmente significativo, nem
todos chegaram ao mesmo ponto de entendimento, em consequência do fato de que nem
todos partiram do mesmo ponto e nem todos os participantes apresentaram ampliação do
conhecimento na mesma proporção. Para a observação e posterior interpretação dos indícios
de ampliação do perfil conceitual, selecionamos aleatoriamente o educando E10 para uma
amostra dos três mapas, portanto serão apresentados e analisados os mapas conceituais M1,
M4 e M6.
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Figura 2.Primeiro mapa conceitual (M1) do educando E10.
O E10, em seu M1, relaciona a transformação química com o subsunçor “matéria” e
liga direto ao conceito “reagente”, proveniente das reações químicas. Poucos apresentaram
o conceito “reagente” como subsunçor. O E10, entre outros, indica que os reagentes
ocasionam a mudança de estado, originando novas substâncias. Isto ratifica os achados de
Mortimer e Miranda (1995), os quais afirmam que, muitas vezes, os educandos não
conseguem reconhecer o papel não tão perceptível dos reagentes e produtos e tendem a
confundir uma transformação química com uma mudança de estado.O mapa apresenta a
estrutura linear de alguns conceitos e a falta das palavras de ligação entre os conceitos.

Figura 3.Quarto mapa conceitual (M4) do educando E10.

No mapa M4, o E10 apresenta um mapa mais elaborado quanto aos conceitos e sua
hierarquia, demonstrando que a transformação pode ser química ou física. Ele apresenta
exemplos e a relação do conceito transformação químicacom o processo da digestão dos
alimentos. O mapa, apesar de não apresentar nenhuma reconciliação integrativa, aparece
com palavras de ligação entre os conceitos.

Figura 4.Sexto mapa conceitual (M6) do educando E10

Neste mapa, destaca-se o conhecimento disciplinar biológico na digestão dos
alimentos. O E10 apresenta um mapa organizado e faz o uso correto das setas duplas, quando
relaciona que o ácido clorídrico e a pepsina são enzimas e se encontram no estômago. A
apresentação desta amostra de mapas do educando E10 nos leva a compreender que houve
indícios de aprendizagem significativa a respeito do conceito transformação química.Uma
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aprendizagem em que a estrutura cognitiva passou por constantes reorganizações para
ancorar as novas informações e conciliá-las com os seus conceitos prévios.
Na aprendizagem significativa, o processo de obtenção de informações produz
uma modificação tanto na nova informação como no aspecto especificamente
relevante da estrutura cognitiva com a qual a nova informação estabelece
relação (AUSUBEL, NOVAK; HANESIAN, 1980, p.48).

Dependendo da estrutura cognitiva do educando, o saber construído por ele pode ou
não modificar o seu saber pessoal, ou seja, se ele conseguir fazer com que as novas
informações sejam reorganizadas em sua estrutura cognitiva ese essas informações tiverem
significado para ele, o seu saber pessoal, prévio, poderá ser modificado.Os participantes que
se encontravam entre a zona do perfil conceitual substancialista e a zona realista ampliaram
suas noções com indícios de terem conquistado outras zonas, como a relacional e reflexiva,
ou seja, uma boa partedos educandos compreendeu o conceito e passaram da zona de
imprecisões epistemológicas para a zona de contextualização.A análise evidenciou indícios do
crescimento dos envolvidos como indivíduo, integrando-o ao coletivo social. E que o educando
e o professor, com atividades fundamentadas e elaboradas em momentos interdisciplinares,
possam construir juntos os saberes necessários para um conceito dentro da coerência
científica.

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os educandos passaram pelo processo de revisão do que sabiam a respeito do
conceito de transformação química, incorporando novas informações e realizando a
ancoragem para aprofundar e contextualizar o que já conheciam, mas não entendiam. A
reflexão ajudou para a tomada de consciência quanto a sua zona de perfil conceitual em
relação ao conceito, levando a indícios de ampliação desse perfil. Os saberes construídos
foram ampliados e contextualizados,registrando a Diferenciação Progressiva e a Reconciliação
Integrativa quanto ao conceito desenvolvido, constituindo, dessa maneira, as zonas do perfil
conceitual de cada participante. O uso dos mapas conceituais contribuiu para que
organizassem e contextualizassem o conceito em questão. Do diálogo entre as teorizações,
foram obtidas relevantes informações que se integraram na construção de nova
aprendizagem.O diálogo (i) entre a aprendizagem significativa e o perfil conceitual formou
uma nova configuração do perfil conceitual dos educandos; (ii) entre o perfil conceitual e a
formação docente caracterizou a vivência das teorizações na formação docente dos
educandos, (iii) entre a formação docente e a interdisciplinaridade caracterizou a metodologia
da contextualização conceitual, ressaltando a interdisciplinaridade educativa. Por fim, o
diálogo entre a interdisciplinaridade e a aprendizagem significativa, caracterizou o domínio
dos conhecimentos específicos (químico e biológico), conceitos básicos que os educandos
apresentaram para a construção dos saberes referentes ao conceito de transformação
química.
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Este

trabalho

poderá

contribuir

com

futuros

professores

para

atividades

fundamentadas e elaboradas na perspectiva de uma aprendizagem significativa em contextos
diferenciados.
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Resumo: O artigo apresenta um relato de experiência voltado para a aplicação de uma Unidade de
Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) sobre o tema de Ondas Mecânicas e Eletromagnéticas. A
aplicação da UEPS ocorreu no ano de 2017 junto a duas turmas do 2º Ano do Ensino Médio de uma
escola pública na cidade de Limeira-SP. Buscamos ultrapassar uma aparente divisão entre o conteúdo
de Ondas Mecânicas e Eletromagnéticas que são estudadas em momentos diferentes segundo o
Currículo Oficial do Estado de São Paulo. Dentre as diversas metodologias e teorias de aprendizagens,
optamos pela Teoria de Aprendizagem Significativa desenvolvida por David Ausubel, a partir de uma
Sequência Didática que fosse simples e objetiva, tanto ao professor como para o aluno. Após a aplicação
das atividades da UEPS, questionamos os estudantes acerca das impressões das atividades realizadas.
A organização das atividades, bem como as estratégias didáticas inseridas na UEPS indicam uma
aprendizagem mais consistente e, sobretudo, acessível, pois houve apontamentos voltados para o
reconhecimento da mudança das dinâmicas das aulas.
Palavras-chave: Unidade de Ensino Potencialmente Significativa. Ondas Mecânicas. Ondas
Eletromagnéticas.
Abstract: The article presents an experience report aimed at an application of a Potentially Meaningful
Teaching Unit (PMTU) about mechanical and electromagnetic waves. The application of PMTU took place
in 2017 with two groups from the 2nd year of the High School of a public school, in the city of Limeira–
SP. Our intention was to overtake an apparent division between mechanical and electromagnetic waves
contents, which are learned in different moments, according to Official Curriculum of the State of São
Paulo. Among several methodologies and learning theories, we opted for the Meaningful Learning
Theory, developed by David Ausubel, from a didactic sequence that was simple and objective, for
teachers and students. After the application of the PMTU activities, we asked the students about their
impressions. The organization of the activities, as the didactic strategies in the PMTU, points to a more
consistent learning and, specially, more accessible one, because there were notes directed to the
appreciation of the changing class dynamics.
Keywords: Potentially Meaningful Teaching Unit. Mechanical Waves. Electromagnetic Waves.

1–INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo apresentar um relato da construção de uma UEPS
realizado em uma escola pública no ano de 2017. Os sujeitos participantes do projeto foram
alunos do segundo ano do Ensino Médio de duas turmas diferentes de uma escola da rede
estadual da cidade de Limeira. No total, houve aproximadamente 26 aulas com objetivo de
executar as fases da UEPS, esse valor é aproximado tendo em vista que cada turma teve o
seu próprio tempo de execução para cada atividade. Sendo que, nas primeiras aulas de agosto
o projeto foi apresentado aos pais e alunos e foram obtidas as autorizações de participação
do projeto.
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A opção pelo tema de ondas mecânicas e eletromagnéticas surge pelo fato de que os
alunos do Segundo Ano do Ensino Médio estudam o conteúdo de ondas mecânicas no final do
terceiro bimestre, enquanto que o conteúdo de ondas eletromagnéticas é para ser estudado
no final do quarto bimestre, segundo o Currículo Oficial do Estado de São Paulo. Um professor
de Física da Educação Básica, ao ver a disposição dos conteúdos de ondas mecânicas e
eletromagnéticas no Currículo pondera se é realmente interessante essa organização. Afinal,
o questionamento seria se, de fato, há necessidade de separação entre os conteúdos
relacionados a ondas mecânicas e eletromagnéticas. Seriam tais conteúdos dicotômicos, ao
ponto de criar uma distinção entre eles?
Existem trabalhos que tratam do tema de ondas mecânicas, como o de Santos (2015)
ou Marim (2014), voltados para o Ensino Médio. Para o tema do espectro eletromagnético no
Ensino Médio há o trabalho de Zubler (2016), ou de campos eletromagnéticos inseridos no
contexto do Ensino Superior, como o de Pantoja (2015).
Santos (2015), em sua dissertação, cria uma UEPS para o ensino de ondas mecânicas
para o Ensino Médio. Marim (2014) também trabalha com ensino de ondulatória de maneira
investigativa e, a partir de atividades desenvolvidas do conceito não formal, dirige-se para
uma linguagem mais técnica sobre ondas mecânicas.
Atese de Pantoja (2015) apresenta uma UEPS para o ensino de campo
eletromagnético

(campo

elétrico,

campo

magnético

e

indução

eletromagnética)

e

naturalmente, em sua tese ele aborda as ondas eletromagnéticas. O trabalho de dissertação
de Zubler (2016) oferece um enfoque no espectro eletromagnético e aborda aspectos das
ondas eletromagnéticas.
Com esses exemplos, parece-nos que não se tem explorado a ligação dos conceitos
de ondas mecânicas junto a ondas eletromagnéticas, possibilitando ao aluno associar os
mesmos conceitos físicos estão presentes nos dois tipos de onda, já que os conteúdos são
apresentados de maneira separada. Dessa forma, conceitos como comprimento de onda,
amplitude, frequência, interferência, entre outras, são vistos isoladamente, geralmente na
forma de ondas mecânicas no fim do segundo ano. Semelhantemente, o espectro
eletromagnético, que aborda temas como as ondas de rádio, espectro visível da luz, raios-X
e raio gama, são vistos conjuntamente no terceiro ano do ensino médio. No caso do Currículo
Oficial do Estado de São Paulo, esse tema é desenvolvido no fim do segundo ano, sem
aprofundamento de como os conceitos se relacionam, restando ao professor fazer breves
comentários antes de continuar o conteúdo e esperar que o aluno compreenda.
Além disso, dificilmente o aluno consegue fazer uma ligação entre os conteúdos
devido ao amplo espaço de tempo e isso em geral, o impede de fazer as devidas associações
cognitivas sobre o conteúdo estudado. E é claro que com o ensino tradicional não há
garantiasmetodológicas de que com essa abordagem haverá aprendizagem. Portanto,
optamos pela aplicação da Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS) como forma de unificar
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os conteúdos, separados pelo Currículo Oficial e assim por meio de UEPS, sistematizar de tal
maneira,

para

que

ocorra

a

Aprendizagem

Significativa.

2–MARCO TEÓRICO
A TAS é uma teoria idealizada por David Ausubel (MOREIRA,1999, p.153) que afirma
que a AS ocorre somente quando uma nova informação é ancorada pela estrutura cognitiva
preexistente do aluno, e assim é formada uma hierarquia, onde conceitos mais específicos
são ligados a conceitos mais abrangentes.
Existem diversos conceitos associados à TAS. Primeiramente, para Ausubel, o mais
importante para que se inicie a Aprendizagem Significativa (AS) é identificar os
conhecimentos prévios que o aluno possui.
Identificados estes conhecimentos, deve ser exposta uma proposição significativa do
conteúdo. Esta proposição irá ligar-se de forma significativa à estrutura cognitiva do aluno.
Este conhecimento que o aluno já possui em sua estrutura cognitiva é chamado subsunçor.
Essa ligação não é de forma alguma trivial, como uma memorização ou algo do gênero.
Como essa aprendizagem de um novo conteúdo não é arbitrária, a nova proposição
fará parte da estrutura cognitiva do aluno. Portanto, o subsunçor tem papel fundamental para
que o aluno adquira novas informações que se ligam às suas ideias preexistentes. Na TAS
esse processo será chamado de ancoragem (AUSUBEL, 2003). Isso resulta no crescimento e
na modificação do conceito subsunçor (MOREIRA, 1999).
Ausubel elenca três motivos para tornar a TAS como um diferencial às demais teorias
de aprendizagem (AUSUBEL, 2003). A primeira é que o conhecimento adquirido pelo aluno
integra-se à sua cognição sendo armazenado por ele de tal maneira que se torna um
conhecimento estável, em que influências arbitrárias, literais ou de memorização não abalam
o conhecimento. O segundo motivo é que o aluno irá reter este conhecimento por mais tempo
e reterá de uma maneira mais significativa. Por último, o processo de ensino-aprendizagem
é mais agradável, pois partirá do que o aluno sabe e assim há uma interiorização, analisando
as relações entre os conteúdos e o conhecimento do aluno, recordando assim por mais tempo,
o conhecimento recém-adquirido.
Ausubel defende a aprendizagem por recepção. Poderíamos imaginar que esta é uma
aprendizagem passiva, isto é, o aluno apenas observa e não interage, entretanto, Ausubel
(2003) esclarece que a aprendizagem por recepção é ativa e que ela depende do aluno, do
material e do professor.
Sobre os alunos, Ausubel (2003) declarou:
O estudante assume uma responsabilidade adequada pela própria aprendizagem:
1. Quando aceita a tarefa de aprender ativamente, procurando compreender o material
de instrução que lhe ensinam.
2. Quando tenta, de forma genuína, integrá-lo nos conhecimentos que já possui.
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que o professor ‘lhe faça a papa toda’.
4. Quando decide fazer as perguntas necessárias sobre o que não compreende. (p. 36).

Sobre o material, ele declarou que deverá ser potencialmente significativo,
englobando a “seleção, organização, interpretação e disposição sequencial” (AUSUBEL, 2003,
p. 36) do conteúdo, e vai além, ao afirmar que o material deve possuir uma relação de forma
não-arbitrária e não-literal. Isto é, a relação não-arbitrária expressa que o material faça uma
conexão com o conhecimento do aluno e a partir dessa relação crie elaborações e
generalizações mais inclusivas. E ao tratar como uma relação não-literal, a concepção é de
que o material apresentado possa ser construído com uma linguagem equivalente, ou seja,
ao mudar a redação, o aluno é capaz de entender, pois apropriou-se do significado e não da
memorização de uma frase, fórmula ou informação.
Moreira (1999), então, enfatiza quatro pontos principais que o professor deverá ter
atenção ao criar uma unidade de ensino:
1. Identificar conceitos e princípios unificadores e com poder de exploração de
conteúdos integradores, progredindo do mais geral indo ao mais específico.
2. Identificar os principais subsunçores que possuem relevância para a aprendizagem
do conteúdo a ser ensinado para que o aluno possa tê-los em sua estrutura cognitiva para
aprender significativamente
3. Identificar o que o aluno já sabe e quais subsunçores estão presentes na estrutura
cognitiva do aluno.
4. Utilizar materiais potencialmente significativos, para que o aluno aprenda e
organize os novos conhecimentos em sua estrutura cognitiva.
As escolhas que fizemos no processo de construção de nossa UEPS foram baseadas
na variável mais importante que era o conhecimento que o aluno possuía e de suas eventuais
respostas a questionamentos que eram feitos em sala. Portanto, inicialmente com fotos,
vídeos e conversas foram levantados os conhecimentos prévios que os alunos possuíam e, a
partir desses conhecimentos e a cada resposta, pergunta ou impressão dada pelos alunos,
foram desenvolvidas aulas com aplicativos, experimentos e com situações-problemas que
visavam construir com os alunos os conceitos de Ondas.
3–METODOLOGIA
A UEPS foi aplicada no segundo semestre de 2017, no terceiro e quarto bimestre com
duas aulas de física por semana. Estas atividades foram criadas buscando alinhar com as
orientações de Moreira (2011), em seus aspectos sequencias de como é construído uma UEPS.
Sendo assim, foram desenvolvidas as seguintes atividades:
a)

Levantamento de conhecimentos prévios sobre ondas mecânicas e eletromagnéticas;

b)

Experimentos investigativos estruturados de ondas transversais e longitudinais;
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c)

Aula sobre alguns conceitos de elementos da onda (crista, vale, comprimento de onda

e amplitude), de frequência, período e velocidade;
d)

Aula para aplicação dos conceitos a um estudo de caso de terremotos;

e)

Avaliação individual com perguntas abertas e fechadas;

f)

Atividade colaborativa de pesquisa;

g)

Construção de mapas conceituais individuais pelos alunos;

h)

O experimento do tubo de Kundt;

i)

Aula sobre alguns conceitos de ondas eletromagnéticas: campos elétricos, magnéticos

e espectro eletromagnético; e
j)

Leitura dos textos “Espectro eletromagnético” e “AM e FM” com resolução de exercícios

selecionados do caderno do aluno;
k)

Apresentação expositiva-investigativa do experimento de Oesterd;

l)

Experimento de verificação “eletroímã caseiro” realizado em duplas pelos alunos;

m)

Apresentação expositiva-investigativa do experimento “rádio de galena”;

n)

Avaliação de ondas mecânicas e eletromagnéticas; e

o)

Avaliação das aulas.
Ao longo da implementação das atividades as aulas foram expositivas e dialogadas,

pois para Ausubel (2003) a AS tem, na recepção, um dos principais aliados para a mudança
da estrutura cognitiva. Ao iniciar a aula deve-se rever o que foi aprendido na aula anterior e
assim partir para um novo conteúdo com maior complexidade, observando que a
diferenciação progressiva é algo real e que os subsunçores são modificados constantemente,
por isso essa necessidade de rever com os alunos o que foi aprendido nas aulas anterior para,
assim, progredir com o conteúdo (MOREIRA, 1999).
3.1 – METODOLOGIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
As atividades seguiram as instruções de Moreira (2011) acerca de como deve ser
construída uma UEPS:
1. definir o tópico específico a ser abordado;
Neste sentido, o tópico com que se iniciou a UEPS foram as Ondas Mecânicas para
que posteriormente fossemos para ondas eletromagnéticas. Portanto, saindo de conceitos
mais concretos para os mais abstratos.
2. criar/propor situação(ções) em que o aluno possa externar seu conhecimento prévio;
Para descobrir os conhecimentos prévios que os alunos possuíam houve uma
apresentação com fotos e vídeos que remetessem as Ondas Mecânicas e assim por meio do
diálogo descobrir o quanto os alunos conheciam sobre o tema.
3. propor situações-problema. Em nível introdutório, levando em conta o conhecimento
prévio do aluno estas situações-problema iniciais podem ser propostas através de
simulações

computacionais,

demonstrações,

vídeos,

problemas

do

cotidiano,
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representações veiculadas pela mídia, problemas clássicos da matéria de ensino, etc.,
mas sempre de modo acessível e problemático;
Ao propor situações-problema, optamos por experimento simples com cordas e
molas, em que os alunos desenvolvessem através de um roteiro desde a formação de uma
onda, partindo de pulsos até a reflexão de uma onda.
4. apresentar o conhecimento a ser ensinado/aprendido, levando em conta a
diferenciação progressiva;
Por meio de uma apresentação em Datashow, com imagens e aplicativos, iniciamos
a apresentação mais formal dos conceitos de ondas. Estes conceitos foram: crista, vale,
comprimento de onda, amplitude, frequência, período e velocidade. No entanto, notamos que
houve uma menor participação dos alunos, nas aulas, o que indicava que eles não estavam
compreendendo de maneira adequada o conteúdo. Sendo assim, priorizamos na aula seguinte
mostrar a aplicação prática dos conteúdos recém-adquiridos.
Para a aplicação, utilizamos um acontecimento impactante que havia ocorrido dias
antes, que era o terremoto que atingiu o México em 17 de setembro de 2019. Em seguida
por meio da sugestão do artigo de Santos (2012) problematizamos o caso de um terremoto
ocorrido entre o Brasil e o Peru em 2011 para determinação de seu epicentro. Isso gerou uma
maior participação em ambas às salas.
5. em continuidade, retomar os aspectos mais gerais e estruturantes, com uma maior
complexidade e o professor como mediador; esta atividade pode ser a resolução de
problemas, a construção de um mapa conceitual;
Os itens e, f, g e, h tratam de processos avaliativos. A avaliação serviu para
manifestar o nível de cada aluno e em seguida a atividade a atividade colaborativa de pesquisa
serviu para preencher eventuais lacunas em sua aprendizagem. A recursividade é uma
ferramenta dentro da UEPS que permite ao aluno refazer atividades para que sejam sanadas
essas lacunas. Os mapas conceituais desenvolvidos pelos alunos organizaram suas ideias de
maneira coerente. Apesar dessas ações sentimos a necessidade de esclarecer ainda mais os
conceitos de ondas mecânicas e para isso utilizamos o experimento do tubo de Kundt.
6. concluindo a unidade, dar seguimento ao processo de diferenciação progressiva
retomando as características mais relevantes do conteúdo em questão, que pode ser,
outra vez, uma breve exposição oral, a leitura de um texto, o uso de um recurso
computacional, um audiovisual, etc.; estas situações devem ser propostas e
trabalhadas em níveis mais altos de complexidade em relação às situações anteriores;
Deste ponto iniciamos os conteúdos de ondas eletromagnéticas onde foram
apresentados alguns conceitos de ondas eletromagnéticas: campos elétricos, magnéticos e
espectro eletromagnético, leitura dos textos “Espectro eletromagnético” e “AM e FM” com
resolução de exercícios selecionados; houve também apresentação de forma investigativa do
experimento de Oesterd e do experimento de verificação “eletroímã caseiro” realizado em
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duplas pelos alunos, bem como apresentação expositiva-investigativa do experimento “rádio
de galena”.
7. a avaliação da aprendizagem através da UEPS deve ser feita ao longo de sua
implementação,

registrando

tudo

que

possa

ser

considerado

evidência

de

aprendizagem significativa do conteúdo trabalhado; além disso, deve haver uma
avaliação somativa individual após o sexto passo, na qual deverão ser propostas
questões/situações que impliquem compreensão, que evidenciem captação de
significados

e,

idealmente,

alguma

capacidade

de

transferência;

tais

questões/situações deverão ser previamente validadas por professores experientes na
matéria de ensino;
Neste passo realizamos uma avaliação de ondas mecânicas e eletromagnéticas e em
seguida uma avaliação das aulas como forma de fechamento da UEPS.
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; a ênfase deve ser em evidências, não em
comportamentos finais.
Neste sentido, apresentamos nossas considerações das atividades desenvolvidas ao
longo das atividades da UEPS e como a mesma impactou os alunos. Aqui devemos observar
que a aprendizagem é contínua e que devemos valorizar o erro do aluno, na medida em que
este erro nos orienta nos mostrando suas dificuldades e assim nos indicando quais ações
devem ser tomadas. Portanto, não estamos interessados na memorização do aluno ou em
algum comportamento final dentro de alguma atividade avaliativa. O que devemos estar
atentos é em relação à evolução do aluno ao longo do processo de ensino-aprendizagem.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Após a aplicação da UEPS, os alunos de ambas as salas foram questionados com as
seguintes perguntas:

1. Vocêacredita que as metodologias usadas nas aulas foram importantes para
aprender os conteúdos trabalhados? Explique.
2. Durante nossas aulas, tentamos explorar algumas formas de trabalho, como
leitura de textos, aulas expositivas com Datashow, experimentos, etc. Como
você avalia essas aulas?
( ) Péssima
( ) Ruim
( ) Regular
( ) Boa
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( ) Muito boa
Justifique:

3. Dentre os seguintes experimentos:
[ ] Cordas e molas;
[ ] Tubo de Kundt;
[ ] Experimento de Oesterd;
[ ] Eletroímã caseiro;
[ ] Radio de Galena.
Qual mais chamou sua atenção? Porque?
4. Como você avalia o uso dos experimentos nas aulas de física? Por quê?
5. O que você acha que poderia ter sido melhor em nossas aulas? Explique.
De modo geral é esperado que os alunos, ao responderem estas perguntas, nos
trouxessem um resultado positivo, devido à metodologia diferenciada e foi exatamente isso
o que ocorreu. Contudo, ao aplicar perguntas abertas aos alunos outros fatores foram
percebidos por eles. Alguns fatores citados pelos alunos foram às conversas paralelas na sala
de aula. Outros alunos entenderam que houve pouco tempo para a realização de atividades
e que eles poderiam ter construído os experimentos de eletromagnetismos.
Sobre os experimentos aos quais mais chamaram atenção, as respostas foram
bemdistribuídasem ambas as turmas. Umapercepção ao ver a distribuição é que mesmo o
experimento mais simples, como com cordas e molas e o registro de suas observações
mobiliza o aluno tanto quanto um experimento que envolva eletrônica.
Outro fator interessante é que, como a atividade é focada no aluno, as atividades,
tempo e abordagens são customizadas para atender suas necessidades e assim observamos
e comprovamos que as UEPS, de um modo podem ser adaptadas em qualquer realidade.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A UEPS é uma forma atraente de uma sequência didática, tanto para os alunos, como
para os professores. As aulas são dialogadas. Estratégias como: Mapas conceituais,
experimentos, apresentações, leituras e atividades avaliativas tornam as aulas dinâmicas,
sendo claro tanto ao aluno como para o professor que as mesmas visam promover uma
Aprendizagem Significativa.
Devemos observar que com a diversificação de métodos avaliativos, o aluno pode
demonstrar melhor suas competências, pois alguns alunos expressam melhor seus
conhecimentos com leitura e escrita, outros com mapas conceituais, experimentos ou, ainda,
com a oralidade.
Ao final do processo de aplicação da UEPS foram observados que alunos que antes
eram apáticos às atividades regulares da escola, participaram ativamente nas atividades.
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Sobre a aprendizagem podemos dizer que houve captação de significados em diversas
situações diferentes, no entanto, para verificar o grau de retenção e como os conceitos foram
modificados em sua estrutura cognitiva é necessário um tempo maior de pesquisa. Contudo
é possível afirmar que a construção de uma UEPS potencializa a mobilização do aluno para a
aprendizagem de maneira ativa, fato percebido tanto pelos alunos como pelo professor que a
implementou.
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Resumo:É necessáriaa busca de metodologias que facilitem o desenvolvimento da cognição dos
estudantes no processo de ensino e aprendizagem.O Mapeamento Conceitual é uma estratégia
derepresentação gráfica da informação que pode contribuir para um amadurecimento das formas de
ensinar, avaliar e aprender.O objetivo doartigo é analisar, a partir de um relato de experiência, a
construçãode Mapas Conceituais no desenvolvimento de conceitos que integram o meio ambiente em
um curso de Graduação em Licenciatura em Pedagogia.A metodologia teve uma abordagem qualitativa
com objetivos exploratórios-descritivos e procedimentos de campo. Os instrumentos de coletade
dadosutilizados foram 16Mapas Conceituais produzidos por4 estudantes do 5º período, considerando
que o processo ocorreu em seis etapas.Os resultados revelaramque os estudantes compreendem o que
é conhecimento prévio, mas em alguns casos, não trabalham de forma consistente, ou seja, não
conectam os conceitos e termos de ligação de uma forma mais elaborada.Conclui-se que a importância
dos Mapas Conceituais é evidente, poisexplicitaa estrutura conceitual do que é aprendido e mostra que
a hierarquização dos conceitos facilita sua retenção, convergindo para aAprendizagem Significativa.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Mapas Conceituais.Conhecimento Prévio. Meio Ambiente.
Abstract: The search for methodologies that facilitate the development of students' cognition in the
teaching and learning process is necessary. Conceptual Mapping is a strategy of graphical representation
of information that can contribute to the maturation of the ways to teach, evaluate and learn. The aim
of this paper is to analyze, based on an experience report, the construction of Conceptual Maps in the
development of concepts that integrate the environment in an Undergraduate Degree in Pedagogy. The
methodology had a qualitative approach with exploratory-descriptive objectives and field procedures.
The data collection instruments used were 16 Conceptual Maps produced by 4 students from the 5th
period, considering that the process took place in six stages. The results revealed that students
understand prior knowledge, but in some cases do not work consistently, that is, do not connect the
concepts and terms of connection in a more elaborate way. It is concluded that the importance of
Conceptual Maps is evident, because it explains the conceptual structure of what is learned and shows
that the hierarchy of concepts facilitates their retention, converging to Meaningful Learning.
Keywords: Meaningful Learning. Conceptual Maps. Prior Knowledge. Environment.

1 INTRODUÇÃO
Grande parte das práticas pedagógicas ainda se pauta num ensino bancário com
fragmentação deconteúdos sem qualquer integração ou articulação do que se ensina e
aprende. Tímidas ainda são as iniciativas com base em projetos educativos que interconectem
saberes na solução de desafios e situações-problema (DARROZ; CORTEZ, 2015).Nessa
perspectiva, é fundamental que as metodologias de ensinofacilitem o desenvolvimento dos
conteúdos, promovendo nos estudantes uma aprendizagem verdadeiramente significativa,
superando a visão superficialde ensino e aprendizagem.OMapeamento Conceitual (MC) é uma
estratégia didática de organização e representação gráfica da informação e do conhecimento.
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Novak (2000) afirma que os Mapas Conceituais (MCs)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, 2003).Os MCs
permitem a representação gráfica, com um formato bidimensional que oportunizao
desempacotamento e o relacionamento dos conceitos de acordo com a estrutura cognitiva e
os conhecimentos prévios do mapeador.
Existem alguns estudosrecentes que utilizam os MCs, como por exemplo:Mapas
Conceituais e Aprendizagem Significativa(MENDONÇA, 2012), Mapas Conceituais e avaliação
(AIRES et al., 2016),Mapas Conceituais e o ensino de Ciências Naturais (PEREIRA, 2014) e,
Mapas Conceituais e formação docente (PEREIRA; PEREIRA, 2018). Portanto, percebe-se a
grande utilização dos mapas em sala de aula em diferentes perspectivas.
Assim, o objetivo do artigo é analisar, a partir de um relato de experiência, a
construção de 16MCs produzidos por 4 estudantes do 5º período do curso de Graduação em
Licenciatura em Pedagogiaa partir dodesenvolvimento de conceitos que integram o meio
ambiente, considerando que oprocesso ocorreu em seis etapas
.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Ausubel (1963)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

os

conhecimentos

prévios

especificamente relevantes, os chamados subsunçores. Essa interação é não-arbitrária e nãoliteral. 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 entre a 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 (2006), o processo da
diferenciação progressiva ocorre quando os assuntos são organizados de acordo com as ideias
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mais gerais 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).
2.2 O MAPA CONCEITUAL
Novak (2010)desenvolveua ideia dosMCscom base nos pressupostos da teoria da
Aprendizagem Significativa de Ausubel (2003). Esse instrumentodidáticp 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
professor pode usá-lo para favorecer a aprendizagem conceitual dos estudantes.
Para Moreira (2010, p. 11), de um modo geral, MCs 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 MCs 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

hierarquicamente

construir
os

seus

conceitos

e

próprios
uni-los

mapas,
com

os

indivíduos

termosde

ligação,

devem

organizar

resultando

daí,

individualmente ou em grupo, uma estrutura ordenada de conhecimento (TROWBRIDGE;
WANDERSEE, 2000). Com isso, os MCs têm por objetivo representar essas relações
significativas entre conceitos na forma de proposições (NOVAK; GOWIN, 1996).
Tanto para professores quanto para estudantes, o MC 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 e a reconciliação integrativa, em que
pode ser demonstrada a inter-relação dos conceitos através das ligações combinadas
(TROWBRIDGE; WANDERSEE, 2000).O MC 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
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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 MC.
A obrigação de incluir um conector ou termo de ligação é o principal diferencial dos
MCs. Com isso, tem-se a possibilidade de identificar as estruturas hierárquicas inapropriadas
ou limitadas (NOVAK, 2002; NOVAK, 2010).Assim, construir um bom MC depende da
recursividade do fazerenquanto processo de aprendizagem.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.

3 METODOLOGIA
O estudo se caracterizou por uma pesquisa cujo objetivo era exploratório-descritivo
combinado com abordagem qualitativa (GIL, 2010), pois teve por essência descrever o
fenômeno estudado.Nesse contexto, a pesquisa de campo foi o procedimento adotado para a
coleta de dados que ocorreu entre os meses de março e abril de 2018 na Faculdade Estácio
de Vila Velha-ES.
Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram 16MCs produzidospor uma
amostra de 4estudantes de uma turma composta por 30 estudantes (4 MCs de cada um deles)
do 5º período de um curso de Graduação em Licenciatura em Pedagogia, considerando seis
etapas, de acordo com aTabela 1.
Tabela 1. Etapas para a construção dos MCs
Etapa
•
•
I

•
•
II

•

•
•
III
•
IV

•

Descrição
Local: Sala de Aula;
Ação: Apresentação da teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2003) e
dos MCs (NOVAK, 2000; MOREIRA, 2010) a partir de conceitos que integram o
meio ambiente, antes da execução da aula, na disciplina de Conteúdo, Metodologia
e Prática de Ensino de Ciências e Educação Ambiental com o objetivo de ensiná-los
a construir um MC utilizando lápis, borracha e papel A4.
Local: Sala de Aula;
Conteúdo da Aula: Apresentação da temática: Relação entre “Ser Humano” e
“Meio Ambiente”;
Ação: Construção da 1ª versão do MC tendo como condição básica o uso de no
máximo doze conceitos, sendo dois obrigatórios: “Ser Humano” e “Meio Ambiente”
com a intenção de refletir os subsunçores dos estudantes, utilizando lápis,
borracha, papel A3 e blocos de notas adesivas coloridas.
Local: Sala de Aula;
Ação: Avaliação qualitativa (aos pares) dos MCs produzidos entre os estudantes
com o objetivo de fazer com que eles possam identificar possíveis incoerências
conceituais, a adequação do modelo do MC conforme as regras estabelecidas,
realizando observações positivas e/ou melhoriasno processo de construção;
Ação: Avaliação qualitativa realizada pelo professor após a avaliação dos
estudantes com o objetivo de sinalizar pontos de melhorias para os MCs e
análiseda coerência das observações realizadas pelos estudantes.
Local: Sala de Aula;
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•
•
•
•
•

V
•
•
•
•

VI

•

Conteúdo da Aula: Debate sobre: Relação entre “Ser Humano”, “Trabalho” e
“Meio Ambiente”; e Educação Ambiental e sustentabilidade.
Ação: Construção da 2ª versão do MC nas mesmas condições já descritas na etapa
II com o propósito de que os estudantes revisem suas versões de MCs anteriores
de acordo com as observações realizadas e refaçam seus MCs;
Ação: Apresentação oral do MC construído;
Ação: Avaliação qualitativa realizada pelo professor após a apresentação oral dos
estudantes com o objetivo de sinalizar pontos de melhorias para os MCs.
Local: Laboratório de Informática;
Ação: Construção da 3ª versão do MC produzido utilizando o software CMapTools
nos mesmos padrões estabelecidos na etapa II com o objetivo de revisar o MC
construído anteriormente e refazê-lo a partir do debate realizado na etapa IV.
Neste momento optou-se pelo uso do software para que os estudantes aprendam
uma nova forma de construir e armazenar seus MCs de forma a ter uma
apresentação com um layout aperfeiçoado;
Ação: Apresentação oral do MC construído;
Ação: Avaliação qualitativa realizada pelo professor após a apresentação oral dos
estudantes com o objetivo de sinalizar pontos de melhorias para os MCs.
Local: Sala de Aula;
Ação: Construção da 4ª versão do MC no momento da 1ª avaliação da disciplina,
seguindo os mesmos procedimentos adotados na construção dos outros MCs (Etapa
II). Os conteúdos contemplados na 1ª avaliação foram: a) a relação entre ser
humano e meio ambiente, e os fatores bióticos, abióticos e sociais; b) as
concepções antropocêntrica e integradora sobre o meio ambiente; e c) Educação
Ambiental e sustentabilidade. O objetivo desta etapa está em verificar se ao fim do
processo há uma construção adequada dos MCs produzidos, revelando uma
consistência entre as conexões dos conceitos selecionados e uma maturidade na
elaboração dos MCs. O MC era uma questão da avaliação;
Ação: Avaliação qualitativa realizada pelo professor após a apresentação escrita
dos estudantes com o objetivo de sinalizar pontos de melhorias para os MCs.

Para analisar os MCs construídos foram observados os seguintes itens durante o
processo: eixo de conceitos explorados, qualidade dostermos de ligação e tipo de estrutura
do Mapa Conceitual. Essa análise foi realizada a partir de uma adaptação da proposta de
Mendonça (2012).
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Para a proposta da análise qualitativa dos dados foram selecionados 16MCs
produzidos por 4 estudantes: MC-01 e MC-02 (Quadro 1) e MC-03 e MC-04 (Quadro 2).
Essa seleção teve o seguinte critério: MCs diferentes na proposta de construção de acordo
com as etapas definidas na metodologia do estudo. Dos 30 estudantes que participaram da
atividade proposta, obtiveram-se 4 formatos básicos diferentes de MCs elaborados. Daí,
foram escolhidos 1 de cada formato para a análise e discussão.
No início da construção do MC alguns pensamentos foram exteriorizados pelo
estudante 1: “Ser humano se relaciona com animais e plantas [...]” e “Existe a poluição por
gases tóxicos”, por exemplo. O estudante que avaliou o MC do estudante 1 não relatou
nenhum problema estrutural e de conexões entre os conceitos selecionados, mas fez a
seguinte observação: “Mapa simples e compreensível”. Assim, pode-se observarque ao longo
do processoo estudante 1manteve oseixos conceituais “NaturezaeGases Poluentes” até a 3ª
versão do MC, mesmo tendo a chance de refazê-los, não incorporando ou ampliando os, não
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tendo um avanço relevante nas suas propostas anteriores. Na 4ª versão do MC desenvolvida,
o eixo de conceitos explorados foram: “Seres VivoseSeres Não Vivos”.
Quadro 1. MCs feitos pelos estudantes 1 e 2 em momentos distintos
VERSÕES

Estudante 1

Estudante 2

1ª

2ª

3ª

4ª
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VERSÕES

Estudante 3

Estudante 4

1ª

2ª

3ª

4ª
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Após a construção da 1ª versão o mapa foi considerado claro no que se refere à
conexão dos conceitos e termos de ligações utilizadosquando avaliado por outro estudante.
Portanto, para construir a 2ª versão, ele optou por fazer o movimento contrário da 1ª versão,
invertendo as setas, fazendo o caminho de reconciliação integrativa e diferenciação
progressiva nos moldes do que se espera para a construção de um bom MC e seguindo para
o caminho da Aprendizagem Significativa. Houve uma certa dificuldade de fazer o caminho
inverso e, por isso, na 3ª versão preferiu construir o MC no CMapTools utilizando o mapa da
1ª versão, sem agregar ou retirar algum conceito ou termo de ligação.
Em relação à qualidade dos termos de ligação, percebeu-se que em quase sua
totalidade, o estudante usou um verbo com sentido adequado que é preferível para que a
ligação entre os conceitos seja mais eficiente e clara para o mapeador e o leitor dele. Assim,
o que foi construído na 1ª versão do MC claramente evidenciou seus subsunçores naquele
momento. A estrutura do MC se mostrou mais integrada na maioria das versões, porém na
4ª versão (no contexto da avaliação da disciplina) os conceitos foram explorados em outra
perspectiva, com exemplos mais específicos, uma estrutura mais linear e de baixa
complexidade, representando uma compactação e não expansão dos conceitos e/ou conexões
entre eles. É importante salientar que todas as etapas do processo de construção das versões
dos MCs tiveram um tempo de 1 hora e 40 minutos, sendo razoável para o processo de
confecção dos MCs.É possível que essa simplificação do mapa tenha ocorrido pelo momento
de apreensão da avaliação, pois pode causar ansiedade por conta de ele acreditar que o tempo
destinado não será suficiente.
Ao analisar as características de cada versão do MC construído pelo estudante
2,observou-se que os eixos de conceitos explorados da 1ª à 3ª versões foram: “Família,
Escola e Sociedade” com termos curtos constituídos por 5 verbos e 1 preposição e em muitos
casos com ausência desses termos. A estrutura do MC se mostrou simples, com dimensão
cíclica, mas com aspecto geral linear e sem momentos de diferenciação progressiva e
reconciliação integrativa. Na 4ª versão do MC, os eixos de conceitos explorados foram:
“Natureza, Ações Humanas e Impactos Ambientais” com termos curtos constituídos por 3
verbos, 1 substantivo e ausência deles em 2 situações. A estrutura do MC também foi simples
e com dimensão linear com momentos de diferenciação progressiva apenas.
Assim como o estudante 1, o estudante 2manteve os conceitos até a 3ª versão,
mesmo tendo oportunidade de repensar e alterar o MC. Na avaliação da sua 1ª versão do
mapa, o estudante avaliador disse:“[...] falta uma palavra mais clara que interligue os
conceitos ‘Ser Humano’ e ‘Meio Ambiente’ [...]”. A partir dessa intervenção o estudante
alterou a estrutura da 2ª versão do MC, tornando-o mais cíclico, porém ainda faltando termos
de ligação entre os conceitos e a compreensão ficou a desejar, por exemplo, quando se tem
a proposição: “Meio ambiente conscientiza escola”.
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Na 3ª versão de seu mapa houve a correção dos “vazios” deixados no momento
anterior e, nesse caso, o CMapTools contribuiu para a experiência com os MCs, pois ao
associar os conceitos, entre eles surge um espaço com interrogações para ser preenchido,
indicando para o mapeador que ele deve inserir um termo de ligação. Os termos de ligação
utilizados foram verbos, porém nos casos em que foi ausente não permitiu compreender qual
sentido o estudante quis expressar, sendo então este item importante para revelar como
ocorrem as composições de seus conhecimentos prévios sobre o assunto. Referente à
estrutura do MC, pode-se verificar que há um formato mais simples e na 4ª versão os
conceitos são explorados também em outra perspectiva de eixos conceituais das anteriores e
de forma acíclica.
O estudante 3 teve, da 1ª à 4ª versões dos MCs, o mesmo eixo explorado: “Ações
Humanas e, Fatores Bióticos e Abióticos” com a presença de termos de ligação curtos com
ausência de verbos em alguns casos, não realizando o movimento de incorporação ou
substituição de conceitos para uma nova versão. A estrutura do MC foi melhorada na 4ª
versão, sendo que da 1ª à 3ª versões foram simples, com dimensão cíclica e sem
diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. Já na 4ª versão, a estrutura do MC ficou
próxima de integrada, com dimensão linear e com um momento de diferenciação progressiva
e reconciliação integrativa.
A 1ª versão do MC produzida pelo estudante 3 teve a seguinte avaliação realizada
por outro estudante: “Os termos poderiam estar mais distribuídos”. Isso indica que o
avaliador está atento com o que foi apresentado e combinado durante as etapas I e II do
processo para a construção de um bom MC quanto à sua apresentação gráfica, auxiliando o
mapeador no processo de aprendizagem de utilização do instrumento.Na 2ª versão do mapa
o estudante fez os acertos pontuados pelo avaliador, alterando alguns conceitos e distribuindo
melhor os termos de ligação. Em sua 3ª versão, mesmo utilizando o CMapTools,que indica os
locais de inserção de conceitos e termos de ligação, não acertou as lacunas deixadas no mapa
anterior. Na construção da 4ª versão do MC o estudante teve o melhor resultado, pois houve
uma coesão maior entre os termos de ligação e os conceitos, direcionando para uma forma
mais conectada do que as versões anteriores. O estudante 3 teve a seguinte fala quando
reorganizou seu MC: “É verdade, eu fiz tudo junto e ficou excessiva a apresentação”. Em
relação à qualidade dos termos de ligação percebe-se que os verbos novamente foram os
mais utilizados com sentido adequado, mas estiveram ausentes em alguns momentos. A
estrutura do MC se mostra mais próxima da integração esperada na 4ª versão, em que os
conceitos são explorados de uma forma mais organizada e múltipla.
Os MCs do estudante 4demonstraram que ele teve eixos conceituais com uma
tendência sociológica sobre a existência dos seres humanos e meio ambiente no que se refere
à “Vida”, ao “Capitalismo” e à “Consciência” em suas versões. Essa concepção integradora
supera a visão fragmentada de agir como peças soltas e que a importância está na ideia
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antropocêntrica. Ele se posiciona da seguinte forma sobre essa perspectiva: “Não consigo ver
uma coisa isolada com a outra. [...] vivemos em parceria com tudo que existe [...]”.
A 1ª versão do MC produzida teve a seguinte avaliação realizada por outro estudante:
“O mapa foi bem claro em relação ao conteúdo proposto. Foi dividido em temáticas com itens
já conhecidos que representa a nossa realidade. Foram usados 12 conceitos, então está de
acordo com a proposta da atividade”.Na 2ª versão do mapa o estudante faz uma
representação dual sobre as ações humanas em relação à natureza e a influência capitalista,
mudando o foco em relação à versão anterior que apresenta um pensamento de cuidado e de
catástrofes ambientais. Em sua 3ª versão, utilizando o CMapTools, ele repetiu o que construiu
na 1ª versão, sem inserir ou retirar qualquer conceito ou termo de ligação. Na construção da
4ª versão do MC o estudante continuou na mesma temática, mas com mais exemplos de
impactos negativos ocasionados pelas ações humanas em relação ao meio ambiente. A
qualidade dos termos de ligação foi equilibrada e compreensível, com a prioridade do uso de
verbos. A estrutura do MC se mostrou mais integrada nas 1ª, 3ª e 4ª versões, em que os
conceitos são explorados de uma forma mais complexa com uma estrutura de rede com
momentos dedutivos e indutivos, mesmo sendo simples ao passo que a 2ª versão se
apresentou mais linear e acíclica.
5 CONCLUSÃO
Neste artigo buscou-se discutir a compreensão dos estudantes sobre a utilização dos
MCs

como

facilitador

para

explicitar

e

organizar

seus

conhecimentos

prévios

no

desenvolvimento de conceitos que integram o meio ambiente observado em seis etapas. Os
resultados indicaram que os estudantes compreendem o que é conhecimento prévio, mas em
alguns casos não trabalham de forma a problematizá-los consistentemente, ou seja, não
conectam os conceitos e termos de ligação de uma forma mais elaborada. Assim, sugere-se
a utilização de práticas em que haja o engajamento deles, como por exemplo a resolução de
problemas.
A 1ª versão do MC construída reflete o conhecimento prévio dos estudantes e as
outras versões contribuem para a reorganização conceitual assim como a avaliação das
conexões realizadas por eles. É um processo recursivo necessário para o aperfeiçoamento
conceitual e da própria técnica de mapear. A maioria dos estudantes, em seus relatos,
demonstrou não ter clareza sobre algumas orientações para a construção de um bom MC, o
que faz supor que um bom mapeador precisa experimentar várias vezes o instrumento para
dominá-lo tecnicamente para expor uma complexidade conceitual e estrutural maior do que
as experiências anteriores. Isso não significa que a experiência em mapear e o domínio do
conteúdo aprendido têm uma relação linear.A experiência da recursividade, ou seja, o refazer
dos mapas foi muito elogiado, pois assim eles podiam melhorar continuamente o que foi
realizado, gerando uma certa segurança e reduzindo a ansiedade de ter que acertar sempre.
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O processo de avaliação aos pares dos MCtambém chamou atenção, pois torná-los avaliadores
fez com que eles refirmassem as orientações e condições básicas para a proposta
desenvolvida.
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar um produto educacional desenvolvido com
a intenção de subsidiar práticas de ensino nos anos iniciais para o desenvolvimento da Aprendizagem
Significativa. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa de mestrado sobre o uso de mapas conceituais
como recurso facilitador do processo de ensino, com 30 alunos do 5° ano do Ensino Fundamental em
uma escola da rede pública municipal do Paraná. A análise das práticas realizadas em sala de aula
verificou avanços na aprendizagem dos conceitos estudados, evidenciando processos correspondentes
a aprendizagem significativa. Os resultados permitiram elaborar um guia didático para orientação a
outros professores dos anos iniciais, o qual contempla aspectos teóricos e práticos resultantes do estudo.
A divulgação deste material tem como intenção promover a capacitação e orientação a outros
professores dos anos iniciais para que possam desenvolver sua prática pautada em um referencial
teórico sólido e intencional, buscando qualificar as aprendizagens que desenvolve afastando-se de
práticas tradicionais e mecânicas de ensino.
Palavras-chave: aprendizagem significativa, mapas conceituais, produto educacional, ensino de
ciências, anos iniciais.
Abstract: The presente workaimsto presente na educational product developed with the intention of
subsidizing teaching practices in the initial years for the development of Meaningful Learning. For that,
a master's research was developedon the use of concept maps as a facilitator of the teaching process,
with 30 students from the 5th year of Elementary School in a public school in of Paraná. The analysis of
practices performed in the classroom verified advances in the learning of the concepts studied,
evidencing processes corresponding to Meaningful learning. The results allowed to elaborate a didactic
guide for orientation too ther teachers of the initial years, which contemplates theoretical and practical
aspects resulting from the study.The dissemination of this material intendsto promote the training and
guidance too ther teachers of the initial years so that they can develop their practice basedon a solid
and intentional theoretical framework, seeking to qualify the learning that developsaway from traditional
and mechanical teaching practices.
Keywords:
Meaningful
learning,
conceptmaps,
educational
product,
Science
teaching,
elementaryschool

1–INTRODUÇÃO
No Brasil, os programas de pós-graduação que ofertam mestrados profissionais
apresentam , de acordo com as orientações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), os resultados de pesquisas na forma de desenvolvimento de
produtos educacionais. Esses materiais tem como objetivos apresentar “processo ou produto
educativo e utilizá-lo em condições reais de sala de aula” (CAPES, 2013), visando a melhoria
do ensino.
De acordo com essas orientações, neste trabalho apresenta-seo resultado de uma
pesquisa com essas características, o qual resultou no desenvolvimento de um guia didático.
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O material elaborado buscou divulgar o percurso investigado e as possibilidades de trabalho
no segmento dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental visando a promoção da Aprendizagem
Significativa (AS).
Esse Guia Didático foi idealizado parasubsidiar o trabalho de professores com mapas
conceituais e o desenvolvimento dos processos fundamentais da ASno ensino dosanos iniciais
do ensino fundamental. Ao longo da pesquisa contatou-se que seria oportuno ampliar a
divulgação do estudo a outros professore dos anos iniciais, visto que a literatura descreve
algumas fragilidades existentes no processo de formação dos mesmos quanto à áreas mais
específicas do conhecimento.
As atividades e práticas estão baseadas em uma experiência depesquisa no ensino
de ciências naturais e concentram-se na temática Energia, cujo problema de pesquisa
investigou “De queforma o uso dos Mapas Conceituais(MC) pode facilitar aprendizagem
significativa deconceitos científicos nos anos iniciais do Ensino Fundamental?”. Asso, a partir
desse questionamento o trabalho foi desenvolvido com alunos do 5° ano em uma escola da
rede municipal de ensino da cidade de Ponta Grossa - Paraná, durante 30 horas/aula,
indicando que ao explicitar o conhecimento por meio da elaboração de MC o aluno revela
suas relações de aprendizagem e possibilita ao professor acompanhar seu processo para que
possa orientá-lo e mediá-lo de maneira mais eficaz e significativa.
A escolha desse tema deu-se por entender que o conceito deenergia estabelece
relações entre os fenômenos físicos e o cotidiano doaluno, atribuindo significado ao
aprendizado.Ao entender que o ensino deve ter significado para aquele queaprende, tem-se
na Teoria da Aprendizagem Significativa de DavidAusubel os fundamentos para a promoção
da aprendizagem, oportunizando relações e associações entre os conceitos aprendidos.
Além disso, ao utilizar mapas conceituais como estratégia de ensino ou avaliação,
promove-se um ensino de forma mais personalizado e único para cada educando, permitindo
conexões com o tema de estudo e atribuindo a este um significado,de acordo com o que o
educando já sabia e o novo. Com isso, o professor passa a ser o mediador e o aluno, aquele
que tem papel ativo no seu processo de aprendizagem.
Partindo dos resultados positivos dessa experiência de pesquisa, elaborou-se um
produto educacional com caráter instrucional, de modo a apresentar o percurso de
aprendizagem com estratégias de trabalho com mapas conceituaisno ensino fundamental. O
roteiro coloca-se como sugestãopara os professores e busca orientar o desenvolvimento de
atividades demapeamento cognitivo.
Neste trabalho objetivamos apresentar esse guia didático como uma forma de
divulgação e ampliação do conhecimento sobre AS aos professores das etapas inicias da
educação básica.
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2–MARCO TEÓRICO
2.1 –A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
As concepções de aprendizagem significativa desenvolveram-se na década de 1960
tendo como representante David Ausubel, psicólogo norte-americano que formulou a Teoria
Cognitiva de Aprendizagem Significativa por recepção, em oposição a uma aprendizagem por
memorização.
Segundo Ausubel (1963; 2003) a aprendizagem significativa é o processo pelo qual
novos conhecimentos se organizam na estrutura cognitiva de cada indivíduo, por meio da
ancoragem seletiva entre o conhecimento prévio e os novos conceitos, revelando as relações
idiossincráticas estabelecidas neste processo.
Em sua teoria, Ausubel procurou explicar os mecanismos internos das estruturas de
aprendizagem humana em relação à produção do conhecimento. Deste modo a Teoria da
Aprendizagem Significativa pode ser entendida segundo este autor como “mecanismo
humano, por excelência, para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e
informações representadas em qualquer campo de conhecimento” (AUSUBEL, 1963, p. 58).
Neste sentido a ideia central da teoria está pautada na organização e estruturação
do conhecimento, a partir de conceitos já existentes nas estruturas cognitivas, chamados por
Ausubel de subsunçores. A interação entre estes conceitos, por meio da ancoragem entre os
subsunçoresà novas ideias é o que confere significado a aprendizagem.
Ao considerar as estruturas cognitivas preexistentes do indivíduo, a Teoria da
Aprendizagem Significativa desenvolve-se com ênfase no aluno, estabelecendo uma nova
dinâmica na relação professor/aluno, onde há flexibilização de papéis entre estes, e o
professor torna-se mediador do processo de aprendizagem.
Torna-se evidente que ao mobilizar experiências e conhecimentos trazidos por cada
estudante a aprendizagem dos conteúdos se estabelece de forma mais duradoura e efetiva,
pois assim desenvolve-se a aprendizagem significativa.
A teoria de Ausubel tem sido enriquecida por vários educadores, dentre esses Joseph
Novak que desenvolveu os mapas conceituais, como um recurso facilitador da aprendizagem
significativa.
2.2 – MAPAS CONCEITUAIS COMO RECURSO DE ENSINO
A teoria que fundamenta a origem e uso dos mapas conceituais surgiu na década de
1970, dentro do programa de pesquisa da Universidade de Cornell, EUA. Os estudos liderados
por Joseph Novak baseavam-se na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e
constituíram-se na elaboração de uma forma de representação das relações idiossincráticas
estabelecidas no processo de aprendizagem (NOVAK; CAÑAS, 2010).
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Definidos por Novak e Gowin (1984, p. 33) como “um recurso esquemático para
representar

um

conjunto

de

significados

conceituais

incluídos

numa

estrutura

de

proposições”, esse instrumento pode representar um mapa do que foi aprendido, por meio
de ideias chaves, como foco para uma aprendizagem específica. Considerando que a
aprendizagem significativa se produz mais facilmente quando novos conceitos ou significados
conceituais são englobados.
Os mapas conceituais podem ser usados como estratégia de ensino ou de avaliação.
Quando utilizado, pode trazer evidências de significados que cada aluno atribui aos
conceitos.A aprendizagem é um processo interno e individual.
Neste processo o aluno irá realizar as conexões com o tema de estudo e atribuirá
significado de acordo com o que já sabia e o novo. Com isso, o ensino passa a uma esfera
onde o aluno torna-se construtor do conhecimento, resultando na aprendizagem significativa.
Nesse sentido, os mapas conceituais são uma representação que mostra relações
explícitas entre ideias chave (denominadas de conceitos) usando palavras que estabelecem
conexões entre os mesmos, organizando as relações expressadas por meio de uma hierarquia
(NOVAK; CAÑAS, 2010).
Este processo é um dos grandes diferenciais dos mapas conceituais, pois garante ao
sujeito da aprendizagem, a construção de conhecimentos repletos de significado e relações
idiossincráticas que legitimam a aprendizagem para a vida.
Mendonça e Moreira (2012) reiteram o valor dado ao instrumento, ao afirmar que o
mapa conceitual é um instrumento centrado no aluno e não no professor, que atende ao
desenvolvimento de habilidades e não se conforma somente com a repetição mecânica da
informação.
Entende-se que mapas conceituais bem elaborados refletem a organização da
estrutura cognitiva do indivíduo, fator necessário para que ocorra a aprendizagem significativa
(MENDES et al., 2013). Para tanto é necessário compreender que o mapeamento conceitual
possui características específicas que os distinguem de outras ferramentas de representação
do conhecimento. Novak estabelece alguns parâmetros fundamentais na construção de bons
mapas conceituais, itens que os diferem de outras técnicas e que possibilitam a construção
da aprendizagem significativa.
Ao permitir uma construção de conhecimento onde o educando possa externalizar e
demonstrar as conexões que estabelece durante o processo de aprendizagem, os mapas
conceituais demonstram todo o seu potencial educativo, constituindo-se de uma ferramenta
de monitoramento e avaliação da aprendizagem.
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3– PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esse estudo é resultado de uma pesquisa de mestrado desenvolvida em 30
horas/aula, com um grupo de 30 alunos matriculados no 5° ano do Ensino Fundamental de
uma escola da rede pública do Paraná.
A investigação foi desenvolvida em duas etapas, em que a primeira tratou da
abordagem instrucional para domínio do mapeamento conceitual e a segunda fase,
desenvolvimento de atividades pedagógicas no ensino de ciências. Para essa etapa as
atividades foram desenvolvidas em torno do tema Energia e utilizaram diferentes estratégias
com mapas conceituais para avaliação do percurso de aprendizagem.
Os resultados indicaram a ocorrência dos processos relacionados a aprendizagem
significativa e por sua vez, contribuíram na elaboração de um Guia Didático para professores,
cujo objetivofoi escrever a proposta e investigação em seus aspectos teóricos e práticos, de
modo a comunicar e auxiliar professores no trabalho com ensino de ciências nos anos iniciais.
A seção a seguir apresenta-se a estrutura do material produzido e seus aspectos relacionados
à capacitação e orientação de professores.
4–GUIA DIDÁTICO COMO PROPOSTA FORMATIVA PARA PROFESSORES
O produto educacional que apresentamos tem por sua definição ser um Guia didático
para professores, com objetivos de subsidiar práticas de ensino no aspecto paradidático. Ele
compõe um estudo e investigação de mestrado profissional, cujas regulamentações da CAPES
definem a necessidade de comunicar e disseminar pesquisas na área de ensino, voltando seus
achados e resultados para a educação básica e melhoria do ensino.
Tendo em vistas essas características, foi proposto o material intitulado “Caderno de
estratégias pedagógicas para os professores dos anos iniciais”, o qual está vincula a
dissertação de mestrado profissional da autora principal desse estudo (SOUZA, 2017). O
material foi idealizadopara orientar e apresentar as possibilidades detrabalho com mapas
conceituais para os professores dos anos iniciais do ensino fundamental.

Figura 1. Apresentação do Guia Didático
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O produto expõe inicialmente o referencial teórico para o trabalho com mapas
conceituais e sua fundamentação na Teoria da Aprendizagem Significativa. Na sequência
descrevem-se exemplos de atividades de familiarização com o mapeamento conceitual,
conforme vivenciado na primeira etapa da pesquisa da qual se origina e, posteriormente
apresenta-se a segunda etapa, com as atividades pedagógicas que foram desenvolvidas sobre
o tema Energia.

Figura 2.Exemplo das seções contidas no produto educacional

As atividades apresentadas no material foram testadas e orientadas com base na
vivência de pesquisa de mestrado profissional. Para que pudesse ser comunicada de forma
acessível e didática aos professores, foram inseridas algumas informações complementares e
dicas de leitura para que o professor possa obter uma maior compreensão sobre os temas
abordados conforme observa-se na Figura 3.

Figura 3. Exemplos de sugestões e orientações complementares ao professor

Em todo o material sugere-se aos professores uma ampliação das atividades,
explorando outras possibilidades de seu desenvolvimento de modo que o guia didático tenha
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características de orientação em sua utilização, tendo sempre o objetivo de flexibilização das
ações.
Além disso, pautados na experiência de investigação, sentiu-se necessidade de incluir
nesse material aspectos teóricos referente a avaliação dos mapas conceituais sugeridos na
aplicação da proposta. Para isso, foram indicados os referencias de Novak e Gowin (1984),
Mendonça (2012), Mendonça, Silveira e Moreira (2011) entre outros.

Figura 4. Aspectos sobre avaliação presentes no Guia Didático

Este caderno teve sua divulgação inicial realizada aos professores vinculados a escola
onde a pesquisa foi desenvolvida, compondo acervo de sua biblioteca, como uma possibilidade
de referencial de consulta aos professores para o desenvolvimento de práticas de ensino.
Além disso, ao final da pesquisa foi também apresentado durante uma reunião pedagógica
nessa mesma instituição, demonstrando o compromisso e respeito dos pesquisadores com o
espaço escolar investigado.
Vislumbra-se futuramente a publicação desse material como um e-book, para que
possa ser disponibilizado a mais profissionais docentes e no momento aguarda-se sua
integração à plataforma da CAPES de produtos educacionais, a eduCAPES1.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa da qual o produto educacional apresentado se origina evidenciou que o
desenvolvimento desta sequência de atividades possibilitou a observação dos processos
relativos aaprendizagem significativa, como a modificação de conceitos, diferenciação

1
O eduCAPES é um portal de objetos educacionais abertos para uso de alunos e professores da educação básica, superior e pósgraduação, incluindo textos, livros didáticos, artigos de pesquisa, teses, dissertações e outros materiais de pesquisa e ensino que
estejam licenciados de maneira aberta. Link de acesso: https://educapes.capes.gov.br/.
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progressiva e reconciliação integrativa. Tendo em vista a obtenção destes resultados
qualificou-se a proposta desenvolvida como uma alternativa a ser divulgada à professores
dos anos iniciais, que tanto relatam dificuldades para o ensino de áreas especificas do
conhecimento (ROSA et al., 2007).
O uso dos mapas conceituais para essa pesquisa, cujo aporte desenvolve-se
subjacente a Teoria da Aprendizagem Significativa, foi fundamental à pratica de ensino
desenvolvida, pois proporcionou a externalizaçãoda aprendizagem do aluno.
Diante disso, a proposta de elaboração de um guia didático surge como uma
possibilidade de ampliar e levar a outros professores exemplos de práticas no ensino de
ciências que possam tornar-se mais significativas e menos memorísticas e mecânicas para os
alunos.
O “Caderno de estratégias pedagógicas para os professores dos anos iniciais” traz
subsídios teóricos e sugestão de sequência didática para o ensino do conteúdo energia no 5°
ano do Ensino Fundamental, buscando contribuir com a formação teórico-prática dos
professores atuantes neste segmento, por meio da abordagem da Teoria da Aprendizagem
Significativa, da sequência didática sobre tema energia e dos Mapas Conceituais, utilizados
como estratégias de promoção e avaliação da aprendizagem.
O produto educacional elaborado coloca-se não como um referencial, mas sim como
sugestões de atividades que foram consideradas por essa pesquisa, como facilitadoras do
processo de ensino, com vistas ao fortalecimento de práticas no ensino de ciências, tendo em
vista que para o segmento dos anos iniciais os professores revelam falta de formação para o
trabalho com temas específicos.
A partir destas e outras observações acerca do trabalho nos anos iniciais, identificase a necessidade de ampliar a capacitação aos professores desse segmento para a atuação
no ensino de ciências e, portanto, a pretensão do material elaborado é de subsidiar essa
capacitação.
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Resumo: A educação fundamenta-se entre outros aspectos em elaborar conhecimento, desenvolvendo
a estrutura cognitiva dos aprendizes, para tanto faz se valer dos referenciais teóricos que, por vezes,
envolvem o ensino e a aprendizagem. Nesse contexto a teoria da aprendizagem significativa enfatiza a
interação entre os conceitos prévios e o novo conhecimento. Assim o presente artigo se propõe a discutir
como o ensino investigativo pode contribuir para uma aprendizagem significativa nos pressupostos de
David Ausubel.
Palavras-chave: ensino investigativo, aprendizagem significativa, construtivismo.
Abstract:Education is based on developing knowledge, developing the cognitive structure of
apprentices, so that it makes use of the theoretical references that involve teaching and learning. In
this context the theory of meaningful learning emphasizes the interaction between the previous concepts
and the new knowledge. Thus the present article proposes to discuss how the investigative teaching can
contribute to a meaningful learning in the presuppositions of David Ausubel.
Keywords:research teaching, meaningful learning, constructivism.

1–INTRODUÇÃO
Para Lima (2017), o ofício de professor teve origem na Grécia antiga, com os sofistas,
sendo que a educação formal nas sociedades escravocratas reproduzia a divisão de classes,
transferindo valores dos homens “livres”, antes disso o ensino baseava-se em conhecimento
empírico. Com a ascensão da burguesia, muitas mudanças aconteceram, mudanças estas que
perpassaram pelas escolas que agora tinham função de transmitir valores da nação. Em meio
a isso um autor Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) foi capaz de realizar uma revolução
pedagógica quando transferiu o centro do processo de aprendizagem do docente e dos
conteúdos, para as necessidades e interesses dos educandos, mas só foi reconhecido no fim
do século XIX e início do XX, com o movimento escolanovista que propunha novos métodos
educacionais. As principais concepções construtivistas foram fundadas no século XX com
elementos da teoria genética de Jean Piaget (1896-1980), da aprendizagem significativa de
David Ausubel (1918-2008), da formação integral de Henri Wallon (1879-1962) e do enfoque
sociocultural de Lev Vygotsky (1896-1934) para conceituar a “aprendizagem como um
processo de construção do conhecimento e o ensino como um apoio a esse processo de
construção”.
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As teorias pedagógicas que explicam a aprendizagem consideram o “sujeito” que
aprende o “objeto” e a “mediação” entre o sujeito e o objeto, realizada no convívio em
sociedade. A distinta valorização atribuída a esses elementos fundamenta as teorias: (i)
ambientalista, (ii) inatista e (iii) interacionista que, ao longo do tempo, vêm sendo traduzidas
nas práticas pedagógicas. A teoria ambientalista coloca foco no “objeto”, representado pelos
conteúdos a serem conhecidos. Traduzida na pedagogia diretiva, valoriza o papel do professor
e considera que a aprendizagem ocorre pela transmissão de informações. De maneira oposta,
a teoria inatista valoriza o “sujeito” e a aprendizagem é atribuída aos fatores hereditários e
maturacionais de cada pessoa. Corresponde a uma pedagogia não diretiva, que considera as
diferenças entre os indivíduos insuperáveis, uma vez que são biologicamente estabelecidas
(LIMA, 2017). Ainda de acordo com a autora o surgimento da teoria interacionista ou
sociointeracionista promoveu uma releitura das explicações, aparentemente antagônicas,
entre o adquirido e o inato. Colocou foco na “mediação”, que ocorre na interação entre o
“sujeito” e o “objeto”. Para essa teoria, traduzida na pedagogia construtivista, tanto os fatores
hereditários quanto os conteúdos, a cultura e a sociedade interagem na aprendizagem.
Diante dessa ótica conceitual a respeito do construtivismo, na qual está inserida a
teoria cognitiva de David Ausubel, a aprendizagem significativa.Para Ausubel (2003) há dois
tipos de aprendizagem: a mecânica e a significativa. Na primeira há a presença da
memorização através da repetição, na segunda existe uma relação entre os conhecimentos
prévios do aluno, e a nova informação para assim haver uma assimilação que provoque uma
alteração na estrutura cognitiva do aluno. É importante ressaltar que um processo não ocorre
de forma independe do outro, ambos estão imbricados. Desse modo:
[...] a aprendizagem significativa ocorre quando a tarefa de aprendizagem
implica relacionar, de forma não arbitrária e substantiva (não literal), uma
nova informação a outras com as quais o aluno esteja familiarizado, e quando
o aluno adota uma estratégia correspondente para assim proceder.
Aprendizagem automática, por sua vez, ocorre se a tarefa consistir de
associações puramente arbitrárias, como na associação de pares, quebracabeça, labirinto, ou aprendizagem de séries e quando falta ao aluno o
conhecimento prévio relevante necessário para tornar a tarefa potencialmente
significativa, e também (independentemente do potencial significativo contido
na tarefa) se o aluno adota uma estratégia apenas para internalizá-la de uma
forma arbitrária, literal (AUSUBEL, 1980,p. 23).

Dessa forma, se faz necessário a compreensão dos pressupostos teóricos da
aprendizagem significativa nos espaços educativos incluindo a formação e construção do
conhecimento científico. Portanto esse artigo tem como objetivomostrar com aporte teórico
que o ensino por investigação pode estabelecer uma relação mais sólida entre o ensino e a
aprendizagem significativa.
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2–MARCO TEÓRICO
O ensino por investigação ou atividades investigativas no ensino tem suas origensno
pensamento do filósofo americano John Dewey, tendência de ensino também conhecida como
inquiry e apesar de ter os mesmos objetivos ,recebeu diferentes conceituações como: ensino
por descoberta, aprendizagem por projetos, questionamentos e resolução de problemas,
assim:
Atualmente, a investigação é utilizada no ensino com outras finalidades, como
o desenvolvimento de habilidades cognitivas, realização de procedimentos
como elaboração de hipóteses, anotação e análise de dados e o
desenvolvimento da capacidade de argumentação (ZOMPERO e LABURÚ, 2016,
p. 22).

Para Azevedo (2004) as atividades investigativas podem ser utilizadas a fim de
promover o desenvolvimento de conceitos nos alunos, possibilitando que eles participem do
processo de aprendizagem, saindo de uma postura passiva, percebendo o objeto de estudo,
relacionando-o com os acontecimentos diversos, resultando em uma ação.
Assim como Zompero e Laburú (2016), Carvalho (2013) em uma perspectiva de ensino
investigativo orienta que os apoios teóricos de origem piagetiana e vigotskianos devem
proporcionar nas aulas um ambiente próprio para os alunos construírem seus conhecimentos,
assim:
Nesse contexto teórico é que propomos as sequências de ensinos investigativos
(SEIS), isto é, sequência de atividades (aulas) abrangendo um tópico do
programa escolar em que cada atividade é planejada, do ponto de vista do
material e das interações didáticas, visando proporcionar aos alunos:
condições de trazer seus conhecimentos prévios para iniciar os novos, terem
ideias próprias e poder discuti-las com seus colegas e com o professor
passando do conhecimento espontâneo ao científico e adquirindo condições de
entenderem conhecimentos já estruturados por gerações anteriores
(CARVALHO, 2013, p. 9).

Ressalta-se que qualquer que seja o tipo de problema abordado deverá seguir uma
sequência de etapas que oportunizem os alunos a levantar e testar suas hipóteses, resultando
de uma ação manipulativa para a intelectual, estruturando seu pensamento e apresentando
argumentações com os colegas e também com o professor (CARVALHO, 2013). Ainda segundo
a autora a participação do professor é essencial na mediação do problema, assim na
distribuição do material, bem como na proposição do problema, o mesmo deve ter o cuidado
em não dar a solução permitindo uma maior reflexão aos alunos.
O ensino por investigação ainda que não seja via de regra ,pode ser
um meio para que haja de fato uma aprendizagem significativa. O maior objetivo de ensinar
é o aprendizado do aluno e este não é um processo fácil, é uma via de mão dupla, é necessário
que o aluno queira aprender.
Mas o que é aprender? E aprender significativamente? Aprender significativamente
implica em nunca esquecer os conteúdos ensinados? Inicialmente o aluno precisa ter uma
disposição para aprender: se ele quiser apenas memorizar o conteúdo, então a aprendizagem
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será mecânica,cada aprendiz faz uma filtragem do que tem sinificado ou não para si prório,
o que é considerado normal.Aprender significativamente implica em conseguir relacionar o
conteúdo exposto com o meio em que vive, entretanto, aprender significativamente não
garante que o aluno nunca irá esquecer o conteúdo.
Na aprendizagem significativaé utilizado otermo subsunçor. Para Moreira e Masini
(2001), Ausubel define subsunçor como sendo algo específico na estrutura de conhecimento
do aprendiz, mesmo que seja superficial, o subsunçor servirá para ancorar uma nova
aprendizagem. Os subsunçores também podem ser adquiridos através do processo de
formação de conceitos.
De acordo com Ausubel (2003), a estrutura cognitiva do aprendiz desempenha um
papel muito importante no processo de aprendizagem, influenciando na aquisição, retenção
e transferência de conhecimento, esclarece ainda que os efeitos das variáveis da estrutura
cognitiva podem ser compreendidos pelos organizadores prévios.
Através da manipulação sistemática das propriedades dos organizadores, é
possível influenciar os vários atributos da estrutura cognitiva (ex.: a
disponibilidade de subsunçores relevantes e próximos em relação ao aprendiz;
a clareza, estabilidade, capacidade de discriminação, coesão e integração
destes subsunçores) e, depois, verificar a influência desta manipulação na nova
aprendizagem, retenção e resolução de problemas. Pode, então, inferir-se, de
forma segura, a ocorrência de transferência positiva, se os sujeitos de controle
(expostos a materiais introdutórios manifestamente semelhantes que não
salientam uma variável da estrutura cognitiva) não conseguirem obter
resultados comparáveis (AUSUBEL, 2003, p. 151).

Podemos

classificar

aprendizagem

significativa

em

três

tipos:

aprendizagem

representacional, aprendizagem de conceitos e aprendizagem proposicional. Quanto à
primeira, é considerada como o tipo de aprendizagem significativa mais básica, a qual
condiciona as demais aprendizagens significativas. Dessa forma, consiste em aprender o
significado de símbolos particulares ou o que eles representam. A aprendizagem
representacional parece se aproximar da aprendizagem automática, no entanto, esta ocorre
com significado, enquanto que na automática é baseada em associações arbitrárias.
O segundo tipo de aprendizagem significativa, a de conceitos, seria um estágio mais
avançada da aprendizagem representacional. Os conceitos são unidades genéricas ou ideias
categóricas também representadas por símbolos particulares. Dessa forma, deverá ocorrer
certa regularidade em eventos ou objetos, passando a ser retratado por determinados
símbolos e não dependendo de um referencial concreto para dar significado a esse símbolo.
A aprendizagem proposicional implica em apresentar proposições ao significado de
novas ideias. “Na aprendizagem proposicional, a tarefa de aprendizagem significativa não se
reduz ao aprendizado do que representam as palavras isoladamente ou à combinação das
mesmas; refere-se, antes de tudo, ao aprendizado do significado de novas ideias expressas
de forma proposicional” (AUSUBEL, 1980, p. 40).
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Para Ausubel (1980), a aprendizagem significativa apresenta formas distintas. Entre
elas, cita-se a aprendizagem subordinada e a superordenada ou sobreordenada:
O processo de vincular novas informações a segmentos preexistentes da
estrutura cognitiva é chamado de aprendizagem subordinativa. Uma vez que
a estrutura cognitiva propriamente dita tende a ser organizada
hierarquicamente em relação ao nível de abstração, generalização e
abrangência das ideias, a emergência de uma nova estrutura proposicional
significativa reflete mais tipicamente uma relação subordinativa do novo
material à estrutura cognitiva existente. Isso implica a subordinação de
proposições potencialmente significativas a ideias mais gerais e abrangentes
na estrutura cognitiva existente, e isto, por sua vez, resulta na organização
hierárquica da estrutura cognitiva (AUSUBEL, 1980, p. 48-49).

Ausubel (1980) destaca que o resultado das interações, que ocorre entre o novo
material e a estrutura cognitiva existente, é a assimilação de significados velhos e novos,
causando assim uma estrutura mais diferenciada. Dessa forma, o autor discorre sobre Teoria
da Assimilação, a qual está simplificada abaixo (Figura 01):

Figura 4 - Esquema da Teoria de Assimilação. (Fonte: Maia, UNB)

De acordo com a figura acima, o conceito a, que é potencialmente significativo é
assimilado por uma ideia ou conceito mais inclusivo, assim não só a nova informação a, mas
também o conceito subsunçor A, com o qual ela se relaciona, será modificado por essa
interação. Ademais, a’ e A’ permanecerão relacionados como coparticipantes de uma nova
unidade a’ A’ que nada mais é do que um subsunçor modificado.
Segundo Moreira (2011) mesmo se os conhecimentos obtidos obliterarem-se, se houve
aprendizagem significativa o individuo conseguirá resgatar os subsunçores.
Para Ausubel (1980, p. 114) “a causa de uma rápida assimilação obliteradora é
simplesmente porque o significado do novo material é adequadamente representado pelo
significado mais geral e abrangente da ideia inclusiva estabelecida [...]”. Para o autor, há
uma diferença importante entre o esquecimento que ocorre após a aprendizagem automática
e o que advém após a aprendizagem significativa:
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Em ambos os casos os assuntos especificamente aprendidos caem abaixo do limiar que
os permite serem lembrados. Entretanto, após ter ocorrido a assimilação obliteradora
que segue a aprendizagem significativa, o conceito ou proposição que serve como base
para a aprendizagem permanece e torna-se geralmente mais diferenciado do que era
anteriormente. Consequentemente, embora tenha ocorrido “esquecimento significativo”,
há um ganho total na diferenciação cognitiva e um potencial adicional de facilitação da
aprendizagem de quaisquer assuntos novos e relevantes. Não existe tal aumento
cognitivo residual acompanhando o esquecimento de assuntos aprendidos
automaticamente. De fato, é praticamente provável a inibição da nova aprendizagem de
assunto análogo (AUSUBEL, 1980, p. 115).

Moreira (2011) amplia a visão da aprendizagem significativa em direção a outro
aspecto mais crítico. Em um âmbito contemporâneo, ele aborda conceitos mais subversivos
e antropológicos. Segundo o autor, não basta apenas adquirirmos conhecimentos de maneira
significativa e sim adquiri-los criticamente. Pois, ao viver em sociedade é necessário integrarse a ela, ser crítico e saber se distanciar quando a mesma está perdendo o rumo. Dessa
forma, durante o ensino, devem ser observados os princípios facilitadores. Um exemplo
plausível podem ser atividades práticas inseridas no contexto de ensino.Sabemos que existe
um consenso sobre a importância das atividades praticas, todavia, há na pratica um abismo
entre a importância e a execução. Talvez a questão não seja realizar estas aulas, mas sim
como realiza-las, como avaliar a aprendizagem ou quais os objetivos dessa aprendizagem.
Os professores, ao deixarem de realizar atividades práticas podem estar incorporando
formas de ação presentes historicamente no ensino, pautados por uma abordagem
tradicional, sem maiores reflexões sobre a importância da prática na aprendizagem de
ciências. (ANDRADE; MASSABNI, 2011, p. 836).

Nesse ponto faz-se necessário entender o que são atividades práticas.
[...] Aquelas tarefas educativas que requerem do estudante a experiência direta com o
material presente fisicamente, com o fenômeno e/ou com dados brutos obtidos do
mundo natural ou social. Nesta experiência, a ação do aluno deve ocorrer – por meio da
experiência física –, seja desenvolvendo a tarefa manualmente, seja observando o
professor em uma demonstração, desde que, na tarefa, se apresente o objeto
materialmente. (ANDRADE; MASSABNI, 2011, p. 840).

Este ensino deve apresentar condições para que os alunos construam conceitos. Para
Azevedo (2004) as atividades investigativas podem ser utilizadas a fim de promover o
desenvolvimento de conceitos nos alunos, possibilitando que eles participem do processo de
aprendizagem, saindo de uma postura passiva, percebendo o objeto de estudo, relacionandoo com os acontecimentos diversos, resultando em uma ação. Cabe ao professor elaborar
estratégias que favoreçam a interação dos alunos onde a mais viável seria a apresentação do
problema oportunizando levantar e testar suas hipóteses. Segundo Carvalho (2013), a
participação do professor é essencial na mediação do problema, assim na distribuição do
material, bem como na proposição do problema, o mesmo deve ter o cuidado em não dar a
solução permitindo uma maior reflexão aos alunos.
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3–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em linhas gerais, o presente artigo buscou um apanhado teórico que fundamente o
ensino investigativo com a aprendizagem significativa, podendo ser aplicado na construção
do conhecimento científico. Ambos os fundamentos teóricos apresentam peculiaridades, que
podem ser utilizados na prática docente. A reflexão sobre a condução do ensino pode ser, no
entanto não quando se busca teorias sobre aprendizagem, mas quando se aprende.
O processo de ensino pode ser condicionado para uma aprendizagem que tenha
significado aos alunos. Os diversos contextos históricos, em especial no ensino de ciências
apresentaram interpretações distorcidas sobre a natureza das ciências, como apontam
pesquisas na área do ensino de ciências. A história e a filosofia das ciências interferem no ato
de ensinar? Tais questões são propostas não para a busca de respostas prontas e acabadas
e sim na busca de argumentos sólidos que frutifiquem a construção do conhecimento
científico.
Se enquanto docentes, desejamos alunos como agentes transformadores do meio
social, temos que pensar em um ensino mais diferenciado, no qual eles sejam mais
participativos durante todo o processo. Portanto, devemos nos apropriar de resultados e
discussões sobre pesquisa nas áreas de ensino de ciências naturais e da aprendizagem
significativa como uma forma de que tais conceitos não sejam desenvolvidos separadamente
em um contexto de sala de aula.
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Resumo: A Aprendizagem Significativa é o processo por meio do qual uma nova informação relacionase com aspectos relevantes da estrutura cognitiva do indivíduo. Neste contexto, este trabalho teve como
objetivo identificar os conhecimentos que as professoras da Educação Infantil em uma cidade do Norte
do Paraná possuem acerca da Teoria da Aprendizagem Significativa e qual a importância deste
conhecimento para suas práticas educativas. Mediante um estudo bibliográfico, que proporcionou uma
reflexão sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa, conclui-se que as professoras possuem um
conhecimento elementar a respeito desta teoria, e que tal conhecimento é pertinente para que os
professores da Educação Infantil possam organizar e desenvolver um processo de ensino coerente as
demandas da Educação Infantil.
Palavras-chave: Aprendizagem;Aprendizagem Significativa; Educação Infantil.
Abstract: Meaningful Learning is the process by which new information relates to relevant aspects of
the individual's cognitive structure. In this context, this work aimed to identify the knowledge that the
teachers of Early Childhood Education in a city in the North of Paraná have about the Meaningful Learning
Theory and what the importance of this knowledge to their educational practices. Through a
bibliographical study, which provided a reflection on the Meaningful Learning Theory, we conclude that
the teachers have an elementary knowledge about this theory, and that such knowledge is pertinent so
that the teachers of Early Childhood Education can organize and develop a coherent teaching process
the demands of Early Childhood Education.
Keywords: Learning; Meaningful Learning; Child education.

1 – INTRODUÇÃO
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (Lei 9394/96), em seu
artigo 29, declara que a Educação Infantil tem como “finalidade o desenvolvimento integral
da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social
[...]”. Os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 1998) são os
documentos oficiais que orientam a prática pedagógica desta modalidade de ensino e
assegura que, na instituição de educação infantil, a criança deve acessar elementos da cultura
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que enriquecem seu desenvolvimento por meio de aprendizagens diversificadas, realizadas
em situações de interação.
O próprio documento referencia que, para acontecer a aprendizagem neste contexto,
as crianças devem estabelecer relações entre os novos conteúdos e seus conhecimentos
prévios, possibilitando modificações, de modo a “ampliá-los ou diferenciá-los em função de
novas informações, capacitando-as a realizar novas aprendizagens. Tornando significativas”
(BRASIL, 1998, p. 33).
Portanto, o documento salienta que cabe ao professor propor intencionais situações
com objetivo de detectar os conhecimentos que as crianças possuem, advindo das suas
experiências sociais, afetivas e cognitivas (BRASIL, 1998). Dessa forma, entende-se que a
perspectiva assumida pelo referido documento vai ao encontro dos fundamentosda Teoria da
Aprendizagem Significativa e, portanto, consideramos este conhecimento importante para o
professor da Educação Infantil, uma vez que este é responsável por envolver a criança em
situações de interação, a fim de que novas aprendizagens aconteçam, sendo esta a chave
para que a aprendizagem seja significativa (AUSUBEL, 2003).
Assim, o objetivo deste trabalho consiste em analisar a percepção dos professores
da Educação Infantil, de um município do norte do estado do Paraná, acerca dos
conhecimentos sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa e a importância deste
conhecimento para sua prática pedagógica. Apresenta ainda, como objetivos específicos,
identificar qual a concepção de aprendizagem desses professores e identificar quais autores
da Teoria da Aprendizagem Significativa estes conhecem.
2 - MARCO TEÓRICO
A preocupação de Ausubel consistia em construir uma teoria que pudesse auxiliar o
professor em sala de aula. Para Ronca (1994) a ausência de teorias de ensinofaz com que os
professores reproduzam práticas de seus próprios professores ou tentem descobrir técnicas
de ensino a partir de tentativas e erros.
Partindo de uma compreensão cognitivista, a Teoria da Aprendizagem Significativa é
proposta inicialmente por David Ausubel (1963), que entende a cognição como “o processo
através do qual o mundo de significados tem origem” (MOREIRA; MASINI, 2003, p. 3). Nesta,
a aprendizagem é vista como um processo de armazenamento de informações, incorporadas
à estrutura cognitiva por classes de relevância, que são retomadas no futuro quando
necessário. Portanto, Ausubel defende a existência de uma estrutura cognitiva onde as
informações se organizam e integram aos conceitos já existentes para se chegar a uma
aprendizagem significativa (MOREIRA; MASINI, 2003).
Ausubel, Novak e Hanesian (1980) e Moreira (2011) afirmam a possibilidade de a
aprendizagem ocorrer de forma mecânica ou significativa. De forma mecânica as associações
são fracas entre a nova aprendizagem e as já existentes, ou seja, a nova informação não se
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ancora de forma adequada na estrutura cognitiva do educando. Moreira e Masini (2001, p.
18) definem a aprendizagem mecânica como “novas informações com pouca ou nenhuma
interação com conceitos relevantes na estrutura cognitiva”. Já a aprendizagem significativa
ocorre quando “o novo conhecimento é incorporado à estrutura cognitiva através de uma
relação substantiva e não arbitrária” (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980); ou seja, as novas
ideias se relacionam a algum aspecto relevante que existe na estrutura cognitiva do indivíduo.
Portanto, a escola deve trabalhar de forma a tornar a aprendizagem significativa ao
educando, pois “quando conceitos relevantes não existem, na estrutura cognitiva de um
indivíduo, novas informações têm que ser aprendidas mecanicamente” (NOVAK, 1981, p. 58).
Assim, a aprendizagem significativa acontece quando uma nova informação passa a ter
significado,

ao

ancorar

em

certos

conhecimentos

prévios

que

são

denominados

subsunçores.De acordo com Moreira (2011, p. 28) os subsunçores são conhecimentos prévios
relevantes já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, que podem ser “[...] proposições,
modelos

mentais,

construtos

pessoais,

concepções,

ideias,

invariantes

operatórios,

representações sociais”. De forma progressiva, os subsunçores se tornam mais estáveis e
mais diferenciados, com mais significados, facilitando novas aprendizagens (MOREIRA, 2010).
3– METODOLOGIA
Este trabalho assume um caráter qualitativo e primeiramente apresenta uma revisão
bibliográfica sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa, de forma sintetizada, tendo como
base os autores: Ausubel (2003); Novak e Gowin (1984); Novak (1981); Moreira (2011) e
outros que tratam da Teoria da Aprendizagem Significativa.
Em um segundo momento, buscou-se identificar, por meio de um questionário
impresso contendo oito questões abertas, o conhecimento sobre a Teoria da Aprendizagem
Significativa de oito docentes da Educação Infantil que atuam em um município do norte do
estado do Paraná. Com intuito de preservar a identidade das participantes, codificamos cada
uma delas em P1, P2, e assim sucessivamente. Todas as participantes assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
As questões buscaram traçar o perfil das participantes, ao coletar dados como: nome;
idade; formação (em instituição pública ou privada) e tempo de atuação na Educação Infantil.
As demais questõestiveram como objetivo investigar os conhecimentos que tais educadoras
infantis possuem acerca a teoria da Aprendizagem Significativa, sendo estas: Com suas
palavras descreva o que é aprendizagem? O que você conhece sobre a teoria da
Aprendizagem Significativa? Conhece algum autor que aborde estudos sobre a teoria da
Aprendizagem Significativa? Se sim, qual/quais? Já participou de algum curso de formação
que abordasse a teoria da Aprendizagem Significativa? Gostaria de participar de alguma
formação continuada voltada a teoria da Aprendizagem Significativa?
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As respostas coletadas foram organizadas e agrupadas em categorias. Para Gil
(1991) tais categorias precisam atender algumas regras básicas para que sejam úteis para
análise: devem derivar de único princípio de classificação; serem exaustivas e mutuamente
exclusivas. Assim, para Gil (1991) ao agrupar as respostas, é preciso estabelecer critérios de
classificação, de acordo com os objetivos de cada categoria. Para tanto, foi elaborada uma
categoria e três unidades a priori.
A

categoria

“Conhecimento

dos

professores”

identificoua

compreensão

das

professoras acerca do que é aprendizagem (unidade U1), sobre a Teoria da Aprendizagem
Significativa (unidade U2) e a importância destes conhecimentos para a prática docente na
Educação Infantil (unidade U3).

Quadro 01.Categoria, unidades e objetivos.
CATEGORIA
CONHECIMENTO DOS
PROFESSORES

UNIDADES
Aprendizagem (U1)

OBJETIVO
Identificar
os
conhecimentos
das
professoras participantes sobre o conceito
de aprendizagem.
Teoria da Aprendizagem
Identificar
os
conhecimentos
das
Significativa (U2)
professoras
sobre
a
Teoria
da
Aprendizagem Significativa.
Importância da Teoria da
Observar pontos relevantes da Teoria da
Aprendizagem Significativa
Aprendizagem Significativa destacados
para a prática docente na
pelas professoras que são importantes
Educação Infantil (U3)
para a prática docentes na Educação
Infantil.
Fonte: Os autores.

Importante destacar que, por questão do limite de páginas, neste trabalho serão
apresentados alguns fragmentos textuais representativos de cada categoria, assim como foi
apresentado pelo participante, sem correção ortográfica e gramatical.
4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como já explicitado, o questionário foi respondido por oito professoras que atuam na
Educação Infantil em uma cidade do norte do Paraná, todas do sexo feminino, com idade
entre 22 a 51 anos. O tempo de atuação na Educação Infantil é de dois a 18 anos.
Dados sobre a formação das participantes da pesquisa podem ser observados no
Gráfico 1.
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Formação das participantes da pesquisa
13%

Pedagogia

0%
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Formação Nível
Médio

75%

Matemática

Gráfico 1. Formação das participantes da pesquisa. Fonte: os autores (2019).

Ainda sobre a formação, o Gráfico 2 revela a porcentagem das participantes que
possuem formação em instituição pública ou privada.

Formação em instituição pública ou
privada
38%

0%

Pública
Privada

62%

Gráfico 2. Formação em instituição pública ou privada. Fonte: os autores (2019).

Quando questionadas quanto à participação em cursos de formação sobre
Aprendizagem Significativa, apenas uma professora (12,5%) relata participação em formação
continuada voltada à temática da Teoria da Aprendizagem Significativa, enquanto sete
professoras (87,5%) afirmam nunca terem participado de formação sobre esta abordagem e
apenas uma professora afirma não ter interesse em participar de formação continuada voltada
a este assunto.
Nesta etapa da pesquisa, de posse das informações, organizamos as categorias de
análise, agrupando os excertos textuais com o mesmo sentido.No Quadro 02 a seguir,
apresentamos alguns excertos textuais das professoras da Educação Infantil relacionados à
concepção de aprendizagem.
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U1
CONHECIMENTO DOS PROFESSORES
SOBRE APRENDIZAGEM

“É o conceito de aquilo aluno que o indivíduo é capaz de
aprender através de associações, interação não
mecânica” (P2).
“É o processo pelo qual assimilamos informações, ideias,
sensações e descobertas agregando as nossas
experiências anteriores, as recriando e dando margem a
novos saberes” (P3).
“Aprendizagem é quando o conhecimento é adquirido”
(P4).
“Aprendizagem é algo que você entende e é capaz de
reproduzir, internalizou e pode passar adiante” (P5).
“É o processo onde os conhecimentos são adquiridos”
(P7).
“Aprendizagem é um processo onde o aluno adquiri
novos conhecimentos com a mediação do professor”
(P8).
Fonte: Os autores (2019).

Ao observar os excertos que revelam os conhecimentos das professoras da Educação
Infantil sobre a aprendizagem, podemos afirmar que 50% (P1, P4, P7 e P8) referem a
aprendizagem como processo de aquisição de novos conhecimentos, de forma bastante
genérica, e não relacionam explicitamente com a Teoria da Aprendizagem Significativa.
Contudo, a professora P2, mesmo sem fazer alusão a teoria da Aprendizagem
Significativa, cita o fato de que a aprendizagem acontece por meio de “associações, interações
não mecânicas”. Acerca disso, Ausubel, Novak e Hanesian (1980) e Moreira (2011) afirmam
que a aprendizagem mecânica ocorre quando uma nova informação não se associa de forma
adequada aos conceitos existente na estrutura cognitiva do indivíduo. Portanto, quando há
pouca ou nenhuma interação com os conceitos relevantes presentes na estrutura cognitiva
do educando, a aprendizagem pode ocorrer de forma mecânica (MOREIRA; MASINI, 2001).
Para tanto, a aprendizagem se dá quando uma nova informação se ancora na
estrutura cognitiva do indivíduo, sendo esta estrutura formada por “representações de
experiências sensoriais do indivíduo” (MOREIRA, 2011, p. 153) como destaca a P3 “agregando
as nossas experiências anteriores”.
A P8 menciona que a aprendizagem é resultado da mediação do professor. Nesse
aspecto, Moreira (2011), ao explicar a teoria de Ausubel, afirma que a criança em fase préescolar forma modelos causais de coisas do mundo e outros construtos mentais que
dependem

inicialmente

de

experiências

concretas

e

sobretudo

da

mediação

dos

adultos.Portanto, em relação a mediação do professor, identifica-se que participante P8
aproxima-se da concepção da teoria da Aprendizagem Significativa.
Portanto, de forma progressiva, o indivíduo passa a aprender em função dos
subsunçores que já possui, geralmente por meio da mediação de um professor em um
determinado contexto ou corpo de conhecimentos (MOREIRA, 2010).
Ainda sobre esta questão, Moreira (2010) afirma que a passagem de uma
aprendizagem mecânica para significativa não acontece de forma natural, porém pode
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acontecer devido alguns fatores como a presença de subsunçores, a predisposição do aluno
em aprender, a utilização de materiais potencialmente significativos e a mediação do
professor.
Sobre a função do professor, Moreira (2011) destaca pelo menos quatro, a saber: a
identificação da estrutura conceitual e proposicional da matéria de ensino, ou seja, organizar
de forma hierárquica e progressiva os conteúdos; identificar quais subsunçores relevantes à
aprendizagem do conteúdo a ser ensinado; diagnosticar o que o aluno já conhece,
identificando os subsuçores que já estão presentes na estrutura cognitiva do indivíduo;
ensinar utilizando recursos para tornar a aprendizagem significativa.
A P5 declara que “Aprendizagem é algo que você entende e é capaz de reproduzir,
internalizou e pode passar adiante”. Neste sentido, Moreira (2011) assegura que a evidência
de que a aprendizagem foi significativa é capacidade que o aluno tem de dizer atributos
essenciais de um conceito quando é submetido a um contexto diferente do original.
A seguir, no Quadro 3, são expostos os excertos representativos sobre os
conhecimentos

que

as

professoras

participantes

apresentam

acerca

da

Teoria

da

Aprendizagem Significativa, que compõe a segunda unidade de análise (U2)
Quadro 03.Conhecimentos das professoras acerca da Teoria da Aprendizagem Significativa.
“Significa que se deve levar em consideração o
conhecimento prévio do aluno, para que os
conteúdos sejam abordados a partir do que o
mesmo já tem vivência e consiga fazer as devidas
associações para que compreenda o novo saber e
lhe atribua um significado” (P1).
U2
“Conhecimento de forma relacionada a nova
CONHECIMENTO DOS PROFESSORES SOBRE informação não mecânica/ associada/interação
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
com conceitos adquiridos anteriormente” (P2).
“Uma aprendizagem significativa deve ser quando
a aprendizagem faz sentido ao aluno (P4).
“Não sei” (P7).
“Acredito que seja levar em consideração as
experiências que o aluno já possui e partir desses
conceitos para realizar uma aprendizagem que
tenha sentido para ele” (P8).
Fonte: Os autores (2019).

A partir da análise dos excertos, uma professora (12,5%) relata não ter
conhecimento sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa, enquanto sete professoras
(87,5%) destacam a necessidade de a aprendizagem fazer sentido para o aluno, uma vez que
deve associar com conceitos adquiridos anteriormente, por meio das experiências.
Conforme já explicitado por Moreira (2011) a aprendizagem significativa na
perspectiva de Ausubel é um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se
com um conhecimento já existente na estrutura cognitiva do indivíduo de forma não literal e
não arbitrária.
A P2 destaca que consiste no “conhecimento de forma relacionada a nova informação
não mecânica”, coadunando com os autores supracitados ao conceituar a aprendizagem
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mecânica quando as associações entre as novas aprendizagens e as existentes são fracas ou
não ocorrem. Novak (1981) afirma que a aprendizagem significativa não ocorre quando não
há conceitos relevantes presentes na estrutura cognitiva do indivíduo.
Portanto, a aprendizagem se torna significativa quando o conhecimento adquire
significado na ancoragem interativa, com algum subsunçor especificamente relevante, e ao
longo de sucessivas aprendizagens, muitos significados vão se formando, que servem de
ancora para novas aprendizagens (MOREIRA, 2010).
Quando questionadas quanto ao conhecimento dos autores que embasam tal teoria,
cinco professoras (62,5%) citam Ausubel; uma professora (12,5%) menciona Piaget e duas
professoras (25%) declaram não saber.
As professoras participantes da pesquisa destacaram aspectos importantes da Teoria
da Aprendizagem Significativa para a prática pedagógica na Educação Infantil, sobretudo para
aprendizagem da criança pequena. Os excertos que foram a terceira unidade de análise (U3)
serão apresentados no Quadro 04 abaixo:
Quadro 04.Importância da teoria da aprendizagem significativa para prática

docente na Educação Infantil.

U3
IMPORTANCIA DA TEORIA DA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA PARA
PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

“[...] aumentar o seu nível de aprendizagem” (P2).
“[...] importância em respeitar saberes prévios do
aluno criando um favorecimento no processo de
aprendizagem, assim o aluno correlaciona sua
realidade e os conteúdos” (P3).
“[...] aprende algo que tem significado para ele”
(P4).
“Aprendizagem deve ser significativa pelo fato de
ficar mais fácil para o aluno aprender se ele
assimilar com algo que já tem internalizado
transformando assim em significado e assim
aprendendo” (P5).
“Creio que aprendizagem deve ter valor para o
aprendiz e precisa estar inserida no contexto de
sua realidade” (P6).

Fonte: Os autores (2019).
Como já mencionado, apenas uma das educadoras participou de formação com a
temática da teoria da Aprendizagem Significativa. Contudo, nenhuma professora apresentou,
em seus relatos, conhecimentos aprofundados dos conceitos que permeiam a teoria.
A P2 destacou que os conhecimentos sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa
podem aumentar o nível de aprendizagem do aluno, uma vez que quando o professor
consegue identificar a presença de um subsunçor na estrutura cognitiva do aluno, pelo
processo de assimilação de uma nova informação, o novo conhecimento pode-se ancorar no
velho, de forma interativa, possibilitando uma aprendizagem mais significativa (SILVA;
SCHIRLO, 2014).
Ao identificar os saberes prévios, como aponta a P3, é possível “mapear” e elaborar
estratégias de ensino “utilizando recursos e princípios que facilitem a aquisição da estrutura
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conceitual da matéria de ensino de uma maneira significativa” (MOREIRA, 2011, p. 162). Na
visão de Ausubel, o conhecimento prévio é a variável mais importante para que a
aprendizagem significativa aconteça, ou seja, os subsunçores que já existem na estrutura
cognitiva do indivíduo (MOREIRA, 2010).
Ao observar os excertos das professoras participantes (P4,P5 e P6) todas realçam a
importância da Teoria de Aprendizagem Significativa para prática pedagógica na Educação
Infantil, sobretudo por considerar os conhecimentos prévios dos alunos e seus contextos, que
corroboram com as ideias apresentadas por Ausubel (2003), Moreira e Masini (2001), Novak
e Gowin (1984), Ausubel, Novak e Hanesian (1980) quando enfatizam a importância da
estrutura cognitiva pré-existente e a necessidade de identifica-las, para que o ensino tenha
como base o que já se sabe dando condições para que o professor utilize de um material
potencialmente significativo.
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, segundo o artigo 29
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica, “tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos” (BRASIL, 1996, art. 29) a partir do Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil (RCNEI) (BRASIL, 1998) assume que o trabalho nesta
modalidade de ensino deve permitir construções de aprendizagens significativas pelas
crianças, uma vez que requer intensa atividade interna por parte delas.
O documento enfatiza que “as crianças podem estabelecer relações entre novos
conteúdos e os conhecimentos prévios, usando para isso os recursos de que dispõem”
(BRASIL, 1998, p. 33). Assim, cabe ao professor considerar como ponto de partida tais
conhecimentos para sua ação educativa.
Contudo, a partir desta perspectiva, este trabalho buscou analisar a percepção dos
professores da Educação Infantil acerca dos conhecimentos sobre a Teoria da Aprendizagem
Significativa. Enquanto resultados, constatou-se que as participantes mencionam a
importância do ensino partir dos conhecimentos prévios para tornar a aprendizagem
significativa. No entanto, não demonstram conhecimento específico sobre a teoria.
Assim, evidencia a importância deste conhecimento para o professor da Educação
Infantil, sobretudo para que a aprendizagem não seja mecânica, e as informações não se
percam na estrutura cognitiva. Destacamos a importância da inserção nos currículos dos
cursos de formação inicial de professores, estudos sobre a Teoria da Aprendizagem
Significativa, bem como iniciativas de formação continuada aos professores da Educação
Infantil.
Por fim, conclui-se que tal conhecimento é pertinente aos professores da Educação
Infantil, uma vez que possam organizar e desenvolver suas práticas pedagógicas de forma
coerente com as demandas da Educação Infantil.
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PAINEL-RE-137 A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DOS CONCEITOS DAS
CIÊNCIAS DA NATUREZA NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE UM
ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
THE MEANINGFUL LEARNING OF THE CONCEPTS OF NATURE SCIENCES IN THE
SPECIALIZED EDUCATIONAL CARE OF A STUDENT WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER
ROSÁLIA ESTÉFANYE TRINDADE GOMES
Universidade do Estado do Pará (UEPA)/Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia/ eg624217@gmail.com

TÂNIA ROBERTA COSTA DE OLIVEIRA
Universidade do Estado do Pará/Departamento de Ciências Naturais/ troberta4@gmail.com

Resumo: Este relato de experiência de ensino corresponde aos resultados parciais de uma pesquisa,
iniciada emagosto de 2018 e com finalização prevista para julho de 2019. Na atualidade muitos estudos
defendem a EducaçãoEspecial, principalmente relacionando-a ao letramento infantil, mas poucos aliam
o AtendimentoEducacionalEspecializadode um aluno com Transtorno do EspectroAutistaao ensino de
ciências. Nesta perspectiva,as etapas da pesquisa apresentadas objetivaram identificar a atuação do
professor-pesquisadorresponsável por este atendimentocom um aluno Autista mediante o ensino de
ciências, bem comopromover a criação de rotina do aluno em sala de aula e desenvolver a relação de
confiança e afetividade no ensino fundamental, em uma escola pública da região metropolitana de
Belém, estado do Pará.Os dados foram coletados através de uma pesquisa-ação e
posteriormenteanalisados de acordo com os princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa. Os
resultados mostraram que o acompanhamento especializado é de suma importância para oconvívio
social do aluno,assim como para a apropriação de novos conhecimentos formais trabalhados em sala
de aula. Revelaram também que o uso de materiais potencialmente significativos, de atividades
diferenciadas e pensadas na individualidade do aluno, é enriquecedor para o despertar do prazer no
estudo das ciências da natureza no Ensino Fundamental.
Palavras-chave:Aprendizagem Significativa, Atendimento Educacional Especializado, Autismo, Ensino
de Ciências
Abstract: This report of teaching experience corresponds to the partial results of a research, initiated
in August 2018 and with completions cheduled for July 2019. Nowadays many studies advocate special
education, mainly relating it to child literacy, but fewallied the specialized educational service of a
student with autism spectrum disorder to the teaching of science. In this perspective, the research steps
presented aimedto identify the performance of the teacher-researcher responsible for this attendance
with an autistic student through the teaching of science, as well as to promote the routinec reation of
the student in the classroom and To develop the relationship of trust and affection in elementary
education, in a public school in the metropolitan region of Belém, state of Pará. Data were collected
through anaction research and furtheranalyzed according to the principles of the Theory of Meaningful
Learning. The results showed that the specialized monitoring is of paramount importance for the social
interaction of the student, as well as for the appropriation of new formal knowledge worked in the
classroom.They also revealed that the use of potentially significant materials, of differentiated activities
and conceived in the student's individuality isenriching for the awakening of pleasure in the study of
Nature Sciences in elementary school.
Keywords: MeaningfulLearning, Specialized Educational Service, Autism, Science Teaching

1–INTRODUÇÃO
A apropriação de recursos pedagógicos diversificados é imprescindível para um bom
profissional da área da EducaçãoEspecial que deseja atuar na EducaçãoInfantil ou nos anos
iniciais do EnsinoFundamental, pois, nestas etapas da EducaçãoBásica, faz-se necessário o
desenvolvimento de atividades com materiais lúdicos que chamem a atenção e o interesse da
criança, tendo o cuidado de não perder o caráter educativo.
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Nessa perspectiva, o papel do professor do AtendimentoEducacionalEspecializado
(AEE) é promover situações de aprendizagem para construção de conhecimentose inclusão
do aluno, objetivando uma formação crítica do educando.
Por conseguinte, nesta pesquisa, são apresentados os resultados obtidos durante as
vivências do professor-pesquisador no AEE de um aluno com Transtorno do Espectro Autista
(TEA) especificamentevoltados para o ensino de Ciências da Natureza utilizando recursos
didáticos para facilitar o aprendizado, bem como tornar mais prazerosa a estadia em sala de
aula e seu aprendizado.
Esta pesquisa apresenta como diferencial a abordagem de literaturas que aliam a
aprendizagem de crianças com TEA, o profissional do AEE e o Ensino de Ciênciasda Natureza
do Ensino Fundamental. Por isso, possui como
noAtendimentoEducacional

problemática:é possível promover

EspecializadoaAprendizagemSignificativados

conceitos

dasCiênciasNaturaisde um aluno comTranstorno do Espectro Autista (TEA)?
Com isso, os objetivos desta pesquisa são: 1)Identificar a atuação do professor de
AtendimentoEducacionalEspecializado com um aluno com Transtorno do Espectro Autista
mediante o Ensino de Ciências do EnsinoFundamental; 2) Promover a criação de rotina do
aluno em sala de aula; 3) Desenvolver a relação de confiança e afetividade entre professorpesquisador e aluno; 4) Utilizar recursos didáticos de baixo custo para o aprimoramento do
ensino de Ciênciasbaseado na Teoria da AprendizagemSignificativa.
2–MARCO TEÓRICO
O conceito de acessibilidade é extremamente discutido na atualidade, a Legislação
Brasileira com o Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, define como a condição para
utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida (BRASIL, 2013).
Além disso, um conceito que muito se confunde com acessibilidade é o da inclusão,
Freire (2008) conceitua sobre inclusão de maneira ampla quando relata que:
A inclusão é um movimento educacional, mas também social e político que
vem defender o direito de todos os indivíduos participarem, de uma forma
consciente e responsável, na sociedade de que fazem parte, e de serem aceites
e respeitados naquilo que os diferencia dos outros. (FREIRE, 2008, p.5).

Partindo do pressuposto que incluir é também um movimento educacional, uma
possibilidade para a inclusão de todos os indivíduos na sociedade é a Educação Especial para
todos que necessitem de um olhar diferenciado e individualizado considerando suas
necessidades eparticularidades.
Ambróes e Oliveira (2017, p.212) conceituam Educação Especial como:
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de um olhar diferenciado, pois a escola, ao receber os alunos da educação
especial, vai precisar reorganizá-la para que todos os alunos, em especial os
autistas, tenham sucesso em seu desenvolvimento social, afetivo e cognitivo.
(AMBROES e OLIVEIRA 2017, p.212).

Após muitos anos de diálogos, entrou-se em um consenso sobre a Educação Especial
e para que ela possa consolidar-se na sociedade é necessário, segundo Khater e Souza
(2018), “[...] incluir todos os alunos em sala, independente de etnia, sexo, raça, credo ou
condição física ou ainda intelectual. Ou seja, devemos estar preparados para lidar com a
diversidade, de maneira geral” (2018, p. 30).
Quando se trata de Educação Especial, é notório a vastidão de especificidades, mas
esta pesquisa parte dos chamados Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) em função
da perda das habilidades sociais e comutativa proeminentes.
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
também conceitua sobre as características dos alunos com TGD sendo:
[...] Aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais
recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito,
estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com Autismo,
Síndromes do Espectro do Autismo e PsicoseInfantil. (BRASIL, 2008, p. 15).

Esta pesquisa possui como foco central a aprendizagem no âmbito das Ciências da
Natureza de uma criança com Transtorno do Espectro Autista, com isso, o médico austríaco
Leo Kanner (1943) identifica como traço fundamental do Autismo a incapacidade de
relacionar-se normalmente com pessoas e situações, onde a criança com autismo apresenta
como características a falta de linguagem (mutismo), vive isolada, obsessão a certos ruídos
e alguns objetos, estereotipias e ecolalia (repetição da última sílaba ou palavra escutada)
dando origem a nomeação do Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo.
As causas do Autismo ainda não foram definidas, até a década de 1960 foi
considerado um transtorno emocional, causado pela ausência de afeto dos pais na criação
dos filhos, no entanto não havia comprovação empírica.
Independente de para quem está destinado os conhecimentos formais, segundo
Moreira (2011) aprender com significado é compreender o que se aprende, ser capaz de
aplicar, transferir e compartilhar os conhecimentos aprendidos. Quando ocorre o inverso e o
conteúdo a ser aprendido na escola não possui relação com o contexto do aluno, ele acaba
por “decorar” as informações, e com o passar do tempo esquece tudo que foi decorado.
Para Ausubel (2003) a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova
informação (conceito novo) se relaciona substantivamente, com um conceito relevante
existente na estrutura cognitiva do aprendiz, denominado subsunçor. Baseado em uma
informaçãonova relacionando-se substantivamente com um conceito já aprendido pelo aluno
sofrendo modificações tornando-se mais elaborado e amplo.
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De acordo com Moreira (2008, p. 02) a aprendizagem significativa é desenvolvida de
forma progressiva, e ocorre quando “novos conceitos, ideias, proposições interagem com
outros conhecimentos relevantes e inclusivos, claros e disponíveis na estrutura cognitiva,
sendo por eles assimilados, contribuindo para sua diferenciação, elaboração e estabilidade”.
Para que a aprendizagem significativa ocorra através da interação entre conceitos é
necessário que o educando não esteja em condição de receptor passivo de informações, e
sim na posição de protagonista no processo de produção de conhecimentos.

3–METODOLOGIA
As fontes que inspiraram o início desta pesquisa, sobre as vivências obtidas pela
professora-pesquisadora de AEE junto com um aluno Autista, foram artigos de revistas
acadêmicas, dissertações e teses. Deperspectiva científica qualitativa utiliza o processo de
pesquisa-ação, centrando em três fases essenciais, sendo elas: observar, pensar e agir, com
o intuito de solucionar a problemática da pesquisa acerca da relevância do AEE para os
processos de ensino e de aprendizagemna disciplina de Ciências da Natureza de um aluno
com TEA.
Thiollent (1985, p.14) define pesquisa-ação como:
[...] Um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em
estreita associação com uma ação ou resolução de um problema coletivo e no
qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT,
1985, p.14).

A pesquisa foi realizada a partir das vivências obtidas pela professora-pesquisadora
após sua contratação para sala de recursos especializados com o propósito de acompanhar
diariamente as atividades em sala de um aluno Autista, enquanto estava no 3° ano do
EnsinoFundamental com oito anos de idade, em uma escola pública da região metropolitana
de Belém no estado do Pará. E analisadas através do diário de campo feita pela mesma
durante sua vivência
O trabalho foi iniciado no 2° semestre do ano letivo, em 2018, e seu planejamento
de atividades foi dividido em meses, conforme descrito o quadro1.É importante destacar que
as atividades foram realizadas concomitantemente ao trabalho da professora regente de
classe, onde a professora-pesquisadora preparava com antecedência as atividades a serem
realizadas conforme o planejamento de atividades semestral estabelecido pela professora
regente.
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Meses

1

2

Conteúdo
programático trabalho
em sala de aula

Atividade

Descrição

Não frequentava aulas
de ciências

-

-

-

Estabelecimento de
confiança do aluno com a
professora

Agosto

Setembro

Sistema Solar

Vídeo infantil sobre a
temática
Jogo de curiosidades
sobre a via Láctea
Pintura do Sistema Solar

3

Outubro

Realizado projeto
interdisciplinar durante
todo mês das crianças

Interação do aluno com a
turma

4

Novembro

Classificação e hábitat
dos animais

Ficha técnica dos animais

5

Dezembro

Órgãos dos sentidos

Estimulação dos sentidos
Situação problema

Uso de atividades
recreativas com o uso de
massinha de modelar e
blocos lógico
Exibição de vídeo de curta
duração
Relacionar o item com sua
descrição
Em folha impressa,
utilizando lápis de cor e
canetinha
Participação durante todas
as atividades do projeto
Identificar o animal na
imagem e marcar sua
descrição corretamente
Distinguir sabores, odores,
objetos e sons
Classificar qual sentido foi
utilizado em cada situação

No mês de Outubro, identificado no quadro 1, o aluno participou de um projeto
interdisciplinar planejado pela professora regente de classe relacionado ao dia da criança, e
não acrescentou dados nesta pesquisa.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Durante o primeiro descrito nesta pesquisa, o aluno possuía carga horária reduzida
em sala de aula com a justificativa de irritação. A carga horária do aluno só passou a ser
completa após o aumento gradativo do tempo em sala de aula no ano anterior, onde foram
oferecidas ao aluno atividades prazerosas para que o mesmo não se irritasse, assim causando
um possível trauma dificultando sua estadia em sala de aula.
Belisário (2010) aponta que:
Assim, no decorrer dos primeiros dias, é fundamental ter em mente que a
experiência da escola necessita entrar, o quanto antes, num terreno mais
previsível para aquela criança. Isso deve ser feito, obviamente, sem retirar a
naturalidade do ambiente escolar, mas tendo em mente que a mesma
inflexibilidade que torna tão difíceis as primeiras experiências nesse ambiente
poderão se tornar indesejáveis. (BELISÁRIO, 2010, p 23).

Por se tratar de um aluno Autista, a necessidade de um planejamento de atividades
baseados na afinidade do aluno encontra-se com maior destaque, pois, antes de qualquer
atividade educacional a ser planejada é preciso que o aluno tenha confiança no professor.
Para Masinie Moreira (2018),
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complexo é relevante que se busquem caminhos para se aproximar do aprendiz
a fim de proporcionar condições para ocorrência da Aprendizagem
Significativa. (MASINI e MOREIRA, 2008, p.69).

Para um bom relacionamento fez-se necessário a realização de muitas atividades
lúdicas e prazerosas para o aluno, como o uso de massinha de modelar, brincadeiras com
blocos lógicos, entre outros. Onde o aluno pôde expressar seu encantamento envolvendo
transportes aéreos, e em seus momentos de lazer sempre insere tais elementos, com a
representação de um avião caça da Força Aérea Brasileira, com a criação de inúmeras
representações de transportes aéreos de modelos distintos como foguetes e naves espaciais.
Moreira (2008), afirma que o significado está nas pessoas, não nas palavras (ou nos
signos). Por isso, a professora-pesquisadora proporcionou ao aluno atividades em que ele se
sentisse confortável durante a realização, bem como a tentativa de entender o significado de
tal afinidade para o aluno.
Com a participação do aluno durante as aulas de Ciências, a professora-pesquisadora
optou por trabalhar metodologias alternativas como a exibição de vídeo infantil que revelava
de maneira simples os movimentos da Terra e da Lua. No entanto, o aluno fazia comentários
junto ao vídeo demonstrando já saber tais conteúdos, apresentando aprendizagem
significativa representacional, que segundo Moreira (2008) é quando estabelece uma
correspondência entre um determinado significado e uma certa representação.
Com esta observação, a professora-pesquisadora preparou um jogo individualizado
em que o aluno precisava relacionar o item com sua descrição, como por exemplo: a imagem
do Sol com sua descrição “maior estrela do Sistema Solar e todos planetas giram em torno
dele”.
Nesta atividade o aluno demonstrou total domínio do conhecimento, relacionando
todas as peças de maneira correta, utilizando o método de eliminação para os itens em que
tinha dúvida, passando da aprendizagem representacional para a aprendizagem conceitual,
pois, Moreira (2008) ressalta que:
Esse processo envolve sucessivos encontros com instâncias do conceito,
abstração, indução, generalização dentro de uma classe e discriminação entre
classes [...] Conceitos apontam regularidades em objetos ou eventos e são
representados, geralmente, por palavras-conceito (MOREIRA, 2008, p. 27).

Posteriormente, uma outra atividade planejada pela professora foi a pintura do
Sistema solar em folha impressa, atividade que novamente o aluno obteve êxito, fazendo-a
com facilidade e empenho.
Com a duração de apenas uma aula, a professora AEE entregou uma ficha técnica
impressa contendo 8 imagens de animais e as seguintes descrições contidas no quadro 2.
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Possibilidades de respostas

Perguntas
1) Que tipo de animal
pertence?

( ) Selvagem

( ) Doméstico

2) Sua classificação

( ) Aquático

( ) Terrestres

( ) Aéreos

3) Onde vive?

( ) Floresta

( ) Lares humanos

( ) Em baixo d'água

O aluno obteve aprimoramento dos conhecimentos prévios com a aula em classe e a
resolução da atividade, em que a professora-pesquisadora de AEE realizava perguntas sobre
os significados das palavras, bem como as definições dos animais (Quadro 2). Nesta atividade
o aluno teve mais facilidade por ser apenas uma atividade de caráter rápido o que favoreceu
sua realização devido ao cansado e impaciência com atividades longas e com necessidade de
grande escrita.
Para conclusão do semestre, o conteúdo ministrado em sala de aula foram os órgãos
dos sentidos, e por se tratar de assuntos que o aluno demonstrava conhecimentos básicos
professora-pesquisadora optou por uma atividade oral e outra prática.
A primeira consistia na leitura de situações problemas e o aluno só teria que
responder oralmente qual sentido tinha sido utilizado, como por exemplo:
1)

“Está música está muito alta!” – e o aluno responde “é a audição”.

A única resposta incorreta foi para pergunta:
1)

“Ana tirou o bolo do forno e queimou a mão.”

Ao invés do aluno responder que o sentido utilizado foi o tato, o aluno respondeu
olfato, por ter associado ao bolo seu cheiro ao sair do forno. De acordo com Ausubel (1968)
apud Masin e Moreira (2008, p.109):
Não é sempre fácil demonstrando que tenha ocorrido Aprendizagem
Significativa e que o aluno realmente compreendeu o que foi ensinado. [...]
um dos recursos mais indicados para essa avaliação é a solução de problemas,
que requer outras habilidades e quantidades entre as quais raciocínio, [..]
improvisação, [...] além da compreensão dos princípios básicos envolvidos.
(AUSUBEL,1968 apud MASINI e MOREIRA, 2008 p.109).

Como última atividade sobre o tema a professora de AEE trouxe para o aluno uma
proposta de estimação dos sentidos. Para esta atividade o aluno obteve algumas dificuldades
primeiramente em ficar de olhos vendados, quando já estava habituado com o escuro, o aluno
passou pela fase do olfato sem grandes dificuldades bem como a distinção de sons, mas
quanto ao paladar e ao tato o aluno obteve dificuldades em comer a fruta banana dizendo
que preferia jujuba, e também na distinção de uma moeda em que julgou ser um botão.
Ao analisarmos tais atividades envolvendo os conteúdos de ciências durante o
primeiro semestre da pesquisa, Ausubel (2003), propõe três condições fundamentais para a
ocorrência da aprendizagem significativa, dentre elas:
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1.

Um material potencialmente significativo, onde o professor deve ter em mãos

materiais que saiam de conceitos gerais para conceitos específicos.
Tal condição foi totalmente respeitada pela professora AEE, afinal todas foram
planejadas conforme as vivências do aluno, ou seja, seu conhecimento prévio, partindo para
o mais específico com o aprimoramento dos conteúdos formais.
2.

A disponibilidade de conceito subsunçor adequado na estrutura cognitiva, ou

seja, os conhecimentos prévios dos estudantes devem ser verificados pelo professor antes de
começar a trabalhar o material.
A segunda condição também foi respeitada, afinal o acompanhamento foi
desenvolvido diariamente, tendo foco para esta pesquisa o ensino de Ciências, no entanto a
professora acompanhava todos os momentos em classe do aluno, ou seja, a criança sempre
sabe alguma coisa, e a escola está responsável em sistematizar e ampliar os conhecimentos
adquiridos.
3.

A predisposição para aprender, consiste que o aluno queira aprender

significativamente e estar atento e possuir o interesse em aprender.
Esta última condição foi completamente comprovada a partir da relação de confiança
em que o aluno possuía com a professora-pesquisadora, e todas as propostas eram aceitas
pelo aluno sem grandes dificuldades.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme os objetivos propostos nesta pesquisa, percebemos que a atuação deste
profissional é de extrema importância para o convívio social do aluno bem como para o
aprimoramento dos seus conhecimentos prévios na disciplina de Ciências.
A utilização de materiais potencialmente significativos foi de extrema importância
para o desenvolvimento desta pesquisa, afinal partir de conceitos gerais para específicos
auxiliam no processo de aprendizagem do aluno.
Além disso, levar em consideração os conceitos subsunçores do aluno fazem com que
a aprendizagem seja progressiva conforme a disponibilidade do aluno em aprender, onde um
material pode ser o mais potencialmente significativo possível, mas se não houver atribuição
de significado aquela aprendizagem é chamada de mecânica, não de significativa.
Esta pesquisa também reconhece que os conhecimentos possuem significados
distintos para quem aprende, e especificamente em relação ao aluno com TEA estes
significados estiveram em constante transformação e aprimoramento. Um ensino centrado na
interação social estimulando o aluno a aprender e acima de tudo levando em consideração
conhecimento prévio como fator primordial para a aquisição de novos conhecimentos tendem
a promover a Aprendizagem Significativa.
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CARLA MARIA FACHINI BAPTISTA,
Universidade do Estado de Santa Catarina/ Egressa do PPGECMT/E.E.B. João Martins Veras e E.E.B. João Collin/
carlafachini@gmail.com

IVANI TERESINHA LAWALL,
Universidade do Estado de Santa Catarina/DFIS/PPGECMT/ ivani.lawall@udesc.br

LUIZ CLEMENT,
Universidade do Estado de Santa Catarina/DFIS/PPGECMT/ luiz.clement@udesc.br

Resumo: O desinteresse por parte dos alunos à disciplina de Física há muito tempo preocupa e instiga
os especialistas em ensino de Física a aprofundar seus estudos em busca de uma resposta a esta
questão. Somado a este aspecto encontra-se a necessária preocupação pedagógica sobre a
aprendizagem dos estudantes fomentada ao longo das aulas. Neste sentido, procurou-se avaliar quais
significados foram produzidos/modificados pelos estudantes durante a implementação de uma
Sequência de Ensino Investigativa (SEI) que aborda o conteúdo de Gravitação, a partir da temática
“Fenômenos Lunares”. A SEI desenvolvida é composta por 10 aulas com duração de 45 minutos cada.
Realizamos uma comparação entre as respostas atribuídas pelos estudantes às questões do Estudo
Diagnóstico (ED) e à Fragmentos de uma Carta Fictícia (FRC), buscando avaliar se: i) as respostas
fornecidas pelos estudantes sofreram influências ou não do que foi discutido em sala; ii) se as novas
informações ancoradas em suas estruturas cognitivas fornecem suporte para responder outras
questões.Os resultados que obtivemos com a análise dos significados nos permitem concluir que a SEI
oportuniza não só a produção e modificação de significados que possuem clareza, estabilidade e
aplicabilidade em outros contextos, mas que, ao problematizar os tópicos de Gravitação, contribui para
que os estudantes se mantenham pré-dispostos a aprender.
Palavras-chave: Fenômenos Lunares, Aprendizagem Significativa, Ensino por Investigação, Ensino da
Gravitação, Ensino Médio.
Abstract: The lack of interest on the part of the students in the discipline of Physics has long worried
and instigates the specialists in Physics teaching to deepen their studies in search of an answer to this
question.Added to this aspect is the necessary pedagogical concern about student learning fostered
throughout the physics classes. In this sense, we tried to evaluate which meanings were produced /
modified by the students during the implementation of a Sequence of Investigative Teaching (SEI) that
addresses the Gravitation content, based on the theme "Lunar Phenomena". The SEI developed is
composed of 10 lessons lasting 45 minutes each. We compare the answers given by the students to the
questions of the Diagnostic Study (ED) and the Fragments of a Fictitious Chart (FRC), in order to
evaluate if: i) the answers provided by the students were influenced or not influenced by what was
discussed in the room; ii) whether the new information anchored in its cognitive structures provides
support to answer other questions. The results obtained with the analysis of the meanings allow us to
conclude that the SEI allows not only the production and modification of meanings that have clarity,
stability and applicability in other contexts, but which, by problematizing the topics of Gravitation,
contributes to the students remain pre-willing to learn.
Keywords: Lunar Phenomena, Meaningful Learning, Research Teaching, Gravitational Teaching,
Secondary Education

1–INTRODUÇÃO
De acordo Pinheiro e Pinho-Alves (2006) é preciso considerar o que os estudantes já
conhecem e a maneira como compreendem o mundo, pois a partir daí torna-se possível a
adoção de estratégias de ensino capazes de fornecer significado ao que será aprendido. Os
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autores afirmam que a Ciência, como trabalhada atualmente pela maioria dos professores em
sala de aula, não motiva a curiosidade e a vontade de aprender no aluno.
Com relação à necessidade existente de que os estudantes vejam significado naquilo
que aprendem, citada por Pinheiro e Pinho-Alves (2006) e reforçada pela BNCC (2016), a
teoria da Aprendizagem Significativa (AS) explica que: a produção de significados ocorre à
medida que os estudantes relacionam as novas informações que lhes são apresentadas às
que já existem em suas estruturas cognitivas. A partir do momento que estes novos
significados ancoram-se aos antigos, a aprendizagem se torna significativa, pois estes novos
significados, quando claros e estáveis, permitem que os estudantes utilizem o novo
conhecimento que construíram para resolver problemas semelhantes propostos a partir de
outros contextos (MOREIRA, 2014).
Neste contexto, a perspectiva didático-pedagógica adotada nas aulas acaba assumindo
um papel importante, pois, será a partir desta que as ações de ensino e aprendizagem serão
configuradas e desenvolvidas. Os dados e resultados descritos neste texto emergiram de um
processo de ensino centrado em uma perspectiva investigativa. Portanto, o Ensino por
Investigação (EI) foi utilizado como aporte didático-pedagógico e a Aprendizagem
Significativa (AS) como base para a análise dos significados produzidos/modificados pelos
estudantes durante a implementação de uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI) tendo
como temática a Gravitação.
A escolha do conteúdo também foi influenciada pelos resultados obtidos por
pesquisadores da área referente à abordagem da Gravitação no Ensino Médio (EM), uma vez
que, neles há indicativos claros sobre a escassa abordagem dessa temática nas aulas de física,
bem como, sobre a falta de material didático diferenciado para suporte nas aulas. Dentre
alguns estudos relacionados ao ensino de Gravitação, chamou-nos a atenção as considerações
feitas por Medeiros (2005) que, em sua pesquisa de mestrado, percebeu certa rejeição pelo
ensino do conteúdo de Gravitação. Segundo ele, este descaso não se restringe aos
professores atuantes no EM, mas também ao que diz respeito à produção de material didático.
Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma avaliação dos
significados produzidos/modificados pelos estudantes sobre “Fenômenos Lunares”, temática
inerente à implementação de uma SEI que abordou o conteúdo de Gravitação.
2 – MARCO TEÓRICO (OU REFERENCIAL TEÓRICO/APORTE TEÓRICO) E REVISÃO
DA LITERATURA
Segundo Ausubel, a aprendizagem depende do esforço do aprendiz em conectar os
novos conhecimentos aos conhecimentos que já possui, uma vez que:
Independente de quanto o material de aprendizagem possa ser significativo,
se o aluno não tiver motivação para aprender significativamente, o processo
de aprendizagem será puramente mecânico e a aprendizagem memorística
(ZÔMPERO e LABURÚ, 2010, p. 14).
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Para estimular a pré-disposição dos estudantes, Ausubel (2003) afirma ser
fundamental que o professor identifique e organize os conhecimentos prévios dos alunos e
que ensine de acordo com o que lhe é apresentado, tendo em vista que a AS está diretamente
relacionada ao cotidiano em sala de aula. Para Ausubel:
a questão não se coloca apenas na fixação de novos conhecimentos a
conhecimentos anteriores, mas na maneira como essa fixação ocorre, a saber,
por intermédio de interações adaptativas (acomodações) que alteram o
conhecimento anterior em função de uma pressão organizativa dos esquemas
cognitivos (p. 190).

A partir desse processo de acomodação do conhecimento, Ausubel elaborou o
conceito de ancoragem. Por meio deste conceito entende-se que ao ocorrer a interação entre
um novo conhecimento e os conceitos já conhecidos pelo aprendiz, de modo que o novo
conhecimento é integrado ao antigo, o conhecimento anterior é modificado. Portanto, quando
o aprendiz relaciona o conhecimento que já possui com o conhecimento que lhe foi recémapresentado, isso resulta em “um conhecimento ampliado, modificado, que não é mais o
anterior em si, nem o novo conhecimento isolado, mas sim um novo conhecimento oriundo
de interações entre diferentes elementos cognitivos” (BESSA, 2011, p. 190).
Em suma, a AS ocorre quando tais conhecimentos que foram ancorados não se
perdem dentro do conjunto de outros conhecimentos que o aprendiz possui. Estes
conhecimentos que o aprendiz já possui e que são relevantes para o processo de
aprendizagem são chamados de conceitos subsunçores, que, ao existirem, facilitam o
processo de aquisição de novos conhecimentos (MOREIRA, 2014).
Ao discutir sobre o material que deve ser preparado pelo professor, Ausubel afirma
que este deve abordar conteúdos que se relacionem com o cotidiano do estudante e seus
interesses, pois, desse modo, os conceitos farão sentido e o aprendiz continuará estimulado
a aprender, tendo em vista que, para a ocorrência da aprendizagem, é necessário que o
aprendiz “queira realizar a ligação entre a nova informação e os conceitos já existentes em
sua mente” (BESSA, 2011, p. 192).
Pelo fato de Ausubel (2003) ter elaborado a teoria da AS à luz da sala de aula, ele
apresenta algumas funções que o professor deve cumprir, sendo estas: I) Determinar a
estrutura conceitual e proposicional da matéria;II) Identificar os elementos subsunçores; III)
Diagnosticar o que os alunos já sabem;IV) Ensinar utilizando materiais potencialmente
significativos.Portanto, é possível notar que:
O papel do professor está relacionado à organização dos conhecimentos dos
alunos em torno dos elementos subsunçores, bem como, à tarefa de facilitador
da aprendizagem por via de recursos específicos e diagnósticos precisos sobre
as possibilidades cognitivas de cada aluno” (BESSA, 2011, p. 194).

Conforme destaca Zômpero (2012), para a teoria da AS o significado é o produto
emergente da interação entre o novo conhecimento, que é apresentado ao estudante, e o
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conhecimento prévio que ele já possuía em sua estrutura cognitiva e, portanto, sua produção
(do significado) pode ser vista como resultado do processo da AS.
É importante destacar que, conforme lembra Moreira (1999), a AS não é sinônimo
de aprendizagem correta, ou seja, o estudante pode atribuir aos conceitos significados que
para ele são significativos, mas que são considerados errôneos para a comunidade científica.
De acordo com Ausubel, Novak e Hanesian (1978), para que a aprendizagem seja
considerada significativa, os significados emergentes do processo de aprendizagem devem
ter as seguintes características: i) clareza; ii) estabilidade; iii) fornecerem suporte para a
solução de problemas que não fazem parte do cotidiano dos estudantes.
3–DESENVOLVIMENTO

DA

SEQUÊNCIA

DE

ENSINO

INVESTIGATIVA

E

METODOLOGIA
A atividade proposta foi o desenvolvimento de uma SEI composta por 10 aulas com
duração de 45 minutos cada. O Quadro 1, apresentado a seguir, ilustra como a SEI foi
estruturada em torno das situações-problemas. Toda a investigação ocorre baseada em uma
Situação-Problema Central (SPC) que tem o objetivo de averiguar se a Lua influência em
nossas vidas e, em caso afirmativo, de que maneira o faz.
Na proposta da SEI existe a repetição do ciclo de etapas investigativas propostas por
Carvalho (2013). Julgamos necessária essa repetição pelo fato de que, vários conceitos
internos da Física relacionados ao conteúdo de Gravitação são abordados e que exigem
abstração por parte dos estudantes. Neste caso, quanto mais materiais de suporte
oferecermos aos estudantes e quanto mais discutirmos as situações-problema, mais
condições proporcionamos para a produção de significados.
Quadro 1 - Organização da Sequência de Ensino Investigativa.

SPC: A Lua influencia em nossas vidas? Se
sim, como faz?

SAPA1: Modelos Planetários
SPA2: Movimentos Planetários
SPA3: Marés
SPA4: Fases da Lua

Situação-Problema Central (SPC), Situação-Problema de Apoio (SPA)

Como a situação-problema central é ampla e para respondê-la são necessários
subsunçores, que estão relacionados a conceitos internos da Física, sentimos a necessidade
de investigá-la por partes.Neste trabalho, buscamos avaliar quais significados foram
produzidos/modificados pelos estudantes, particularmente sobre “Fenômenos Lunares”, ao
longo da implementação da SEI e de que forma estes se relacionam com o conhecimento que
os estudantes já possuíam.
Os instrumentos de pesquisa que utilizamos para a análise da produção dos
significados foram os documentos/registros oriundos das produções textuais dos estudantes
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ao longo da SEI, assim como as vídeo-gravações e os áudios que foram registrados durante
a implementação.
Realizamos uma comparação entre as respostas atribuídas pelos estudantes às
questões do Estudo Diagnóstico (ED) e à resposta da carta fictícia que os alunos receberam
e tiveram que responder chamada aqui de Fragmentos Resposta da Carta (FRC), buscando
avaliar se: i) as respostas fornecidas pelos estudantes sofreram influências ou não do que foi
discutido em sala; ii) se as novas informações ancoradas em suas estruturas cognitivas
fornecem suporte

para

responder

para

responder

questões

relacionadas

ao

tema

contextualizadas de diferentes formas.
A atividade foi implementada numa turma de primeira sério do EM,de uma escola
pública da rede estadual de Santa Catarina, composta por 24 estudantes, porém
consideramos a amostra de 20 estudantes, pois: os estudantes E1 e E5 não entregaram a
carta-resposta, o E11 estava ausente na realização do ED e o E18 não obteve autorização dos
responsáveis para a divulgação de seus registros.
Como nem todas as questões do ED estão presentes na carta fictícia e vice-versa, a
comparação será realizada tomando como referência três questões presentes nos dois
momentos, quais sejam: A)Como pode a Lua se manter todas as noites no céu sem nunca
despencar de lá? B) Qual a importância da Lua para o nosso planeta? C) A Lua influencia de
alguma forma as nossas vidas? Justifique citando exemplos.
4–DISCUSSÃO DOS RESULTADOS SOBRE A SITUAÇÃO-PROBLEMA CENTRAL (SPC) –
FENÔMENOS LUNARES COMO BASE PARA O ENSINO DE GRAVITAÇÃO
Em um primeiro momento, durante a realização do Estudo Diagnóstico, os estudantes
foram questionados sobre o movimento realizado pela Lua em torno da Terra. Na Figura 1
apresentamos os resultados obtidos mediante uma análise e agrupamento das respostas
fornecidas pelos estudantes à questão A: “Como pode a Lua se manter todas as noites no
céu sem nunca despencar de lá?”. Desta análise constata-se que 35% dos estudantes não
respondeu à questão de forma consistente cientificamente e 5% deixaram de respondê-la.
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Fonte: Elaborada pela autora, 2017.

Quando comparamos os dados retratados na Figura 1 com as respostas fornecidas
pelos estudantes à carta-resposta, observamos que 100% dos estudantes responderam este
mesmo questionamento com relativa consistência científica, isto é, variando suas respostas:
I) fazendo menção à força de atração gravitacional que há entre a Terra e a Lua; II)
explicando que a Lua não cai porque se encontra em movimento; III) ou reunindo estes dois
argumentos em uma só resposta. Exemplos de respostas fornecidas pelos estudantes à cartaresposta são retratados na sequência:
E08 – “Como você já deve saber, a Lua assim como a Terra, faz um movimento de
rotação e translação, e esse movimento é um dos motivos que faz com que ela orbite
a Terra sem que ela caia. O outro motivo é a força gravitacional gerada pela Terra (e
o fato de não existirem forças dissipativas).”
E07 – “Para a Lua nunca despencar de lá, existe uma força chamada gravidade que
faz com que ela seja atraída pela Terra, e a Terra seja atraída pela Lua.”
E06 – “A Lua sempre está “despencando” mas devido a sua perfeita volta em elipse
e a sua velocidade constante, ela não “consegue” cair e muito menos ficar à deriva
no espaço.”

As respostas elencadas acima indicam de uma maneira geral as produções de
significados que ocorreram na turma. Podemos notar que os estudantes fazem referência aos
conteúdos discutidos (por exemplo, movimento relativo) para explicaro motivo pelo qual a
Lua não despenca em direção ao planeta Terra. Concluímos, a partir disto, que as atividades
desenvolvidas para trabalhar o conteúdo de “movimento planetário”, de forma investigativa,
cumpriram o papel de contribuir para a produção de significado dos estudantes.
As Figuras 2 e 3, permitem-nos comparar as respostas fornecidas pelos estudantes
no momento do ED e nas explicações da carta-resposta quando indagados sobre a questão
B: “Qual a importância da Lua para o nosso planeta?”.
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Elaborada pela autora, 2017.

Quando comparamos os gráficos das Figuras 2 e 3, notamos que houve um aumento
considerável no número de estudantes que passaram a considerar a Lua a responsável pelas
marés e influente sobre as atividades de pesca, agricultura e caça. Durante a leitura das
cartas-resposta, percebemos que os estudantes explicam que a influência da Lua na pesca é
decorrente da influência da Lua sobre as marés.

Figura 3 - Análise quantitativa das respostas atribuídas pelos estudantes à carta-resposta.
Fonte: Elaborada pela autora, 2017.

As respostas abaixo trazem exemplos do que foi organizado nas Figuras 2 e 3:
E07 – Em relação ao que eu estudei, soube que a Lua interfere em “coisas” com
grande quantidade de massa, ela influencia na pesca pois existem dias em que a
maré está alta e outros que está baixa, ou até mesmo pode ocorrer esta mudança
no mesmo dia em poucas horas.
E16 – (...) A Lua interfere nas marés por conta da sua atração com a Terra, mas tem
um outro cara que ajuda e muito nisso que é o Sol. Todos dizem que na Lua cheia a
atração é maior, mas se formos ver é na Lua nova que sua atração é maior, assim
fazendo que a maré fique alta e assim ajudando os pescadores. (...) Eu creio que a
Lua influencia muito nas plantações, na caça e principalmente na pesca. Pois bem o
“alinhamento” que a Lua tem com o Sol forma a atração que por sua vez aqui na
nossa querida Terra faz com que não só os mares mas qualquer quantidade
(quantidade grande de água) de água aumente ou “baixe” sua maré, que por fim
ajuda nas plantações, por exemplo, porque a água “sobe” e assim faz com que as
plantinhas (em geral) ganhem água e cresçam saudáveis e felizes.
E23 – A atração causada pela Lua, esse “puxão” acaba libertando o movimento dos
oceanos em nossa superfície, causando assim as marés. Nossos ancestrais a usavam
como referência para diversos fatores. Se organizar nos plantios, para pescar, pois
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Ao analisarmos os FCR escritos pela E07, podemos notar que a mesma fez referência
à notícia discutida em sala que apresentou a variação da maré na cidade de Joinville no
período de um dia. Percebemos também que a mesma compreende o fenômeno e a forma
com que ele influencia na pesca.
Os FCR escritos pela E16 demonstram a sua compreensão acerca do fenômeno de
marés, contudo ao explicar porque acredita que a Lua influencia na agricultura a estudante
se contradiz. Num primeiro momento, a E16 argumenta que a Lua provoca o fenômeno de
marés apenas em grandes quantidades de água e no momento seguinte a mesma explica que
“por ocorrer o fenômeno de marés na água contida em uma planta” isso contribui para que a
mesma cresça saudável. Fica evidente que a estudante ainda não possui significados claros e
estáveis referentes à absorção de água pelas plantas, porém acreditamos que no momento
em que foi realizada a discussão do texto sugerido pela professora “A Lua e o Bebês”
(SILVEIRA, 2003) a estudante, que provavelmente não havia feito a leitura do mesmo em
casa conforme solicitado, não se sentiu pré-disposta a contribuir e discutir suas dúvidas.
Ao analisarmos os FCR escrita pelo E23, percebemos que o estudante compreende
de maneira consistente o fenômeno de marés e apresenta dados que não foram discutidos
em sala. É importante mencionar que, durante as aulas de Física, este estudante comumente
faz comentários que demonstram que o estudo da disciplina para ele não se limita a sala de
aula. O estudante já comentou várias vezes com a professora que se interessa pela disciplina
e que tem o sonho de trabalhar com astrofísica. A pré-disposição do estudante em realizar as
atividades que foram propostas está atrelada a esta afinidade que o mesmo possui com a
disciplina e com o tema, contudo, a oportunidade trazida pelo EI nos momentos de trocas de
ideias entre os pares, permitiu que este estudante compartilhasse inúmeras vezes com seus
pares os conhecimentos que possui.
Um dos objetivos de se trabalhar o conteúdo de Gravitação a partir da temática
“Fenômenos Lunares” era discutir com os estudantes alguns mitos que envolvem estes
fenômenos. Por este motivo, já no momento do ED, foi proposta aos mesmos a questão C:
“A Lua influencia de alguma forma as nossas vidas? Justifique citando exemplos.”. Com a
finalidade de contribuir para a apropriação do problema, a cartafictícia proposta à turma com
o objetivo de introduzir a SPC, também os indagava sobre alguns destes mitos.
Ao comparar as respostas que os mesmos forneceram a questão acima com as
cartas-resposta que escreveram, podemos afirmar que a SEI contribuiu para que os mitos
pudessem ser reavaliados e avaliados através das lentes do conhecimento científico.
Percebemos que os estudantes que mencionaram algum mito na carta-resposta utilizaram os
significados produzidos e modificados ao longo da SEI para explicá-los. Isso nos traz indícios
de que novos significados foram ancorados ao conhecimento que já possuíam.
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À frente, elencamos respostas atribuídas por alguns estudantes à questão do ED,
bem como, apresentamos FCR que nos permitem afirmar que suas crenças foram reavaliadas:
E02 (Q-ED) – Sim, dizem que por exemplo na Lua crescente é bom cortar o cabelo.
E02 (FCR) – Meu querido, após conhecimento sobre o assunto da Lua, eu posso
começar te dizendo que essas histórias, realmente cercam nosso dia-a-dia, porém
algumas não são reais, como por exemplo sobre influenciar no corte de cabelo, pois
a Lua age sim sobre águas, porém em grande escala, no cabelo é muito pouco e
acaba se tornando insignificante.
E16 (Q-ED) – Sim, por exemplo, tem gente que acha que devemos cortar o cabelo
em Lua tal, para que o cabelo cresça mais forte.
E16 (FCR) – Me identifico com você, sobre essas questões, pois também tenho muita
curiosidade, mas enfim, sobre o que dizem que tem um certo momento para pescar,
caçar ou até mesmo cortar o cabelo, não posso te dizer que você deve acreditar
nisso.

De uma maneira geral, poucos estudantes apresentaram ou discutiram, tanto no ED
quanto na carta-resposta, mitos relacionados à Lua. Infelizmente, o que se percebeu no
momento que estas questões apareciam nas discussões em sala é que os mesmos se sentem
envergonhados em assumir que acreditam nestes mitos. A impressão que temos é que,
apesar de acreditarem ou utilizarem o senso comum para as decisões que tomam em suas
vidas, como por exemplo, o momento certo para cortar o cabelo, os estudantes não se sentem
à vontade para discutir tais aspectos.
Suspeitamos que o receio dos estudantes de expor suas crenças se deve por razões
inerentes a natureza humana, isto é, evitar momentos que possam provocar vergonha e
exposições inapropriadas. Neste sentido, cabe a ação pedagógica fomentar um ambiente
apropriado em que os estudantes possam se sentir desinibidos para apresentar e debater
suas dúvidas, crenças e ideias. Sobre a SEI implementada, cabe ressaltar que em futuras
implementações pode ser interessante realizar a leitura do texto “A Lua e os bebês” em sala
de aula, pois, poderá contribuir para que mais estudantes se sintam dispostos a compartilhar,
discutir e repensar suas crenças relacionadas à Lua.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao realizamos a comparação entre as respostas atribuídas pelos alunos às questões
do Estudo Diagnóstico (ED) e à Fragmentos da Resposta à Carta (FRC), buscamos avaliar se
as respostas fornecidas pelos estudantes sofreram influências ou não do que foi discutido em
sala e também se as novas informações ancoradas em suas estruturas cognitivas fornecem
suporte para responder outras questões ao abordar o conteúdo de Gravitação, a partir da
temática “Fenômenos Lunares”.Avaliar a aprendizagem dos estudantes a partir da produção
e modificação dos significados nos permitiu verificar de que forma os “novos” conhecimentos
apresentados a eles foram ancorados em suas estruturas cognitivas. Entendemos que a
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análise dos significados permite ao professor/pesquisador identificar quais são as lacunas do
processo de aprendizagem e então, a partir disso, utilizar organizadores prévios que auxiliem
os estudantes na ressignificação.
Os resultados que obtivemos com a análise dos significados nos permitem concluir que
a SEI oportunizou não só a produção e modificação de significados que possuem clareza,
estabilidade e aplicabilidade em outros contextos, mas que, ao problematizar os tópicos de
Gravitação, contribui para que os estudantes se mantenham pré-dispostos a aprender.
Entendemos também que as trocas de conhecimento entre os pares, as sistematizações e as
retomadas de discussões permitidas e encorajada pelo EI contribuem para a produção de
significados claros e estáveis, uma vez que estes momentos oferecem oportunidades aos
estudantes para exporem suas dúvidas e ao professor de acompanhar o processo de produção
e modificação dos significados.
Apesar da teoria da AS destacar que aprendizagem significativa não é sinônimo de
aprendizagem correta, sempre tivemos a preocupação de que os significados produzidos e
modificados pelos estudantes, a partir do contato com as atividades propostas, possuíssem
consistência científica.
APOIO: CNPQ e FAPESC
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Resumo: O presente artigoapresenta uma sequência didática abordando os conteúdos misturas,
transformações reversíveis e não reversíveis com base nas habilidades da Base Nacional Comum
Curricular e na resolução de problemas experimentais, afim de distanciar-se do uso prioritário do livro
didático em sala de aula e tendo como embasamento teórico a teoria da aprendizagem significativa.
Para tanto, tem como objetivo geral apresentar uma proposta de atividade que use a experimentação
como abordagem metodológica para a aprendizagem significativa. E como problemática: De que
maneira a resolução de problemas como abordagem metodológica pode tornar a aprendizagem
significativa? E como resultado espera-se que o docente proporcione aos alunos uma metodologia
diferenciada e propícia a aprendizagem significativa dos conteúdos ensinados.
Palavras-chave:Proposta metodológica, Experimentação, Aprendizagem Significativa
Abstract:The present article presents a didactic sequence addressing the contents of mixtures,
reversible and non-reversible transformations based on the skills of the National Curricular Base and
the resolution of experimental problems, in order to distance themselves from the priority use of the
textbook in the classroom and based on the theory of meaningful learning. To do so, it has as general
objective to present a proposal of activity that uses experimentation as a methodological approach to
meaningful learning. In what way of problem is how can problem solving as a methodological approach
make learning meaningful? As a result isexpected that the teacher will provide students with a
differentiated methodology and a propitious learning of the contents taught.
Keywords: Methodological Proposal, Experimentation, Meaningful Learning

1 – INTRODUÇÃO
São várias as metodologias que surgem para não tornar o uso do livro didático como
única fonte didática para o ensino. É possível pontuar metodologias ativas, ensino hibrido,
experimentação, ensino por investigação, entre outras, que podem provocar o docente a
refletir sobre os recursos ou estratégias com o qual está trabalhando em sala de aula e se
sua metodologia realmente torna a aprendizagem significativa.
A palavra aprendizagem significativa, por sua vez, é muito utilizada em escolas para
enaltecer o trabalho que está sendo realizado, porém, muitos educadores não sabem ao certo
do que se trata está teoria. Explicando-a, às vezes, como uma aprendizagem que dá
significado há algo.
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Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral apresentar uma
proposta de atividade que use a experimentação como abordagem metodológica para a
aprendizagem significativa. E como problemática: De que maneira a experimentação como
abordagem metodológica pode tornar a aprendizagem significativa?
2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
É importante tornar explícito, logo de início, o que se pretende dizer com significado
de aprendizagem significativa, à aquisição, retenção e utilização de grandes conjuntos de
informações significativas, tais como factos, proposições, princípios e vocabulário das várias
disciplinas.
O próprio conceito de conhecimento pode referir-se quer à soma total de todas as
matérias e conteúdos organizados que um indivíduo possui numa determinada área, ou
meramente à posição relativa ou relações específicas de elementos componentes particulares
na estrutura hierárquica da disciplina como um todo (AUSUBEL, 2003, p. 73).
A aprendizagem significativa exige que os aprendizes manifestem uma disposição
para relacionarem o novo conhecimentoa ser apreendido, de forma não arbitrária e não literal,
à própria estrutura de conhecimentos. Ou seja, o material que apreendem seja
potencialmente significativo para os mesmos, nomeadamente relacional com as estruturas de
conhecimento particulares, numa base não arbitrária e não literal (AUSUBEL, 2003, p. 73)
Na aprendizagem por recepção (por memorização ou significativa), o conteúdo total
do que está por aprender apresenta-se ao aprendiz em forma acabada. A tarefa de
aprendizagem não envolve qualquer descoberta independente por parte do mesmo. Ao
aprendiz apenas se exige que interiorize o material que lhe é apresentado, de forma a ficar
disponível e reproduzível numa data futura Por outro lado, a característica essencial da
aprendizagem pela descoberta é que o conteúdo principal do que está por aprender não é
dado, mas deve ser descoberto de modo independente pelo aprendiz antes de este o poder
interiorizar (AUSUBEL, 2003, p.48-49).
A aprendizagem representacional refere-se aos significados de símbolos ou palavras
unitárias e a aprendizagem proposicional refere-se aos significados de ideias expressas por
grupos de palavras combinados em proposições ou frases. No primeiro caso (tal como na
designação, definição e rotulagem de atividades), a aprendizagem do significado de palavras
individuais exige apreender o que estas representam. Isto quer dizer que determinados
símbolos representam ou possuem um significado equivalente a determinados referentes.
Outro tipo de aprendizagem significativa, importante para a aquisição de matérias, consiste
na aprendizagem conceptual.
Os conceitos (ideias unitárias genéricas ou categóricas) também são representados
por símbolos individuais da mesma forma que outros referentes unitários. Na aprendizagem
proposicional, a tarefa de aprendizagem significativa não consiste em apreender o que as
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palavras representam individualmente ou combinadas, mas antes apreender o significado de
novas ideias expressas na forma proposicional.
Desta forma, na verdadeira aprendizagem proposicional, o objetivo da atividade de
aprendizagem não é apreender proposições de equivalência representativa, mas sim o
significado de proposições verbais e expressar ideias que não as de equivalência
representativa (AUSUBEL, 2003, p. 84-85)
As formas de aprendizagem significativa são a subordinada, a superordenada e a
combinatória. Seja na aprendizagem conceptual ou proposicional, as informações novas e
potencialmente significativas ancoram-se, mais frequentemente, a ideias relevantes mais
gerais e inclusivas na estrutura cognitiva do aprendiz. Tem-se vindo a referir este processo
de relacionamento de novas informações com segmentos subordinantes relevantes e
preexistentes da estrutura cognitiva como aprendizagem de subsunção.
Uma vez que a própria estrutura cognitiva tem tendência a ser organizada, em
termos hierárquicos, no que toca ao nível de abstração, generalidade e inclusão de ideias, a
emergência de novos significados proposicionais reflete, de um modo geral, uma relação
subordinada do novo material a ideias mais subordinantes existentes na estrutura cognitiva
(AUSUBEL, 2003, p. 93).
A aprendizagem superordenada é quando as ideias estabelecidas, mais estáveis e
menos inclusivas, se vinculam e reconhecem-se como exemplos mais específicos das novas
ideias, mais inclusivas. Por sua vez, a aprendizagem significativa combinatória é quando as
novas proposições que não geram nenhuma relação subordinada, nem superordenada,
apresentam ideias relevantes particulares na estrutura cognitiva. (AUSUBEL, 2003, p. 95).
A teoria da assimilação está a ideia de que se adquirem os novos significados através
da interaçãode novas ideias (conhecimentos) potencialmente significativas com proposições
e conceitos anteriormente apreendidos. Este processo interativo resulta numa alteração quer
do potencial significado das novas informações, quer do significado dos conceitos ou
proposições aos quais estão ancoradas e cria, também, um novo produto ideário que constitui
o novo significado para o aprendiz.
O processo de assimilação sequencial de novos significados, a partir de sucessivas
exposições a novos materiais potencialmente significativos, resulta na diferenciação
progressiva de conceitos ou proposições, no consequente aperfeiçoamento dos significados e
numa potencialidade melhorada para se fornecer ancoragem a aprendizagens significativas
posteriores (AUSUBEL, 2003, p 106).
Quando se apreendem conceitos ou proposições através de novos processos de
aprendizagem de subsunção, subordinante ou combinatória, podem desenvolver-se
significados novos e diferenciados e é possível que se possam resolver os significados
conflituosos através de um processo de reconciliação integradora. Na devida altura, à medida
que o processo de assimilação continua a decorrer, os significados de conceitos ou
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proposições componentes podem já não ser dissociáveis (recuperáveis) das respectivas ideias
ancoradas, afirmando-se ter ocorrido uma assimilação obliterante ou um esquecimento
significativo: a assimilação relativamente completa da especificidade do novo significado faz
com que este já não seja dissociável (recuperável) da generalidade da ideia mais inclusiva
ancorada na estrutura cognitiva (devido à subsunção obliterante) e considera-se, por
conseguinte, estar esquecido (AUSUBEL, 2003, p 106).
Dewey descreve que a resolução de problema geralmente consistente numa
sequência de operações e as inter-relações sequenciais entre a aprendizagem receptiva e por
descoberta formadas pelas seguintes etapas: 1º- Um estado de dúvida, perplexidade
cognitiva, frustação ou consciência da dificuldade; 2º- Uma tentativa para identificar o
problema, incluindo uma designação um tanto não específica dos fins procurados, das lacunas
a serem preenchidas, ou alvo a ser alcançado, como definido pela situação que propõe o
problema; 3º- Relacionar estas proposições de colocação do problema à estrutura cognitiva,
desta forma ativando ideias de fundo relevante e soluções de problemas previamente
alcançadas; o que por sua vez é reorganizado sob a forma de proposições de solução de
problemas ou hipóteses;4º- Comprovação sucessiva das hipóteses e reformulação do
problema, se necessário;5º- 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(AUSUBEL, 1980, p. 478).
3 – METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS)
As atividades foram pensadas para serem aplicadas em turmas de 4° ano do ensino
fundamental, tendo em vista, que estas sugestões tiveram a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) como parâmetro para sua elaboração. No Quadro 1 é apresentado o eixo temático, o
objeto do conhecimento e as habilidades.
É importante salientar que ao longo de todas as aulas o professor deveráfazer o
máximo de registros sobre o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Os registros
servirão de dados para saber se o aluno está aprendendo significativamente ou não. As aulas
estarão organizadas seguindo os seguintes passos:
Primeira aula – Levantamento dos conhecimentos prévios
Oprimeiro momento, deverá servir para conhecer o que os alunos já sabem sobre
misturas, estado da matéria e transformações. Para isto o professor deverá levantar alguns
questionamentos. Assim, o docente deverá dividir a turma em grupo, no qual cada grupo
deverá responder os seguintes questionamentos:
O que acontece com a agua quando colocamos no congelador? E quando pegamos o
gelo e colocamos em um copo de refrigerante?E se fervermos a água? Alguém já fez suco de
saquinho? E se colocarmos açúcar na água? E se mexemos está água, o que acontece com o açúcar?
O que acontece quando fazemos estas coisas?
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Após os alunos responderem aos questionamentos, os mesmos deverão socializar
com a turma e entregar ao docente as anotações realizadas.

Desta maneira o professor

saberá quais os seus conhecimentos prévios e poderá verificar a necessidade do uso de um
organizador prévio. Sugestões de organizadores prévios, caso necessário: Livro: Projeto
prosa - Ciências - 4º ano - ensino fundamental I - autor: ARNEVALLE, Maira Rosa.
Quadro 2. Habilidades para o 4° ano no eixo Matéria e energia
Unidade Temática
Objetos
de Habilidades
Conhecimento
Matéria e energia

Misturas
Transformações
reversíveis e não
reversíveis

(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base
em suas propriedades físicas
observáveis, reconhecendo sua composição.
(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos
materiais do dia a dia quando expostos a
diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e
umidade).
(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas
por aquecimento ou resfriamento são
reversíveis (como as mudanças de estado físico da água)
e outras não (como o cozimento do
ovo, a queima do papel etc.).
Fonte:BRASIL.
Base
Nacional
Comum
Curricular.
(2017,
p.
336)
Disponível
em
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> Acesso dia 10/04/2019.

Segunda aula –Tipos de misturas
O docente deverá relembrar com os alunos qual o conteúdo visto na aula anterior e
relatar que nesta aula eles irão aprender sobre tipos de misturas. Primeiramente o professor
deve apresentar os conceitos de misturas. A Exemplo:
A mistura é simplesmente a união de duas ou mais substâncias diferentes. Mistura
homogênea: É a mistura que apresenta uma única fase. Formamos uma mistura homogênea
todas as vezes que todos os materiais envolvidos na mistura são dissolvidos.1
Posterior a explicação o professor deve apresentar aos alunos um exemplo de mistura
homogênea, para isto, irá precisar de água (500ml) e açúcar (2 colheres de sopa) e mostrar
para os alunos as substâncias que serão usadas. Colocar um recipiente transparente em cima
de uma mesa, que os alunos possam ver, adicionar a água e logo em seguida o açúcar,
misturar com uma colher e levantar alguns questionamentos: Conseguem ver o açúcar? O
que aconteceu com o açúcar? Vocês conseguem pensar em outras misturas que não
conseguimos diferenciar uma substância da outra? Observar as respostas sem fazer juízo de
valor e instigar os alunos a chegarem nas respostas.
No segundo momento o docente deverá explicar o que é uma mistura heterogênea,
É a mistura que apresenta duas ou mais fases. Sempre é formada quando um ou mais
materiais que foram adicionados não se dissolveram em outro.2

1

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/misturas.htm

2

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/misturas.htm
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Para exemplificar este tipo de mistura, o professor irá precisar de água (1Litro), uma
porção pequena de areia e óleo (2 colheres de sopa). Colocar dois recipientes transparentes
encima de uma mesa, que os alunos possam ver, na primeira mistura o professor deverá
adicionar 500ml de água e 1 colher de sopa de óleo. Na segunda mistura, de três fases,
deverá ser adicionado a 500ml de água, a pequena porção de areia e 1 colher de sopa de
óleo.
O professor deverá levantar alguns questionamentos:

Na primeira mistura,

conseguem ver o óleo? O que aconteceu com ele? Na segunda mistura, vocês conseguem ver
a areia e o óleo? Observar as respostas sem fazer juízo de valor e instigar os alunos a
chegarem nas respostas.
Finalizar lembrando os alunos das questões abordadas na aula anterior: Alguém da
sua família faz bolo ou pão em casa? Qual o passo a passo que eles seguem? Vocês lembram
dos ingredientes? Explicar que ao fazer uma receita, estamos fazendo mistura que podem ser
homogêneas ou heterogêneas.
Nesta aula estamos garantindo uma diferenciação progressiva, entre conhecimento
alternativo e científico de mistura, mostrando os dois tipos. E reconciliação integradora do
conceito geral de mistura presente neles.
Para verificar como está ocorrendo a aprendizagem do aluno, é importante que o
professor envie uma atividade para casa. Como sugestão pode ser abordados três questões
sobre mistura. Pode ser questionado: A água é uma mistura ou não? Se sim, que tipo de
mistura é? Que tipo de mistura é realizada ao fazer um suco? Cite dois exemplos de misturas
homogêneas e heterogêneas
Terceira aula - Experimentação da receita do pão caseiro
O docente deverá realizar o preparo dos ingredientes de maneira visível para que
todos os alunos possam acompanhar, e durante esse momento, o professor deve ir mostrando
como os ingredientes estão sendo misturados. Tempo de preparo 2h.
Tendo em vista a demanda do tempo,deverão ser levados pães já pré-prontos feito
em um dia anterior pelo docente, um para a comparação e outro que será levado ao forno
dando prosseguimento a aula (ver quadro 2)
O professor deverá seguir as etapas da receita em sala de aula em um local no qual
todos os alunos possam observar o que está sendo feito. Antes de iniciar a mistura todos os
ingredientes devem estar separados em recipientes em que os alunos possam ver.
Ao apresentar os ingredientes, o docente deverá falar sobre as transformações que
poderão ocorrer, explicando aos alunos que as transformações podem ser reversíveis ou
irreversíveis. Usando como exemplo os ingredientes do pão, dará como exemplo de
transformação reversível a água morna, lembrando os alunos os estados físicos da matéria,
que é sólido, líquido e gasoso, a água está no estado líquido e passa para o gasoso mas pode
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voltar ao estado líquido novamente. Como exemplo de transformação irreversível, o professor
poderá falar do ovo, que após cozido ou frito não volta mais para o seu estado inicial
Ao iniciar a mistura dos ingredientes deverá criar dúvidas nos alunos sobre as formas,
os tipos de misturas e as transformações que irão ocorrer com o pão. Levantando a seguinte
pergunta problematizadora: Qual o tipo de mistura irá ocorrer e as faces que o compõem? O
que aconteceu com a água morna que colocamos na mistura? Tentando identificar o
problema.
Ingredientes do pão

Quadro 3. Receita do pão
Modo de preparo

2 ovos
150 ml de óleo
500ml de água morna
2 colheres de sopa bem cheias de açúcar
1 colher de sopa rasa de sal
1kg de farinha de trigo sem fermento
1 pacote de fermento biológico de 10g

Em uma vasilha adicionar os ovos, o óleo, o
açúcar, o sal e misturar bem. Adicionar a água
morna vagarosamente e continuar misturando.
Adicionar o fermento dentro do pacote de farinha
de trigo e ir colocando aos poucos na vasilha com
a mistura.
(Não pode ser em recipiente transparente)

Após a discussão da questãoo docente irá apresentar o pão já pronto, feito
anteriormente, onde os alunos irão comparar os pães apresentados, este momento o docente
deverá levantar outras questões: O que levou o pão a tomar está forma?Oportunizando este
momento o levantamento de hipóteses sobre as possíveis causas das transformações do pão
feito pelas misturas.
É possível considerar as seguintes respostas dos alunos que poderão servir de
hipóteses: Cresceu por causa do fermento; O calor fez o pão crescer; A mistura dos
ingredientes. Estas possíveis hipóteses deverão ser testadas.
Como atividade de casa o professor deverá solicitar que os alunos pesquisem quais
são os estados físicos da matéria e escrevam qual a ordem do estado físico de um bloco de
gelo.
Quarta aula - Comprovando as hipóteses
Para verificação das hipóteses o docente deverá realizar o preparo de uma receita
para cada possível hipótese.
1ª hipótese: Cresceu por causa do fermento.
Repetir a receita sem fazer uso do fermento.
Os alunos deverão fazer anotações sobre o resultado ocorrido.
2ª hipótese: O calor fez o pão crescer.
Repetir a receita e colocar na geladeira.
Os alunos deverão fazer anotações sobre o resultado ocorrido.
3ª hipótese: A mistura dos ingredientes.
Repetir a receita sem fazer uso da farinha de trigo.
Os alunos deverão fazer anotações sobre o resultado ocorrido.
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Ao final do teste realizado com as possíveis hipóteses. O docente deverá repetir a
questão: O que levou o pão a tomar esta forma? Os alunos deverão responder em uma folha
e entregar para o professor, o mesmo deverá expor as respostas e apresentar as corretas ou
as que mais se aproximam dela.
Como atividade para casa o docente deverá trabalhar a identificação das
transformações irreversíveis e reversíveis. Assim, poderá solicitar que os alunos respondam
as seguintes questões: O que acontece quando queimamos uma folha de papel? A
transformação que ela passa é irreversível e reversível? E quando derretemos uma barra de
chocolate? Por qual tipo de transformação ela passa?
Quinta aula - Incorporação da solução
Durante todas as etapas das aulas o professor poderá ir verificando os vestígios de
que a aprendizagem está sendo significativa, ou seja, observando o desenvolvimento dos
alunos ao longo do processo. A o finalizar a aplicação das aulas o mesmo poderá aplicar a
seguinte atividade:
Estava um dia muito quente e a mãe do José decidiu fazer picolé de manga. Ela
colocou no liquidificador uma manga cortada, uma xícara de leite e duas colheres de sopa de
açúcar. Após bater no liquidificar, ela passou a mistura na peneira e colocou em um recipiente
adequado e deixou no congelador por duas horas. Questões que deverão ser abordadas:
Que tipo de mistura ocorreu e por que?
Identifiquem as transformações da matéria.
Você definiria como reversível ou irreversível? Por que?
Esta atividade possibilitará a verificação de como o aluno compreendeu o conteúdo e
a sua capacidade de aplicação em uma situação semelhante. Os dados coletados também
servirão de para análise de uma aprendizagem significativa.
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino dos conteúdos de Ciências da Natureza conforme a Base Nacional Comum
Curricular está voltada para a aquisição de habilidades e desenvolvimento de competências
ao longo de todo o ensino fundamental. A mesma busca que o letramento científico e a
resolução de problemas estejam presentes nas aulas.
Embora ocorra uma grande busca pela aprendizagem seja significativa, a mecânica
ainda está muito presente nas salas de aula, está por sua vez promove ao aluno uma gravação
dos conteúdos e que, provavelmente, serão esquecidos no outro dia. Neste contexto, auxiliar
o docente com abordagens metodológicas que não tenham como ferramenta principal o livro
didático e que favoreçam a aprendizagem significativa promovendo uma aquisição de novos
conhecimentos e metodologias diferenciadas para serem trabalhadas em sala de aula.
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Resumo: A pesquisa teve por objetivo identificar os conhecimentos prévios de estudantes do segundo
ano do ensino médio de uma escola pública do município de Lagarto/SE acerca do conteúdo densidade.
O trabalho foi realizado com 24 alunos e teve como referencial teórico a Teoria da Aprendizagem
Significativa, uma abordagem do tipo qualitativa descritiva com a coleta de dados a partir de um estudo
de caso. O instrumento da pesquisa foi um questionário composto por três questões discursivas e a
categorização foi realiza pormeio da análise textual discursiva. Os resultados indicaram que, os
conhecimentos prévios acerca do conteúdo densidade deste grupo de alunos foi insuficiente e/ou
fragmentados e/ou ausentes, indicando subsídios importantes para a elaboração de Unidade de ensino,
apontando para uma iniciação de situações com organizadores prévios para o processo de ensino na
busca de uma aprendizagem que seja significativa.
Palavras-chave: Ensino de Física, densidade, aprendizagem significativa, conhecimentos prévios.
Abstract: The research had as objetive identify the previous knowledge from studentsof high school
second year in a public school of Lagarto City, state of Sergipe, about density. The work were full filled
with 24 students and had as theoretical reference the Meaningful Learning Theory, with a descriptive
qualitative approach and the collecting data from a case study. Weused a questionnaire with three
discursive questions and the categorization were done through discursive textual analisys. The
resultsdenoted that, the previous knowledge about the density content of this students group were
insuficiente and/or fragmented and/or wanting, indicatingimportants subsidies to theelaboration of
Teachingunit, pointingto na initiationof situations with prior organizers for the teaching process in search
of a meaningful learning.
Keywords: physics teaching, density, meaningful learning, previous knowledge

1–INTRODUÇÃO
A partir da nossa experiência acadêmica e em sala de aula observamos uma educação
básica que frequentemente está alicerçada em aulasexclusivamente expositivas, a partir de
uma exposição de conceitos e fórmulas, muitas vezes desprendida completamente da
realidade e do cotidiano dos estudantes.
Mas, na escola contemporânea, ensinar física requer novas metodologias, ações que
sejam inovadoras, uma das possibilidades seria promover um ensino e aprendizagem
ancorado no conhecimento prévio do aprendiz, que pode significar caminhos para uma
aprendizagem que seja significativa.
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Nessa necessidade de metodologias inovadoras conhecemos a Unidade de Ensino
Potencialmente Significativa – UEPS, que é uma metodologia que tem o potencial de oferecer
para o estudante um novo olhar sobre a física e a sala de aula. MOREIRA (2011) propôs a
UEPS a partir da filosofia que “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”.
Dessa forma, pretendemos elaborar uma sequência de ensino seguindo os passos da
UEPS, tendo como eixo norteador o ensino dos conceitos de densidade, a partir de elementos
inseridos no cotidiano do estudante de ensino médio, buscando um material de ensino que
seja acessível ao professor, que valorize o aspecto inovador do processo de ensino e
aprendizagem na contemporaneidade e que tenha significado para o aprendiz.
Mas para isso ocorrer, faz-se necessário investigar quais os conhecimentos prévios
dos estudantes para elaboração da UEPS, por isso, este trabalho tem por objetivo identificar
os conhecimentos prévios de estudantes do segundo ano do ensino médio de uma escola
pública do município de Lagarto/SE acerca do conteúdo densidade.
2– REFERENCIAL TEÓRICO
A Teoria da Aprendizagem Significativa, segundo Ausubel, tem como princípio o fato
de que novas ideias expressas de forma simbólica se relacionam com aquilo que o aprendiz
já sabe de forma não arbitrária e não literal, e que o produto desta interação ativa e
integradora é o surgimento de um novo significado, que reflete a natureza substantiva e
denotativa deste produto interativo (AUSUBEL, 2003, p. 72).
Ou seja, o processo de assimilação de conceitos na aprendizagem significativa se dá
a partir da relação daquilo que o aluno já sabe com as novas informações, de forma que o
conhecimento pré-existente na estrutura cognitiva acaba sendo modificado, por isso o
conhecimento prévio e estritamente relevante para a ocorrência de uma aprendizagem que
seja significativa.
Para Moreira (2011, p. 24), duas condições são necessárias para que ocorra a
aprendizagem significativa: um material de aprendizagem que deve ser potencialmente
significativo e a vontade que deve ter o aluno para aprender, de querer relacionar os novos
conhecimentos, de forma não arbitrária e não literal, ao seu conhecimento prévio.
Reafirmando, dessa forma, a necessidade de se conhecer os conhecimentos prévios presentes
na estrutura cognitiva do aprendiz como condição sinequa nonpara elaboração de um material
que seja potencialmente significativo.
Ausubel cita ainda que, para o material ser potencialmente significativo é necessário:
(1) tarefas de aprendizagem suficientemente não aleatórias, sensíveis e
plausíveis para se relacionarem, de forma não arbitrária e substancial, a alguns
componentes relevantes de um conjunto de conhecimentos existente em, pelo
menos, alguns aprendizes e (2) a existência desta última componente na
estrutura cognitiva de determinado aprendiz (AUSUBEL, 2003, p. 43).
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Assim, reafirmamos que não existe a possibilidade de elaborarmos uma Unidade de
Ensino Potencialmente Significativa que não seja aleatória, plausível e sensível ao
conhecimento prévio que o estudante tem, o que justifica ser uma tarefa fundamental a sua
identificaçãona elaboração da UEPS.
3–METODOLOGIA
Para realização da investigação dos conhecimentos prévios foi realizada uma
pesquisa de caráter qualitativo no qual foi realizado um estudo de caso (YIN, 2011) acerca
dasquestões sobre os conceitos de densidade em um turma de 24 estudantes voluntários do
segundo ano do ensino médio de uma escola pública da rede estadual, localizada no município
de Lagarto, no estado de Sergipe
A coleta de dados se deu, fundamentalmente, por meio de um questionário composto
de três questões sobre conceitos referentes a densidade. Dessa forma, tomamos como
registros as respostas dos estudantes participantes da pesquisa que foram transformados em
tabelas e categorias por meio da análise textual discursiva (MORAESe GALIAZZI, 2011).
As categorias não foram definidas a priori, foram escolhidas a partir da análise dos
dados coletados, de forma que foi se classificando aquilo que era identificado como
conhecimento prévio, escolhendo as categorias pertinentes com os objetivos e o referencial
teórico do trabalho.
As categorias emergentes não são previstas de antemão, mas construídas a
partir dos dados e informações obtidos das pesquisas. O processo de
construção desse tipo de categoria implica a organização de estruturas de
vários níveis, indo o movimento das categorias mais específicas e de menor
amplitude para as mais gerais e amplas. (MORAES e GALIAZZI, 2013, p. 88).

Vale salientar que o questionário foi apresentado e analisado por um grupo de 5
professores de física, em regência de classe, para que pudessem validar a partir de
parâmetros como coerência, coesão e adequação das questões para que pudessem ser
aplicadas. Os docentes envolvidos propuseram alterações e sugestões que foram
prontamente atendidas.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Segue o questionário com perguntas e as respostas, para facilitar a visualização e
saber de imediato os índices de acertos, erros, número total de alunos e percentuais,
elegemos categorias acerca do discurso dos discentes sobre os temas em questão.Na primeira
questão, no quadro 1, tínhamos por objetivo identificar se os estudantes conseguiam
distinguir entre uma substância mais ou menos densa.
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1 - (ANDRADE, RIVED, UFPB, 2006). Observe a figura 7 logo abaixo da questão. Sabe-se que as
diferenças de densidades entre sólido e/ou líquido em um mesmo espaço (recipiente) permite mostrar
que o menos denso ascende (sobe) e o mais denso desce. Então, a partir da figura acima, responda:
a. Qual o líquido mais denso?
b. Qual o líquido menos denso?
c. Qual sólido mais denso?
d. Qual o sólido menos denso?
e. Quais as substâncias mais densas que a água?
f. Quais as substâncias menos densas que a água?

As categorias das respostas estão na tabela 1.
Tabela 1: Categoria das respostas dos alunos para a questão 1
CATEGORIA
ACERTOS ERROS ACERTOS (%)
a) Mercúrio
11
13
45,8
b) Gasolina
17
7
70,8
c) Aço
12
12
50,0
d) Cortiça
15
9
62,5
e) Tetracloreto de Carbono, mercúrio, jacarandá e aço
9
12
37,5
f) Gasolina, cortiça, parafina
11
13
45,8
Fonte: Os autores

Dentro das respostas obtidas no item a), há algumas observâncias:
•

Dos alunos que responderam, 11 deles responderam corretamente que o

mercúrio é o líquido mais denso, porém, 12 deles atribuíram a água ter a maior densidade
entre os líquidos, possivelmente porque está se encontrava num nível intermediário.
•

Apenas 1 aluno atribuiu à gasolina maior densidade.

As observâncias do item b) foram as seguintes:
•

Houve 18 alunos que responderam corretamente para a gasolina como líquido

menos denso, possivelmente por ela ser o líquido dentre os demais que está no topo.
•

Porém, 2 alunos responderam água e 4 deles responderam outros líquidos.

Com relação ao item c), temos:
•

Tivemos 12 alunos respondendo correto que o aço é o sólido mais denso.

•

Os demais discentes responderam: 9 anotaram que a gasolina seria o sólido

mais denso e 6 que a gasolina é quem seria, mostrando que houve uma inobservância na
pergunta, que se referia aos sólidos.
O item d) traz as seguintes observações:
•

16 alunos responderam corretamente cortiça para o sólido menos denso.

•

No quesito erros, tivemos 2 respondendo jacarandá, 2 responderam parafina,

3 responderam mercúrio e 1 não respondeu.
Para o item e), as respostas foram:
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•

Como havia quatro respostas para este item, tivemos 15 alunos marcando o

TCC, 12 o mercúrio, 13 o jacarandá e 9 o aço, tendo em média uns 9 alunos respondendo os
quatro itens corretamente.
•

Mesmo a pergunta se referindo à sólidos, apenas 1 respondeu que a gasolina

seria o sólido mais denso, sendo provável que não houve uma observação no enunciado.
E finalmente, o item f) teve as seguintes análises:
•

16 alunos responderam corretamente que a gasolina, 11 cortiças e 11 parafina

para substâncias menos densa que a água, o que foi correto.
•

Um aluno respondeu água, outro aço e um terceiro respondeu jacarandá para

substância menos densa que a água, tornando-se incorreta estas respostas.
Ao analisarmos as respostas obtidas na questão 1 do teste inicial, identificamos que
os índices de acerto e erro das alternativas demonstram que os alunos da turma têm
dificuldades em reconhecer o que é um objeto mais e menos denso, o que pode nos mostrar
que eles não conseguem ainda conceituar densidade adequadamente.
Na segunda questão, no quadro 2, tínhamos por objetivo identificar quais as variáveis
físicas que caracterizam o conceito de densidade.
Quadro 2: questão 2 do teste inicial
2 - A densidade da água doce é aproximadamente 1,0 kg/L à temperatura ambiente. A densidade da
água do mar é cerca de 1,04 kg/L. A partir destas informações, responda as questões abaixo:
a) Por que a água do mar tem densidade maior que a água doce?
b) É mais fácil aprender a nadar na água do mar (salgada) ou na água de um rio (doce)? Desconsidere
fatores como o movimento das ondas e a correnteza dos rios. Justifique a sua resposta.
c) Se um cubo metálico maciço de 0,10 m de aresta possui massa igual a 1kg for atirado no mar, ele
deve flutuar ou afundar? Justifique a sua resposta, partindo do volume do cubo, para calcular a
densidade dele, comparando com a densidade da água do mar.
Adote: 1m3 equivale a 1000L

Nesta questão, obtivemos as respostas de 24 alunos num total, sendo que as
respostas de cada item desta pergunta foram:
Tabela 2: Categorias de respostas dos alunos ao item a) da questão 1
CATEGORIA (a)
QUANTIDADE PORCENTAGEM (%)
Justificaram a densidade maior devido ao sal na água do mar.
Justificaram a leveza devido a profundidade da água.
Respostas incorretas
Fonte: Os autores

22

91,70

1
1

4,15
4,15

Com relação ao item a) da questão 2 do teste inicial, verificou-se que 22 alunos

acertaram o quesito, atribuindo ao sal a densidade da água do mar ser maior e um estudante
atribui a profundidade do mar.
Aluno17: “Porque a água doce não é tão profunda quanto em todos lugares como o
mar.”
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CATEGORIA (b)
Nadar na água doce do rio por ser menos densa.

QUANTIDADE

PORCENTAGEM (%)

2

8,35

1

4,15

21

87,50

Justificaram a leveza a profundidade da água.
Nadar na água do mar, por ser salgada é mais densa.
Fonte: Os autores

Com relação ao item b) da questão 2 do teste inicial, 21 alunos acertaram, atribuindo
à água do mar como “a mais fácil de aprender a nadar devido à densidade maior que a
densidade da água doce do rio” (aluno 2) e alguns relacionaram a facilidade de boiar nesta
água justamente por ser mais densa que o corpo humano.Apenas 2 alunos responderam
incorretamente que nadar na água doce do rio por ser menos densa e 1 referindo-se à
profundidade da água do mar.Nesse quesito identificamos que os estudantes tiveram um
importante índice de acerto, pois levaram em conta a facilidade do ato de flutuar em um
ambiente com maior densidade os leva a nadar melhor.
Tabela 4: Categorias de respostas dos alunos ao item c) da questão 2
CATEGORIA (c)

QUANTIDADE

PORCENTAGEM (%)

Responderam apenas que flutua, sem utilizar os rigores
matemáticos.

3

12,5

21

87,5

Não respondeu
Fonte: Os autores

Com relação ao item c) da questão 2 do teste inicial, 21 alunos não responderam,
nos dando a entender que por exigir este item de um rigor matemático, os alunos não se
arriscaram a responder e apenas 3 alunos responderam que o cubo flutua, sem a justificativa
matemática necessária.O que pesou na análise da questão 2 do teste inicial em quantidade
de alunos que não responderam o item c) que exigia o uso de fórmulas para se responder
sobre uma flutuação ou não do cubo maciço, nos propondo que, na elaboração de uma
UEPS,aformulação matemática deva ser trabalhada com importante atenção.
Na terceira questão, no quadro 3, tínhamos por objetivo identificar o conceito de
densidade a partir do equilíbrio na balança, observando as variáveis física massa e volume.
Quadro 3: questão 3 do teste inicial
3 – (ANDRADE, RIVED, UFPB, 2006). Em uma balança coloca-se um litro de água e um litro de óleo,
como ilustrado na figura, logo abaixo. Percebe-se que apesar do mesmo volume, os recipientes com
água e óleo não se equilibram. Como você explicaria o desequilíbrio da balança, baseando-se em seus
conhecimentos físicos?

Para esta terceira questão, tivemos a análise na tabela 5.
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CATEGORIA
QUANTIDADE
PORCENTAGEM (%)
Responderam densidade e massa proporcionais. Água mais
10
41,6
densa, tem massa maior.
Responderam que a água tem peso maior do que o óleo

5

20,9

Erraram
Não responderam
Fonte: Os autores

6
3

25,0
12,5

Apenas 10 alunos acertaram; tivemos 5 alunos que atribuíram à água um peso maior

do que o óleo, deixando claro mesmo que de forma indireta, que a massa da água é maior
do que a massa do óleo, pois levando-se em conta que no problema abordado, a atuação da
intensidade da aceleração da gravidade é a mesma sobre as amostras de água, óleo e até
mesmo na balança.Esta questão 3 do teste inicial mostra que um total de 15 alunos atribuíram
a água uma maior massa.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conjunto de dados coletados nos questionários para identificar os conhecimentos
prévios na estrutura cognitiva dos estudantes evidenciaram dúvidas acerca do conteúdo,
mesmo sendo em alunos do segundo ano do ensino médio, turma que já imaginávamos ter
visto o tema. A maioria teve dificuldade em conceituar adequadamente densidade e as suas
variáveis físicas. A dificuldade maior identificada foi formular o conceito.
A partir da análise dos conhecimentos prévios identificamos que temos um
importante desafio no trabalho sobre o tema e na possível elaboração de Unidade de
Ensinosobre o mesmo, gerando situações que tenham o potencial de realizar ligações entre
os novos conhecimentos com aqueles que o estudante já possui, oportunizando uma
aprendizagem significativa dos conceitos e motivando-os a aprender.
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WATER AS A THEME FOR MEANINGFUL LEARNING IN AN INTERDISCIPLINARY
PERSPECTIVE: FROM CHEMICAL CONCEPTS TO POETRY
VALÉRIA MARINHO PAES DOS SANTOS
Universidade Federal de São Paulo/ Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas/ Programa de PósGraduação Strictu Sensu em Ensino de Ciências e Matemática/ valeriamarinho.paes@hotmail.com

ANA VALÉRIA SANTOS DE LOURENÇO
Universidade Federal de São Paulo/ Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas/ Programa de PósGraduação Strictu Sensu em Ensino de Ciências e Matemática/ anavaleria_l@yahoo.com.br

Resumo: A aprendizagem significativa tem sido objeto de estudo em inúmeras pesquisas nas últimas
décadas, desafiando cada vez mais os docentes em busca de práticas pedagógicas que permitam a
construçãodeum conhecimento mais sólido, rico em significado, e não apenas sua memorização. No
caso da Química, entre outras disciplinas da áreade Ciências da Natureza, é comum a utilização de
técnicas que facilitem a memorização de seus conceitos, dada a dificuldade que lhe é atribuída,
justamente pela falta de significado e contextualização em sua abordagem, em geral, mais conteudista.
Desta forma, torna-se favorável que os conceitos sejam construídos a partir de conhecimentos prévios,
denominados “subsunçores” segundo Ausubel, os quais serão a base para dar significado ao
conhecimento apresentado.Este trabalho traz um relato de experiência cujo objetivo foi verificar como
ocorre a construção de conceitos de química a partir da temática água, a partir de atividades
diferenciadas, tais como paródias, jogos e poesias, solicitadas por ocasiãoda comemoração do Dia
Mundial da Água. As poesias elaboradas permitiram uma abordagem interdisciplinar com Língua
Portuguesa a partir deste gênero textual.
Palavras-chave: aprendizagem significativa, química, água, interdisciplinaridade, poesia.
Abstract:Meaningful learning has been the subject of numerous researches in recent decades, and its
goal has increasingly challenged teachers in search of pedagogical practices capable of building a more
solid, meaningful, not just "temporarily memorized" knowledge. In the case of Chemistry, among other
disciplines in the area, it is common to use techniques that facilitate the memorization of its concepts,
given the difficulty attributed to it, precisely because of the lack of meaning and contextualization in its
approach, which is generally more content. For this, it is necessary that the concepts be constructed
from previous knowledge, called "subsumers" according to Ausubel, which will be the basis to give
meaning to learning.This work presents an experience report whose objective was to verify how the
construction of concepts of chemistry from the water as thematic occurs, starting from different
activities, other than the traditional "posters", requested on the occasion of the celebration of the World
Water Day. The elaborated poems allowed an interdisciplinary approach with Portuguese Language from
this textual genre.
Keywords:meaningfullearning, chemistry, water, interdisciplinary, poem.

1 – INTRODUÇÃO
É muito comum nos depararmos com relatos de experiências negativas relacionadas
ao ensino de ciências, dentre as quais, a química. Sua linguagem específica é considerada de
difícil compreensão e sua abordagem, na maioria das vezes, é repleta de regras e conceitos
descontextualizados, o que a torna desinteressante em vários sentidos (DELIZOICOV et. al.,
2009).

E como despertar

o interesse dos

estudantes

para apropriarem-se deste

conhecimento, com vistas à uma aprendizagem significativa?
Diante

das

grandes

mudanças

nas

últimas

décadas

nos

campos

político,

socioeconômico, cultural, na ciência e tecnologia, a aprendizagem significativa tem sido um
desafio para os docentes, dado que o cenário educacional não é mais o modelo tradicional
onde o aluno é visto como um ser que apenas recebe a informação pronta.Desta forma,
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busca-se por uma educação onde a informação pode ser incorporada ao conhecimento prévio
do aluno, o que não tem sido uma tarefa fácil a educação com qualidade nos modelos
estudados por Moreira (2006), em que “a razão principal para o presente quadro reside na
ausência de uma educação científica abrangente e de qualidade no ensino fundamental e
médio do país” (MOREIRA, 2006). De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
seu ensino, especialmente o relacionado às ciências, deve formar um cidadão crítico, sujeito
ativo e agente transformador da sociedade em que vive (Brasil, 2018, p.537).
Segundo Delizoicov (2009, p.162), o significado que se atribui à aprendizagem está
diretamente ligado ao “aprender a aprender”, o qual deve ser valorizado e que parte da
atuação do aluno como sujeito neste processo.Para Ausubel apud Moreira (1995), é
fundamental considerar os conhecimentos prévios dos alunos, os quais servirão para
“ancorar” e aprimorar os novos.O que se percebe, no entanto, é a dificuldade de compreensão
dos conceitos relacionados à ciência, os quais são meramente transmitidos, levandoà práticas
mecanicistas por meio de simples memorização de regras, nomenclaturas, fórmulas e seus
cálculos, denominada por Delizoicov et. al. (2009, p.32) como “ciência morta”. Não que a
memorização não seja importante, a qual Ausubel (MOREIRA, 1995) define como
“aprendizagem mecânica”, em que embora não a considere dicotômica em relação à
aprendizagem cognitiva, mas entenda-a como uma aprendizagem que, diferentemente da
significativa, se distribuirá na área cognitiva de forma arbitrária, sem se apoiar em
subsunçores.Importante citar que a aprendizagem cognitiva também pode ocorrer por meio
de habilidades psicomotoras, as quais se pautam em treinar e praticar, ao que Ausubel define
como “aprendizagem psicomotora” (MOREIRA, 1995, p.152). Portanto, sua teoria não a
repudia, e destaca a importância de o professor não desconsiderar tal fato, visando resgatar
e abordar tais conteúdos memorizados a fim de ampliá-los, tornando a aprendizagem
significativa.
Frequentemente, a sala de aula apresenta, na rotina escolar, erros conceituais dos
mais diversos, inclusive no Ensino Médio, apesar da facilidade de acesso às informações,
obtidas graças ao avanço tecnológico e seus mais variados meios, como a internet e
smartphones de última geração (CHASSOT, 2006, p.90-91). Diante deste cenário, o presente
trabalho apresenta uma alternativa proposta para significar a aprendizagem da Química e
seus conceitos numa perspectiva interdisciplinar.
A escolha da água como tema se deve à sua importância e contextualização
abrangente, já que é uma substância vital que faz parte de nosso cotidiano, além de ser
conhecida desde a mais tenra idade. A Agência Nacional das Águas assim a define:
A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e essencial
para a vida de todos os seres vivos. Por ser um bem de domínio público, a ANA
e os órgãos gestores estaduais são os responsáveis por regular seu acesso,
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gerações.1

Presente em 75% da crosta terrestre e compondo aproximadamente 70% do corpo
humano, a água possui importância notória e inegável para a manutenção da vida no planeta,
desde seu uso para hidratação, higiene pessoal, limpeza e lazer, até o uso industrial e
agrícola, dentre tantos outros. Assim, o tema permite uma abordagem ampla, que não se
esgota facilmente. Embora seja uma substância tão conhecida e de importância vital, cujo
significado simbólico faça parte da estrutura cognitiva do indivíduo desde os primeiros anos
de vida, os conceitos químicos a ela relacionados serão apresentados, abordados e
aprimorados no decorrer da vida escolar. Entretanto, ainda que tal abordagem seja tão
presente e constante, geralmenteapresentam erros conceituais que despertam o interesse de
muitos pesquisadores da área (SANTOS; JUSTINA, 2018)2. Desta forma, pretende-se que
este trabalho possa contribuir para que a aprendizagem venha a tornar-se, de fato,
significativa.
2 - REFERENCIAL TEÓRICO
David

Paul

Ausubel

(1918-2008),

norte-americano,

graduado

em

medicina

psiquiátrica, interessa-se pela psicologia educacional, sobre a qual desenvolve seu doutorado
e sua teoria sobre a aprendizagem significativa, despertada pelo interesse em pesquisar como
esta ocorre(MOREIRA, 2010). Para Ausubel,“o conhecimento prévio é a chave para a
aprendizagem significativa”, definindo o conceito como sendo:
[...] 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. (AUSUBEL apud MOREIRA, 2010, p.1)

Considerado por Ausubel um elemento de interação extremamente relevante,
denominou “subsunçor” ou “ideia-âncora” este conhecimento prévio que o indivíduo traz
consigoe que servirá para “ancorar” novos conhecimentos, estruturando-os hierarquicamente
e de forma organizada (MOREIRA, 1995), corroborando com as teorias de Jean Piaget(1995),
sobre o desenvolvimento cognitivo e seus estágios, e o sociointeracionismo de Lev Vygotsky
(1991). Um ponto importante a se destacar sobre a aprendizagem significativa é que, ainda
que o conceito seja “esquecido” temporariamente, é possível resgatá-lo e ampliá-lo a partir
destes

subsunçores

(AUSUBEL

apud

MOREIRA,

2010,

p.4).Segundo

o

autor,

os

1

Fonte: ANA – Agência Nacional de Águas (http://conjuntura.ana.gov.br/gestaoagua)

2

SIPEQ. V Seminário Internacional de Pesquisa e Estudos Qualitativos: Estado da arte: o tema água e o ensino

de Ciências nos anais do ENPEC.Foz do Iguaçu, 2018. Disponível em:<https://sepq.org.br/eventos/V-SIPEQ/>
Acesso em 27 de maio, 2018.
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conhecimentos prévios são fundamentais e influenciam significativamente a aprendizagem.
Quando identificados e bem trabalhados pelo professor, contribuem sobremaneira para
construir

novos

conhecimentos.Para

Ausubel

(2003,

p.16),

conceitos

simplesmente

memorizados são facilmente esquecidos, salvo se sua reprodução ou repetição ocorram com
maior frequência. O autor ainda destaca que a não arbitrariedade e substantivação são as
principais características que possibilitam a eficácia da aprendizagem significativa. Em outras
palavras, é necessário o desenvolvimento de formas variadas que facilitem a aprendizagem
por recepção, motivada pela compreensão independente e crítica dos conceitos envolvidos
nas diversas disciplinas, o que requer motivação e encorajamento para tais atitudes, tanto
do professor quanto deste para com seus alunos (AUSUBEL, 2003, p.55-56).
3 – METODOLOGIA
A pesquisa na área educacional possui especificidades para além das metodologias
científicas. Segundo Azanha (2010, p.138), a pesquisa em educação requer, além da
sistematização, coleta e análise de dados e conteúdos, a intuição, sensibilidade e criatividade
por parte do pesquisador. Diversificare adequar a metodologia a ser aplicada, possibilita evitar
possíveis falhas que possam comprometer a investigação e seu valor científico (AZANHA,
2010, p.17).
O trabalho em questão, de caráter qualitativo, pode ser considerado um tipo de
pesquisa-ação, onde:
“a pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o
desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam
utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o
aprendizado de seus alunos [...]” (Thiollent apud Tripp, 2005, p.445).

Este tipo de pesquisa envolve quatro fases, da investigação-ação, a saber: planejar
uma melhoria da prática, agir, para implementar a melhoria planejada, monitorar e descrever
os efeitos da ação, e avaliar seus resultados (THIOLLENT apud TRIPP, 2005, p.446). Assim,
a pesquisa foi realizada com quatro turmas do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública
da rede estadual de ensino de São Paulo, situada em um bairro na região periférica do
município de Guarulhos.A abordagem ocorreu no primeiro bimestre do ano letivo de 2019,
em caráter de revisão dos conceitos relacionados ao tema,desenvolvidos no ano anterior
como atividade diagnóstica propostade acordo com o currículo oficial do Estado de São Paulo
em vigor na época. Assim, a revisão foi realizada em duas aulas com duração de 50 minutos
cada e, mais duas aulas para a apresentação dos trabalhos elaborados. Com a ocasião do Dia
Mundial da Água, comemorado anualmente em 22 de março, instituído pela Organização das
Nações Unidas de acordo do a resolução A/RES/47/193 de 22 de fevereiro de 1993. O desafio
era apresentar o tema por meio de abordagens diferenciadas, sem a tão comum e trivial
elaboração de cartazes ou apresentações em slides.
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A proposta sugerida aos alunos consistiu em apresentar os conceitos aprendidos e
revisados sobre o temaem formato diversificado, diferentes das tradicionais apresentações
de seminários exibidos em slides ou os triviais cartazes. Dentre as diversas atividades
elaboradas, entre peças de teatro, intervenções e improviso com o público, paródias, jogos e
poesias, optou-se pela análise desta última. A escolha deu-se justamente pela defasagem de
aprendizagem, verificadaespecialmente em Língua Portuguesa. Esta verificação ocorre por
meiode avaliações externas, como a Avaliação da Aprendizagem em Processo - AAP (SÃO
PAULO, 2014)3, aplicada bimestralmente. As avaliações apontam dificuldades na leitura,
escrita e interpretação de textos, independente do gênero. Sendo assim, a elaboração de
poesias sobre o tema possibilitou a verificaçãoda relevância da aprendizagem, tanto dos
conceitos de química como da escrita em língua portuguesa, de maneira significativa.Ao final,
as poesias produzidas foram expostas no mural externo da sala de leitura da escola, e
numeradas sem a identificação dos autores, para realização de votação para escolha da que
mais agradou aos leitores. A motivação foi tão expressiva que despertou o interesse de um
dos estudantes em continuar a escrever este gênero textual, a partir dos conceitos abordados
em química.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Notou-se que todos os estudantes que elaboraram as poesias conseguiram relacionar
o tema água com conceitos químicos (Quadro 1).
Quadro1. Poesias
elaboradas pelos alunos.
Poesia 1: “22 de Março – Dia
Mundial da Água”
Algo que compõe metade da Terra
Algo que nenhum ser vive sem
E mesmo assim, por falta da água
alguns países passam miséria
E daqui alguns dias haverá falta de
acesso para as pessoas
Água que há vida
Água que anima
Água que limpa
Água que é igual vida
Água que faz o homem viver
Água que faz a planta crescer
Água que o Sol faz aquecer
Sem água não conseguimos viver
Vamos cuidar e valorizar
Pois sabemos que isso um dia pode
acabar

Poesia 2: “22 de Março – Dia
Mundial da Água”
Já parou para pensar
O quanto a água é importante?
Além de ser pura
Se transforma em refrigerante
Com ela lavamos roupas
E até mergulhamos
Mas não podemos esquecer
Do nosso sagrado banho
De fato é bem importante
E disso a gente sabe
E o que queremos
É que ela não acabe
Ela é bem antiga
Mais que sua avó
Só escrevi isso
Pra rimar com H2O!

3

Avaliação elaborada pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, realizada para verificação dos
níveis de aprendizagem dos alunos com o objetivo de desenvolver ações para melhoria do desempenho.
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Inicialmente, realizou-se uma leitura com o propósito de explorar as informações
apresentadas e, possibilitando a definição dos conceitos apresentados pelo processo de
categorização. Esclarecendo que as categorias deverão descrever sucintamente as
características pertinentes ao conteúdo de maneira organizada. O quadro 2 apresenta os
conceitos citados e seus referidos trechos.
Quadro 2.Análise das poesias e conceitos
Poesia nº
Conceitos apresentados
1“22 de março: Dia
Solubilidade
Mundial da Água”
Fotossíntese
2“22 de março: Dia
Fórmula molecular
Mundial da Água”

apresentados
Trecho
“Água que limpa, água que faz a
planta crescer [...]”
“Ela é bem antiga
Mais que sua avó
Só escrevi isso
Pra rimar com H2O”
[...] pois somente 1% é potável

3“Água e sua
importância”
4“Dia Mundial da Água”

Potabilidade
Meio Ambiente
Ciclo da água
Poluição
Sustentabilidade

“O desperdício é muito grande,
bem como a poluição, a água que
desperdiçamos, está faltando no
sertão [...]
“[...] é a água que vem dos céus,
que está nos rios e no mar [...]”.

5“22 de março: Dia
Mundial da Água”

Sustentabilidade
Poluição
Fonte de vida

“Água nossa de cada dia,
Tomai e preservai hoje,
Fonte de saúde e prazer,
Façamos por merecer!
Não deixemos poluir,
Para a saúde do planeta
E nossa vida garantir!”

Verificou-se que os conceitos abordados nas poesias apresentaram um avanço
significativo relacionado à competência leitora e escritora, por meio da produção dos textos
utilizando-se o gênero poesia. Embora não se tenha notado menções de conceitos químicos
mais aprofundados, há a citação correta da fórmula molecular e do termo “potável” referindose à potabilidade e disponibilidade de água desta categoria. Os textos produzidos
anteriormente, de caráter diagnóstico, apresentaram erros conceituais básicos em maior
quantidade. Observou-se, ainda, o cuidado com a estrutura geral do texto, contendo uma
sequência com introdução, desenvolvimento e conclusão, e também com a ortografia das
palavras, bem como a preocupação em formar rimas em algumas das poesias. Um dos alunos
mostrou-se extremamente motivado a dar continuidade à produção deste gênero textual,
solicitando sugestões de novos temas relacionados à química, e até mesmo um caderno extra,
para que novas poesias pudessem ser elaboradas.
5 – CONCLUSÕES
A

atividade

proposta

permitiu

desenvolver

possibilidades

de

abordagem

interdisciplinar entre diferentes áreas, Ciências da Natureza e de Códigos e Linguagem.
Percebeu-se que, a abordagem de conceitos mais simples relacionados ao tema, pode ser um
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indicativo de dúvidas que ainda possam existir sobre o tema. Caberá ao professor mediar a
situação, apartir do material produzido, de modo a instigar os alunos a aprofundar os
conceitos relacionados à química, fazendo com que apareçam com maiores detalhes nos
trechos e estrofes escritos. No entanto, é importante destacar que a data instituída
mundialmente, é voltada principalmente para a conscientização sobre o uso e preservação da
água de forma racional, o que pode acabar “limitando” o tema a ações e propostas
relacionadas à sustentabilidade e Meio Ambiente. Importante mencionar que os próprios
alunos reconheceram a “utilidade” do gênero textual e a possibilidade de sua aplicação em
outras áreas, mesmo possuindo uma linguagem mais específica. A reescrita das poesias pode
ser sugerida com a colaboração do professor da disciplina de Língua Portuguesa, cuja
orientação pode auxiliar no enriquecimento do vocabulário e demais técnicas relacionadas à
escrita.Portanto, esta atividade alternativa revelou-se como uma forma de contribuir para o
aprendizado e, ao mesmo tempo, colabora com as atuais referências teóricas e da legislação
vigente para o Ensino de Química de forma interdisciplinar.
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Resumo: Tipicamente, estudos que analisam a influência das concepções prévias no aprendizado da
Física sugerem que a superação das concepções alternativas apresentadas pelos alunos demanda
mudanças nas práticas didático-pedagógicas dos professores. Entretanto, pouco se conhece sobre como
de fato ocorre a aprendizagem dos conhecimentos científicos por parte dos alunos e como eles se
relacionam com o senso comum. O objetivo deste trabalho é levar a reflexão sobre o processo de
aprendizagem do conceito de força em alunos do Ensino Médio e Fundamental a partir da teoria de
Aprendizagem Significativa de David Ausubel, levando em consideração o método tradicional
(expositivo) de ensino utilizado.
Palavras-chave: concepções prévias; conceitos newtonianos; Force Concept Inventory; aprendizagem
significativa; aprendizagem mecânica.
Abstract: Typically, studies that analyze the influence of previous concepts on Physics learning suggest
that in order to overcome the misconceptions presented by students it is only necessary to change
teachers' pedagogical practices. However, little is known about the learning of scientific knowledge and
how this introjection relates to students' misconceptions and the common sense. The aim of this work
is to shed light on the process of learning of the force concept in High School and Middle School students
based on David Ausubel’s Meaningful Learning theory, considering the traditional (lecturing) teaching
approach.
Keywords: previous concepts; newtonian concepts; Force Concept Inventory; meaningful learning;
mechanical learning.

1 – INTRODUÇÃO
Um estudante, ao ter seu primeiro contato com o ensino formal de Física, se depara
com um conjunto de conceitos formais da ciência que, em muitas situações, são conflitantes
com pré-conceitos empíricos adquiridos durante toda a sua vida (HALLOUN, HESTENES, 1985;
ALWAN, 2011; CELIKTEN et al., 2012; KURNIAWAN, SUHANDI, HASANAH, 2016). Desde uma
observação ingênua até as experiências vivenciadas, tudo contribuirá para que o aluno
formule uma estrutura conceitual sobre como a natureza funciona. Até mesmo palavras com
significados específicos na Física, como força, velocidade e aceleração (as quais definem de
forma precisa o movimento dos corpos), são rotineiras no dia-a-dia dos estudantes. No
entanto, muitas vezes o uso coloquial destas palavras faz com que as mesmas sejam
compreendidas com um sentido diferente daquele usado na Física (HESTENES, WELLS,
SWACKHAMER, 1992). Todo esse sistema de pré-conceitos e pré-concepções do aluno podem
ser definidos como senso comum.
Pensando mais especificamente no estudo do movimento, a mecânica, espera-se que
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o aluno, ao aprender os conceitos do movimento regidos pelas três leis de Newton, seja capaz
de substituir suas concepções prévias pelos conceitos bem estabelecidos da Mecânica
Newtoniana. Porém, o que se nota é que o conhecimento de senso comum é muito mais
resistente do que se pensa e é complexo para um indivíduo aceitar que suas pré-concepções
formadas empiricamente desde a infância não condizem com as concepções estabelecidas na
ciência. Soma-se a isto o fato da teoria Newtoniana envolver conceitos abstratos, que pode
não ter muito sentido para uma pessoa que está aprendendo. Por exemplo, a ideia da
persistência indefinida do movimento na ausência de forças resultantes (1a lei de Newton) é
um caso muito comum que ilustra o conflito entre concepções prévias e conhecimento
científico estabelecido. Frequentemente nos deparamos ainda com conflitos similares a este
no ensino do movimento dos corpos e da mecânica de uma forma geral. A permanência dessas
concepções prévias, mesmo em face do conhecimento científico bem estabelecido, revela a
complexidade da articulação cognitiva envolvida na substituição do senso comum pelas
formas elaboradas do conhecimento científico (BARROS et al., 2004; PORTO, PORTO, 2009).
Neste contexto, a teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel se apresenta como
uma ferramenta importante para entender esta dificuldade e apontar possíveis direções no
ensino do movimento. Como a Física sofre muita influência do senso comum durante seu
aprendizado, podemos dizer que o aluno, ao ser exposto a aulas de Física, não entra sem
nenhum conhecimento na mesma (HALLOUN, HESTENES, 1985). Sendo assim, é essencial
levar em consideração tais conceitos prévios e como estes se relacionam com os conceitos
formais durante o aprendizado, procurando uma visão ausubeliana da construção da estrutura
cognitiva desses alunos.
2 – MARCO TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
A teoria de David Ausubel define o conceito central de aprendizagem significativa
como o processo em que uma nova informação se relaciona com um conceito bem
estabelecido na estrutura cognitiva do indivíduo, ou conceito subsunçor (AUSUBEL, NOVAK,
HANESIAN, 1968; MOREIRA, 1999). Para Ausubel, conceitos mais específicos se juntam a
conceitos mais gerais de uma forma hierárquica, formando a estrutura cognitiva. Por
exemplo, ao aprender o conceito de Força em suas primeiras aulas de Mecânica Newtoniana,
o aluno evolui o subsunçor relacionado à palavra rotineira “Força” já existente formado pelo
senso comum; mais a frente, ao chegar em Eletromagnetismo, o aluno ancora neste conceito
uma nova visão, ocorrendo a aprendizagem significativa.
Em dissemelhança à aprendizagem significativa, há a aprendizagem mecânica, que
Ausubel define como uma aprendizagem em que novas informações ficam isoladas e pouco
se relacionam com outras já existentes. Entretanto, não são colocadas como opostas, mas
sim como continuidade uma da outra. Segundo Ausubel, uma resposta para o questionamento
de onde surgem os subsunçores pode ser que todas as pessoas aprendam de modo mecânico
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até que novas informações comecem a se relacionar com tais aprendizados. A partir desse
novo conceito, para que ocorra o aprendizado, é essencial que a nova informação se relacione
ao mesmo e que o indivíduo manifeste interesse em entender (AUSUBEL et al., 1968;
MOREIRA, 1999; YAMAZAKI, 2008).
Uma forma de aprendizagem significativa é por assimilação, em que um conceito a
potencialmente significativo interage com um subsunçor A já existente da estrutura cognitiva
do indivíduo e formam um subsunçor modificado A’a’. Entretanto, depois de um certo tempo,
se torna mais fácil guardar apenas pontos relevantes. Neste caso, Moreira (1999) diz que “o
conhecimento assim adquirido está ainda sujeito à influência erosiva de uma tendência
reducionista da organização cognitiva [...]”. Após isso, começa-se a ocorrer a assimilação
obliteradora. Neste caso, os conceitos A’a’ avançam de certo modo que deixam de ser
dissociáveis para apenas um conceito A’. Neste caso, o subsunçor não retorna à sua forma
original, mas se torna um novo subsunçor A’. Segundo Moreira (1999), “O esquecimento é,
portanto, uma continuidade temporal do mesmo processo de assimilação que facilita a
aprendizagem e a retenção de novas informações.”.
À luz da Teoria de Aprendizagem Significativa, podemos dizer que as concepções
alternativas são resistentes por serem uma estrutura conceitual, e não apenas um “engano”
em relação a um determinado conceito. Segundo Celikten et al. (2012), o sentido dos termos
em inglês “misconceptions” e “misunderstandings” - concepções alternativas e malentendido, respectivamente, em uma tradução grosseira - não são similares, em que as
concepções alternativas seriam um conjunto de mal-entendidos, equívocos supostos pelos
alunos para descreverem a natureza observada por eles. Desta forma, quando falamos de
desconstruir uma concepção alternativa, não estamos falando de apenas um conceito, mas
de uma estrutura interligada de forma hierárquica.
3 – METODOLOGIA
3.1 - DADOS E VOLUNTÁRIOS
Este trabalho está inserido num projeto maior que ocorre desde 2013, com o
objetivo de coletar dados acerca do conceito de força de alunos em diferentes estágios de
formação, desde o 8º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, além de dados
de Cursos Pré-Vestibular e de disciplinas de Física introdutórias em Universidades. Juntos, há
dados disponíveis de diferentes tipos de escolas, contemplando alunos de diversos níveis
socioeconômicos e de diversas faixas etárias.
Os dados do projeto foram separados por tempo de exposição às aulas de física,
devido às diferenças de currículos entre escolas. Os 8º e 9º anos do Ensino Fundamental
ficaram juntos, como um ano de exposição à Física, pelos assuntos ensinados aos alunos
serem similares, com um total de 76 alunos. Os 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio ficaram
como 2 (com 70 alunos), 3 (com 57 alunos) e 4 anos de exposição (com 96 alunos),
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respectivamente, em um total de 299 alunos. Os dados do Curso Pré-Vestibular foram
descartados por serem poucos e por associar dados de alunos com tempos diferentes de
exposição.
3.2 - ANÁLISE
O conceito de força foi avaliado a partir de um teste padronizado conhecido por Force
Concept Inventory (FCI) (HESTENES, WELLS, SWACKHAMER, 1992). O FCI é um teste de
múltipla escolha criado originalmente com 29 questões e posteriormente alterado para 30
questões. Cada questão possui 5 alternativas, sendo uma a alternativa correta e outras quatro
baseadas em concepções prévias (a criação do teste considerou inicialmente respostas
discursivas, e as quatro respostas erradas mais frequentes foram utilizadas como alternativas
à resposta correta). As questões do teste exploram conceitos do movimento, tais como
cinemática, leis de Newton, princípio de superposição e tipos de força. As alternativas erradas
exploram conceitos alternativos e históricos para explicar o movimento, como o impetus,
força ativa, conceitos alternativos em pares de ação e reação, concatenação de influências e
outras influências no movimento (HESTENES, WELLS, SWACKHAMER, 1992). O teste foi
traduzido para o português e validado para uma melhor inserção no contexto linguístico e
adaptação cultural (FERNANDES, TALIM, 2009).
Apesar de haver muitos outros testes conceituais sobre a Mecânica Newtoniana,
optamos pelo FCI por haver uma tradução e validação e por ser o teste com maior estatística
de dados sobre o ensino de mecânica no mundo. Além disso, segundo Ausubel, para que se
evidencie a ocorrência da aprendizagem significativa, é preciso testar o aluno de modo que
não haja espaço para respostas mecanicamente memorizadas. Por este lado, o teste pode
nos limitar na análise de quão significativa foi a aprendizagem dos alunos por ser feito de
questões alternativas e não ser aberto. Entretanto, o teste foi pensado de modo que
abordasse questões do cotidiano dos alunos de uma forma que não é apresentada no Ensino
Médio, nos livrando das respostas mecanicamente memorizadas (HESTENES, WELLS,
SWACKHAMER, 1992). Além disso, pela construção do teste, as respostas alternativas foram
selecionadas pelos criadores do teste a partir de respostas das mesmas perguntas quando
apresentadas de forma aberta. Desta forma, as alternativas representam diferentes formas
de pensar de alunos acerca do conceito de força. Portanto, apesar das limitações inerentes
ao formato do teste, acreditamos que o FCI é uma ótima opção para a verificação de alguma
evidência de aprendizagem significativa, uma vez que o ensino brasileiro é fortemente
caracterizado por ignorar os conceitos físicos e dedicar o ensino de Física à mecanização de
fórmulas matemáticas.
Para visualizar o desempenho dos alunos no questionário aplicado, os dados foram
separados por anos de exposição ao ensino formal de Física, com três níveis tomados a partir
da literatura do FCI (CROUCH, MAZUR, 2001): 1) abaixo de 35% de acertos, que sugere que
o aluno não possui qualquer conhecimento estruturado sobre Mecânica Newtoniana; 2) entre
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35% e 70% de acertos, que sugere que o aluno possui uma visão Aristotélica de movimento,
majoritariamente dominada pelo senso comum, e; 3) acima de 70% de acertos, que pode ser
traduzido como um conhecimento estruturado das Leis de Newton. Após isso, classificamos
as alternativas entre Conceitos Newtonianos e Concepções Alternativas por meio de uma
tabela (Tabelas 1 e 2). Para visualizar como cada ano se comportou em relação a cada
conceito, foram elaborados gráficos em forma de radar, em que cada eixo representa um
determinado conceito ou concepção para a análise de como os Conceitos Newtonianos e as
Concepções Alternativas avançaram através dos anos.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
4.1 - ANÁLISE QUANTITATIVA
Os resultados, no geral, mostram que o nível de conhecimento de mecânica
Newtoniana pelos alunos é crítico e não evolui através dos anos. Alunos com 1 ano de
exposição, por terem tido pouco contato com Física, apresentam um resultado ruim, porém
esperado; entretanto, contrariamente ao que se espera, o número de acertos a partir de 2
anos de exposição não aumenta significativamente. Resultados como esses colocam em
dúvida o conhecimento significativo em Física (supostamente) adquirido no Ensino Médio
(HALLOUN, HESTENES, 1985; BARROS et al., 2004). A Figura 1 resume a performance dos
alunos em função do tempo de exposição aos conceitos de Física no ensino formal.

Figura 1. Histogramas de distribuição da quantidade de acertos em função do estágio de formação dos
alunos. Nota-se que a média de acertos não varia significativamente, considerando a variância das
distribuições.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1229

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

4.2 - ANÁLISE CONCEITUAL
A tabela de concepções alternativas (Tabela 2) é baseada em versões atualizadas da
elaborada pelos criadores do teste (HESTENES, WELLS, SWACKHAMER, 1992). Entretanto,
não foi encontrada uma versão da tabela de Conceitos Newtonianos; assim, foi pedido para
que 12 voluntários entre alunos de graduação, pós-graduação e professores de ensino
superior em Física respondessem ao teste e classificassem os conceitos envolvidos das
alternativas corretas, sendo que cada questão poderia ser classificada com mais de um
conceito.

A Tabela 1 resume os conceitos newtonianos e a Tabela 2 as concepções

alternativas envolvidas em cada item de cada questão do teste.
Tabela 1. Tabela de Conceitos Newtonianos elaborada para classificação das alternativas do teste.
Conceitos Newtonianos

Alternativa no FCI

0. Cinemática

1C; 2A; 8B; 9E; 10A; 12B; 14D; 19E; 20D

1. 1ª Lei de Newton

6B; 7B; 8B; 10A; 23B; 24A

2. 2ª Lei de Newton

2A; 3C; 5B; 12B; 13D; 17B; 18B; 21E;
22B; 26E; 27C; 29B; 30C

3. 3ª Lei de Newton

4E; 15A; 16A; 28E

4. Atrito

25C; 26E; 27C

Tabela 2. Tabela de Concepções Alternativas elaborada para classificação das alternativas do teste.
Concepções Alternativas

Alternativa no FCI

0. Cinemática

9A,C,D; 14A,B; 19A,B,C,D; 20B,C

1. Impetus

5C,D,E;

6A;

7A,D;

8C,E;

10C,E;

11B,C;

12C,D,E; 13A,B,C; 14E; 18C,D; 21A; 23A,D;
24C,D,E; 27B,D; 30B,D,E
2. Força Ativa

2C,E; 3A,B; 5C,D,E; 10C,E; 11C; 15D; 16D;
17E; 18A; 22A,C,D,E; 24B,D; 26A,D; 27A; 29E

3. Par de Ação e Reação

4A,B,D; 15B,C; 16B,C; 28D

5. Força Centrífuga

5E; 6C,D,E; 7C,D,E; 18E

6. Obstáculos

4C; 5A; 11A,B; 15E; 16E; 18A; 29A

7. Resistência

1B,E; 25A,B,D; 26B; 27A,B

8. Gravidade

1A,D; 2B,D; 3B,D,E; 11A,E; 12D; 13B,E; 14E;
17D; 29C,D

A partir da tabela, criamos gráficos em forma de radar para analisarmos os avanços
dos Conceitos Newtonianos e das Concepções Alternativas através dos anos (Figura 2).
Analisando o gráfico de Conceitos Newtonianos, é possível ver que nas Leis de Newton há
uma melhoria através dos anos; entretanto, nos três casos, alunos com 3 anos de exposição
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tem um desempenho abaixo de 2 anos de exposição. Isso pode ser explicado pelo fato de ser
com 2 anos de exposição que os conceitos são trabalhados, e perdem familiaridade com o
assunto no ano seguinte. O desempenho superior de 4 anos de exposição (exceto em Atrito)
pode estar relacionado ao fato dos alunos trabalharem com eletromagnetismo, que exige
conhecimentos em Mecânica, e também por hipoteticamente estarem revisando o conteúdo
para o vestibular. No caso das Concepções Alternativas, há uma evolução pouco expressiva
através dos anos, sugerindo a hipótese que as concepções prévias não são desconstruídas
pelo ensino formal de Física. Além disto, é perceptível que os conceitos intuitivos sobre Pares
de Ação e Reação permanecem praticamente as mesmos, em acordo com os resultados
obtidos dos conceitos Newtonianos, que identificam a 3a Lei de Newton como uma grande
dificuldade para os alunos.

Figura 2. Gráficos em forma de radar que mostram a evolução dos Conceitos Newtonianos e das
Concepções Alternativas através dos anos.

5 – CONCLUSÕES
Seguindo a abordagem teórica desenvolvida na seção 2, é plausível a interpretação
de que a aprendizagem destes alunos foi essencialmente mecânica. Por mais qgue possamos
ver uma evolução nos conceitos Newtonianos apresentados, as concepções alternativas se
mantêm praticamente as mesmas, evidenciando uma possível aprendizagem sem interação
com os conceitos já existentes nas respectivas estruturas cognitivas. O principal dado
observado que dá ênfase a esta afirmação é a evolução da Terceira Lei de Newton e a
manutenção das concepções alternativas sobre pares de ação e reação através dos anos. Ou
seja, os alunos aprendem mecanicamente - apesar do fraco resultado - a Terceira Lei de
Newton, mas isolam esse conceito de forma que não se relaciona com as concepções
alternativas relacionadas ao mesmo; fato que se repete - em menor intensidade - nos outros
conceitos estudados.
Além disso, podemos ter uma interpretação envolvendo a teoria da assimilação.
Nesta interpretação, os alunos não modificam seu subsunçor desenvolvido pelo senso comum,
que após algum tempo, se torna apenas um conceito com frações de senso comum e conceitos
newtonianos. Nos termos usados por Moreira (1999), o aluno que possui um conceito a
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influenciado pelo senso comum, recebe o conceito formal da ciência A e forma um novo
subsunçor a’A’, mas com frações de senso comum. Logo, quando deixam de ver o assunto,
entram na fase da assimilação obliteradora, reduzindo-se para um subsunçor a’. Junto ao
esquecimento, as frações de conceitos newtonianos e concepções alternativas, podemos
encontrar também uma justificativa para o grupo de 3 anos de exposição regredir frente ao
2 anos de exposição.
Sendo assim, a partir destas interpretações seguindo a teoria de Aprendizagem
Significativa de Ausubel, podemos dizer que embora a aprendizagem mecânica não possa ser
dita como errada por preceder a significativa, ela é exercitada em um momento que deveria
ser trabalhada esta última. Ou então, que com efeito do senso comum, quando a mesma
ocorre resulta em um conceito com frações do mesmo. Como consequência, os alunos de
certa forma não conseguem usá-los para interpretação de diversas situações, causando
frustrações e repulsa pelo assunto, que por si só, infringem uma das condições para que
ocorra a aprendizagem significativa, atrapalhando todo o seguimento da disciplina (MOREIRA,
1999).
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Resumo: A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel destaca que o processo de ensino
e aprendizagem precisa fazer com que o educando consiga relacionar, de maneira não-arbitrária e nãoliteral, as novas informações recebidas com aspectos relevantes da sua estrutura cognitiva. Também
temos que as tecnologias da informação e comunicação precisam estar inseridas no processo de
aprendizagem, como ferramentas que podem ajudar a tornar o material proposto potencialmente
significativo para o aluno. Assim, este trabalho apresenta atividades de ensino, que potencialmente
significativas, que podem vir a proporcionar uma aprendizagem significativa para o estudo das funções
de uma variável. Foi dado foco em como se dá a aprendizagem de funções reais de uma variável mediada
pelo desenvolvimento de uma UEPS com auxílio do software Winplot num curso de graduação em
Engenharia Florestal. Observa-se nos resultados obtidos que a utilização das UEPS aliadas ao uso de
softwares computacionais pode favorecer a ocorrência da aprendizagem significativa dos estudantes. A
aprendizagem significativa promovida pela UEPS faz com que os alunos consiguissem reter em suas
estruturas cognitivas os principais conceitos dos conteúdos estudados, e isso deu-se graças à análise
gráfica das características e propriedades das funções representadas no plano cartesiano do software.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; UEPS; Funções; Winplot.
Abstract: The Meaningful learning Theory of David Ausubel emphasizes that the process of teaching
learning needs to enable the learner to relate, in a non-arbitrary and non-literal way, the new
information received with relevant aspects of their cognitive structure. We also have that information
and communication technologies need to be embedded in the learning process, as tools that can help
make the proposed material potentially meaningful to the student. Thus, this work presents potentially
meaningful teaching activities that may provide meaningful learning for the study of the functions of
one variable. We focused on the learning process of a Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU) aided
by the use of Winplot software in an undergraduate course in Forest Engineering. It is observed in the
obtained results that the use of the PMTU allied to the use of computational software can favor the
occurrence of the meanigful learning of the students. And this meaningful learning promoted by the
PMTU enables students to retain in their cognitive structures the main concepts of the contents studied,
and this is due to the graphic analysis of the characteristics and properties of the functions represented
in the Cartesian plane of the software.
Keywords: Meaningful Learning; PMTU; functions; Winplot.

1 – INTRODUÇÃO
Através de experiências em sala de aula, os membros desta pesquisa observam que,
em alguns cursos de Engenharia em que atuam, durante o processo de aprendizagem de
Cálculo Diferencial e Integral, os alunos apresentam muitas dificuldades em assimilar os
conteúdos novos apresentados pelos professores da disciplina. Alguns desses alunos dizem
que essa dificuldade se deve ao fato de que, na Educação Básica, o processo de aprendizagem
deu-se de forma exclusivamente mecânica.
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Neste sentido, o planejamento de situações de aprendizagem, que venham a dar
sentido aos conceitos estudados em sala de aula, mediadas pelo uso de um software
matemático, pode ajudar durante o processo de ensino e aprendizagem significativa dos
alunos. O professor pode trazer a visualização gerada de gráficos no software, por exemplo,
para auxiliar na análise dos mesmos, principalmente daqueles estudantes que não possuem
conhecimento prévio necessário para fazer o gráfico de uma determinada função real.
Nesta pesquisa, tivemos como objetivo geral investigar o processo de aprendizagem
do conteúdo de Funções Reais de Uma Variável em algumas atividades desenvolvidas com o
uso do software Winplot numa disciplina de Cálculo por meio da aplicação de uma Unidade
de Ensino Potencialmente Significativas num curso de Engenharia Florestal.
2 – REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
A Aprendizagem Significativa, baseada na teoria desenvolvida por David Ausubel,
destaca que o processo de ensino-aprendizagem precisa fazer com que o educando consiga
relacionar, de maneira não-arbitrária e não-literal (substantiva), as novas informações
recebidas com aspectos relevantes da sua estrutura cognitiva, aspectos esses chamados de
subsunçores, os quais vão servir de ancoradouros para a nova informação que, assim, deverá
ter algum significado para o indivíduo. Ausubel (1980) destaca que o princípio mais
importante da sua teoria é o seguinte: “O fator isolado mais importante que influencia a
aprendizagem é aquilo que o aluno já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os
seus ensinamentos”. Ausubel sugere que todo o processo de ensino seja preparado e baseado
nos subsunçores que o aluno possui (ou talvez não possui).
Uma das maneiras de ajudar o professor fazer o levantamento daquilo que o
“estudante já sabe” é através do uso de mapas conceituais (MC). Os mapas conceituais são
contribuições de Joseph Novak, pesquisador educacional americano, aluno, discípulo e
colaborador da teoria desenvolvida por Ausubel, que podem ser usados como estratégias
instrucionais facilitadoras da aprendizagem significativa. Esses mapas são diagramas de
conceitos que apresentam as relações entre esses conceitos, ou mesmo palavras que podem
ser usadas para representar conceitos.
Segundo Moreira (1982, p.14) existem duas condições imprescindíveis para que a
aprendizagem significativa ocorra:
a) o material a ser aprendido seja potencialmente significativo para o aprendiz,
isto é, relacionável (ou incorporável) a sua estrutura cognitiva de forma nãoarbitrária e não-literal (substantiva); b) o aprendiz deve manifestar uma
predisposição de relacionar o novo material de maneira substantiva e nãoarbitrária a sua estrutura de conhecimento.
(MOREIRA, 1982, p. 14)

Essas duas condições propiciarão que o processo de interação entre os subsunçores
presentes e relevantes na estrutura cognitiva do aluno e os novos conhecimentos
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apresentados em sala de aula, durante o processo de ensino e aprendizagem, seja efetivo, e
através disso, ocorra a aprendizagem significativa.
Ao proporcionar essa interação, o professor permitirá que ocorra a aprendizagem
significativa através dos processos da diferenciação progressiva e da reconciliação
integradora. Moreira (1982, p. 21) destaca que o processo da diferenciação progressiva
deverá ser considerado no momento de se programar o conteúdo, trabalhando-se sempre no
início as ideias mais gerais e mais inclusivas da disciplina ou do tópico em estudo, para aos
poucos ir fazendo/apresentando as diferenciações progressivas de cada ideia, em termos de
detalhes e especificidade. Também a programação feita para o conteúdo deve explorar as
relações existentes entre as ideias, proposições e conceitos estudados, destacando aquilo que
existe de similar e diferente nos tópicos apresentados, bem como outras relações que não
ficaram aparentes e visíveis anteriormente. O processo de descobrir e analisar essas novas
relações entre os conceitos e proposições é chamado de reconciliação integrativa.
Já para a produção de materiais que venham a ser potencialmente significativos, o
docente pode criar uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) sobre o
conteúdo a ser estudado. A UEPS é uma sequência didática, criada por Moreira (2012) e
baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa, composta de oito passos sequenciais,
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 o conteúdo
de maneira a levar em conta os princípios da Diferenciação Progressiva e da Reconciliação
Integradora.
Para o desenvolvimento de uma UEPS sobre o conteúdo de cálculo diferencial e
integral, o professor pode fazer uso de diferentes recursos e metodologias, tais como a
utilização de softwares e aplicativos computacionais. Nas aulas de cálculo, nas quais o
conteúdo envolve muitas situações onde o aluno precisa esboçar o gráfico de funções reais
de uma variável e interpretar as informações contidas nele, o uso de um software pode ajudálo a compreender melhor os conceitos matemáticos apresentados e, com isso, aprender o
significado das funções envolvidas. A respeito desse uso da informática como ferramenta no
processo de ensino e aprendizagem, Borba e Penteado (2007, p.37) fazem uma observação
importante:
Calculadoras gráficas e softwares que possibilitam o traçado de gráficos de
funções têm sido utilizados de forma acentuada ao longo dos anos. As
atividades, além de naturalmente trazer a visualização para o centro da
aprendizagem matemática, enfatizam um aspecto fundamental na proposta
pedagógica da disciplina: a experimentação. As novas mídias, como os
computadores com softwares gráficos e as calculadoras gráficas, permitem que
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experimentais de biologia ou de física. (BORBA & PENTEADO, 2007, p. 37)

A utilização de softwares no ensino de Matemática pode ser um instrumento a mais
que o professor dispõe de preparar e propor materiais em suas aulas que sejam
potencialmente significativas para os alunos e, com isso, contribuam para uma aprendizagem
significativa dos conteúdos matemáticos, principalmente de estudantes que possuem pouco
ou nenhum conhecimento prévio sobre tópicos de Aritmética, Álgebra e Geometria. Jonassen
(1999, p. 218) destaca a busca pela aprendizagem significativa, ativa, construtiva,
intencional, autêntica e cooperativa, com o auxílio de softwares:
Tecnologias devem ser usadas em busca da aprendizagem significativa. Nós
defendemos que tecnologias não devem ser utilizadas como transportadoras e
entregadoras de mensagens para um aluno passivo. Ao contrário, elas devem
ser utilizadas como ferramentas que os alunos aprendam com. Por quê?
Porque, quando os estudantes são receptadores passivos da entrega feita pela
tecnologia para ser consumida e regurgitada, eles não estão aprendendo
significativamente. Quando os alunos aprendem utilizando tecnologias como
ferramenta para crescimento e compartilham seus próprios mantimentos, eles
estão aprendendo significativamente. (JONASSEN, 1999, p. 218)

O Winplot, que foi utilizado na presente pesquisa, é um software gratuito, que
apresenta operacionalidades que ajudam no processo de ensino e aprendizagem de diversos
conteúdos matemáticos, em especial a Geometria Analítica no Plano e no Espaço, Funções de
uma ou de várias variáveis e Cálculo Diferencial e Integral. Mendes (2015, p.16) aponta as
principais características do software Winplot:
Gráficos de funções de uma ou de duas variáveis e em duas (2D) ou três
dimensões (3D) podem ser plotados usando o Winplot. Dentre tantas
funcionalidades, destacam-se algumas que podem ser usadas, na disciplina de
matemática, desde o primeiro ano do Ensino Médio até em disciplinas de
Matemática Básica, Cálculo e Geometria Analítica no Ensino Superior. Em
funções plotadas no plano cartesiano, podemos encontrar: as coordenadas dos
seus zeros, ou seja, dos pontos onde a função intercepta o eixo das abscissas;
as coordenadas dos pontos considerados como extremos; os pontos de
intersecção entre duas funções; bem como, calcular a distância entre dois
pontos. É possível também, utilizar um recurso bastante interessante no
processo de ensino e aprendizagem, usando o Winplot: animações de funções.
Essas animações acontecem através de variações de parâmetros, onde é
possível ver o que acontece com uma determinada função, quando se varia,
em um certo intervalo, um de seus coeficientes. (MENDES, 2015, p. 16)

O software Winplot possui uma interface amigável e dispensa o uso e conhecimento
de regras de programação computacional por parte dos usuários. Além disso, favorece a
visualização e manipulação algébrica e geométrica de figuras matemáticas.
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3 – METODOLOGIA
A UEPS desenvolvida nesta pesquisa foi aplicada numa turma da disciplina de Cálculo
I do Curso de Engenharia Florestal da UFSM – Campus Frederico Wespthalen e dela
participaram 32 alunos. A seguir, detalharemos os oito passos sequenciais da UEPS:
1º Passo: Definição dos tópicos específicos que seriam abordados na UEPS (sobre
Funções Reais de Uma Variável), identificando seus aspectos declarativos e procedimentais
tais como aceitos no contexto da matéria de Matemática.
2º Passo (Aula 1):Nesta etapa, o professor discutiu com os alunos algumas situações
que sejam funções de uma variável e estejam presentes no cotidiano dos estudantes, tais
como o preço de uma corrida de táxi em função dos quilômetros percorridos, o valor que se
paga, em reais, num supermercado em função da quantidade de um determinado produto
comprado, o valor que se paga, em reais, por um plano de internet em função da quantia de
dados (medidos em Megabytes) consumidos. O professor solicitou aos alunos que pensassem
e anotassem em uma folha de ofício 3 exemplos de funções que eles observavam estar
presente em seu dia a dia. Nesse mesmo exercício, o docente solicitou aos alunos que
evidenciem quais são as variáveis presentes na situação e qual variável depende da outra.
Um MC inicial foi confeccionado pelos estudantes, no qual, cada aluno mostrou quais são os
conceitos que ele supostamente aprendeu e ainda lembrava sobre o conteúdo. (Tempo de
duração do passo: ½ hora-aula)
3º Passo: A partir da observação dos exemplos que os alunos apresentaram como
sendo funções, e ciente dos principais subsunçores presentes nas respostas e nos MC, o
professor trabalhou uma situação-problema onde cada funcionário de uma propriedade rural
deveria auxiliar diariamente no cultivo e preparo de 60 mudas de árvores ornamentais. Nesta
situação-problema, os estudantes deveriam analisar a função existente, a qual relaciona o
número de empregados contratados e a produtividade total da propriedade. Um quadro de
pontos foi elaborado, auxiliando os estudantes a verificarem que a produtividade diária total
da propriedade rural depende do número de empregados e pode ser escrita da forma y = f (x)

= 60x, onde y é a variável que aponta a produtividade e x é a variável que aponta o número
de funcionários contratados diariamente para auxiliar no cultivo e preparo das mudas. A
utilização do software Winplot, para plotar o quadro de pontos, fez com que os alunos
observassem características da Função Polinomial do 1º Grau presente no problema, sem têla aprendido ainda ou lembrassem dos principais conceitos desse conteúdo. (Tempo de
duração do passo: ½ hora-aula)
4º Passo (Aulas 2 e 3): Neste passo, foram estudados/relembrados os principais
tópicos sobre Funções Reais de Uma Variável. (Tempo de duração do passo: 6 horas-aula)
5º Passo (Aula 4): Em nível mais alto de complexidade, foi novamente analisada a
situação-problema do terceiro passo, e os estudantes encontraram uma equação que
representasse e modelasse a função estudada. Em seguida, fizeram um esboço do seu gráfico
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no Plano Cartesiano do software Winplot e foi determinado quem era o seu conjunto Domínio
e Imagem e algumas outras de suas características. E isso fez ele relacionar os coeficientes
presentes na equação da função com sua implicação no gráfico. (Tempo de duração do passo:
1 hora-aula)
6º Passo (Aula 5): Avaliação somativa individual, a qual foi realizada presencialmente
e de forma individual. Nesta avaliação, uma das atividades os estudantes deveriam esboçar
uma função polinomial do segundo grau e explorar algumas de suas características gráficas
apresentadas. (Tempo de duração do passo: 1 hora-aula)
7º Passo (Aula 6 - Aula expositiva final integradora final sobre Funções): Após a
entrega da Avaliação Somativa individual, foi proposto aos alunos que verificassem a correção
feita pelo professor dos exercícios resolvidos. Em seguida, o professor executou a correção
conjunta e dialogada com os estudantes de todos os exercícios da avaliação, retomando todos
os conteúdos mais importantes estudados até o momento sobre Funções. No final da aula,
um mapa conceitual final sobre o conteúdo de Funções foi desenvolvido por cada estudante
(Tempo de duração do passo: 1 hora-aula).
8º Passo: Avaliação da aprendizagem na UEPS. A observação da presença de
evidências de aprendizagem significativa foi feita através da análise das resoluções das
atividades pelos estudantes e suas explicações e interpretações do que fora proposto e dos
registros

feitos

pelo

professor

durante

todos

os

passos

em

sala

de

aula.

4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Por questão de delimitação de espaço, neste trabalho detalharemos apenas um
exemplo de MC inicial e final de um estudante, bem como uma atividade desenvolvida com o
auxílio do software Winplot na avaliação somativa individual por três estudantes.
O Quadro 1 mostra um exemplo de mapas conceituais de um estudante que
demonstrou evolução no aprendizado do conteúdo de Funções. Observa-se que houve
acréscimos de conceitos no mapa conceitual final, neste exemplo do Quadro 1, nota-se que
a estrutura do mapa conceitual foi melhorada, passando a ter apenas conceitos e proposições
válidas, formadas entre os conceitos, e também foram inseridas ligações cruzadas entre
alguns conceitos e palavras de ligação, o que explicita a existência de indícios de
aprendizagem significativa do conteúdo estudado.
Em relação às atividades desenvolvidas com o auxílio do software Winplot, o professor
solicitou que os alunos entregassem a resolução do esboço do gráfico gerado na resolução da
situação-problema do Passo 3 e de outros exercícios resolvidos em sala de aula. Com exceção
de dois alunos que não realizaram a atividade, os demais estudantes conseguiram gerar o
gráfico no software.
Destaca-se que durante a resolução da situação-problema, alguns estudantes
precisam do auxílio dos colegas ou do professor para conseguirem construir o seu quadro de
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pontos, os quais depois deveriam ser plotados no gráfico. Todos conseguiram concluir que a
função obtida (f (x) = 60x) tratava-se de uma função crescente, e que quanto maior o número
de empregados maior seria a produtividade total da propriedade.
Quadro 1. Comparação entre MC inicial e final sobre Funções elaborado pelo aluno E

Na resolução da questão envolvendo a função polinomial do segundo grau presente
na avaliação somativa individual, f (x) = 2x2 – 4x – 6, três estudantes apresentaram um pouco
de dificuldades no momento de analisar o gráfico e identificar algumas características (tais
como intervalos de crescimento e decrescimento, valor máximo ou valor mínimo da função,
conjuntos domínio e imagem) dessa função, a qual está esboçada na Figura 1. Como o
exercício pedia que os alunos construíssem um quadro de pontos, seis alunos apresentaram
erros algébricos e aritméticos nos seus cálculos e, por isso, encontraram coordenadas erradas
para os pontos e, sendo assim, eles não ficaram esboçados no lugar certo, conforme ilustram
os esboços da Figura 2.
Esses seis alunos, ao perceberem que os pontos encontrados estavam errados, pois
não ficavam esboçados sobre o gráfico da função, retornaram ao quadro de pontos e, com a
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ajuda de outros colegas ou do professor, corrigiram os cálculos incorretos do quadro,
conseguindo esboçar a situação de maneira correta.
y
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Figura 1. Resolução do exercício da Avaliação Somativa Individual pelo aluno B

Figura 2. Resolução do exercício da Avaliação Somativa Individual pelos alunos C e D

A avaliação somativa individual foi aplicada na penúltima aula sobre a UEPS de
Funções, e foi realizada por vinte e dois estudantes. Desses vinte e dois, quatorze
conseguiram resolver corretamente os três exercícios presentes na avaliação. Outros seis,
resolveram os exercícios apresentando alguns erros algébricos e aritméticos, erros esses que
atrapalhavam a análise final da situação, mas que não impediam de identificar uma
aprendizagem significativa dos conteúdos pelos alunos, pois eles sabiam analisar e interpretar
o que era apresentado em cada exercício ou situação-problema. Apenas dois estudantes não
demonstraram evidências de aprendizagem significativa, pois não faziam uso de conceitos e
definições básicas presentes no estudo das Funções. Com isso, podemos observar que,
quando a maioria dos estudantes utilizavam o software Winplot para analisar a representação
geométrica das funções consideradas em um exercício, eles conseguiam interpretar com mais
facilidade as características apresentadas pelo esboço do gráfico, o que não acontecia quando
a análise era feita somente de maneira algébrica. E essa constatação fica ainda mais em
destaque quando se analisa o desenvolvimento das atividades de alunos com poucos
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conhecimentos prévios necessários para o estudo e aprendizado do conteúdo de Funções.
Nesse caso, quando o professor pedia que a resolução e análise dos resultados fosse apenas
algébrica, os estudantes com mais dificuldades simplesmente não conseguiam resolver o
exercício.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois analisar os resultados da UEPS, nota-se que 55% dos estudantes
participantes da pesquisa elaboraram mapas conceituais finais que ficaram dentro da
categoria dos que apresentam indícios de aprendizagem significativa. Juntando a isso o fato
de que 64% dos alunos da turma tiveram um bom desempenho na resolução dos exercícios
da avaliação somativa individual, podemos acreditar que as atividades que foram
desenvolvidas na UEPS conseguiram proporcionar aos estudantes uma aprendizagem
significativa dos conteúdos. 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, p. 23) evidencia isso quando
nos coloca que: “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.”
As atividades desenvolvidas com o auxílio do software Winplot evidenciaram que a
utilização de instrumentos das tecnologias da informação e comunicação ajudam no
aprendizado significativo dos estudantes. E essa evidencia é maior naqueles alunos com
dificuldade ou falta de conhecimentos de aritmética e álgebra, os quais não conseguiriam
fazer os esboços das figuras, pois os cálculos aritméticos e algébricos errôneos não lhes
proporcionaria um aprendizado significativo do conteúdo estudado. Durante a utilização do
software Winplot, para auxiliar na busca pela solução das situações-problemas ou dos
exercícios propostos, foi observada uma maior autonomia dos estudantes. Ao tentar esboçar
pontos com coordenadas incorretas sobre um gráfico de uma função considerada, os
estudantes se obrigavam a retornar na tabela de pontos construída e refazer os cálculos
aritméticos e algébricos que estavam errados, tudo isso sem a interferência do professor ou
de outros colegas. Aqueles que tinham encontrado pontos com coordenadas erradas,
demonstravam uma grande motivação em corrigir seus cálculos, de modo a fazer com que a
representação cartesiana analisada no plano do Winplot estivesse correta. Esse uso da
tecnologia para auxiliar os estudantes, os quais usam a tecnologia como “prótese” no processo
de aprendizagem, é destacado por Rolkouski (2012, p. 97):
Na análise das atividades e das respostas podemos perceber como a prótese
modifica a relação dos participantes com o conhecimento produzido. O erro,
por exemplo, passa a ter um papel fundamental na tentativa de resolução de
atividades. Em uma sala de aula tradicional, o maior aliado do aluno na
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professor. Esse fato é modificado quando do uso da prótese calculadora gráfica
e sensor. (ROLKOUSKI, 2012, p. 97)

Observa-se que a utilização das Unidades de Ensino Potencialmente Significativas
aliada ao uso de softwares computacionais pode favorecer a ocorrência da aprendizagem
significativa dos estudantes. E essa aprendizagem significativa promovida pela UEPS faz com
que os alunos consigam reter em suas estruturas cognitivas os principais conceitos dos
conteúdos estudados, e isso se deve muito à análise gráfica das características e propriedades
das funções representadas no plano cartesiano do software utilizado durante os estudos em
sala de aula.
6 – REFERÊNCIAS
AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. Psicologia educacional. Rio de Janeiro: Interamericana,
1980.
BORBA, M. C.; PENTEADO, M. G. Informática e Educação Matemática. Coleção Tendências em
Educação Matemática 3. ed. Autêntica, Belo Horizonte, 2007.
JONASSEN, David H.; PECK, Kyle L.; WILSON, Brent G. Learning with Technology – A Construtivist
Perspective. New Jersey, Columbus, Ohio: Merril, an imprint of Prentice Hall, Fourth edition, 1999.
MENDES, F. Ensino e Aprendizagem de alguns tópicos da Função do 2º Grau com o auxílio do
software Winplto no 1º ano do Ensino Médio. Monografia de Especialização. UFSM, Programa de
Pos-Graduacao em Ensino de Matematica no Ensino Medio, 2016. Disponível em:
<https://bit.ly/2Kkpmrn>. Acesso em: 02 fev. 2019.
MOREIRA, M. A.; MASINI, E.F.S. Aprendizagem Significativa: a teoria de David Ausubel. Moraes, São
Paulo, 1982.
_______________. Unidades de Ensino Potencialmente Significativas – UEPS. Textos de Apoio
ao Professor de Física, v.23 n.2, 2012. Instituto de Física – UFRGS. Disponível em:
<https://bit.ly/2WBn6SX>. Acesso em: 04 maio 2018.
RITTER, D.; VILLAREAL, L. P.; BULEGON, A. M. Educação Matemática no Ensino Superior mediada
por Tecnologias da Informação e Comunicação. Anais do XII Encontro Nacional de Educação
Matemática, São Paulo, 2016. Disponível em: <https://bit.ly/2HMw07X>. Acesso em: 01 ago. 2018.
ROLKOUSKI, E. Tecnologias no Ensino de Matemática.Série Matemática em sala de aula.
InterSaberes, Curitiba, 2012.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1242

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

PAINEL-RE-152 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E AVALIAÇÃO NO ENSINO DE
BIOLOGIA
MEANINGFUL LEARNING AND EVALUATION IN TEACHING BIOLOGY
LUCIANA GONÇALVES DE AZEVEDO
Escola do Sesi Dourados/MS
lazevedo@sesims.com.br

Resumo: O trabalho foi realizado com duas turmas de primeira série do ensino médio em uma escola
privada no interior do estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de observar indícios de
aprendizagem significativa em formas distintas de avaliação: oral e escrita. Foi realizada análise das
respostas fornecidas pelos alunos na sondagem para verificar os conhecimentos prévios com questões
relacionadas com a Biologia no Cotidiano. Foram feitas duas avaliações: uma oral e outra escrita.
Através desse trabalho podemos constatar que essas formas diversificadas de avaliações podem
conduzir os alunos a uma potencial aprendizagem significativa e que dependerá de como o professor
vai administrar esse processo ensino-aprendizagem com os alunos.
Palavras-chave: aprendizagem significativa, avaliação, ensino-aprendizagem.
Abstract: The study was carried out with two first-grade high school classes at a private school in the
state of Mato Grosso do Sul, with the objective of observing meaningful learning índices in diferente
forms of assessment: oral and written. An analysis of the answers provided by the students in the survey
was carried out to verify the previous knowledge with questions related to Biology in Daily Life. Two
evaluations were made: one oral and one written. Through this work we can see that these diversified
forms of assessment can lead students to potencial meaningful learning and that will depend on how
the teacher will manage this teachingo-learning process with the students.
Keywords: meaningful learning, evaluation, teaching-learning.

1 – INTRODUÇÃO
Ensinar e aprender consistem em processos complementares, pois são ações que
fazem parte da estrutura cognitiva de alunos e professores. No atual contexto escolar, temos
muitos meios para apresentar os conteúdos. Além das aulas expositivas tradicionais, podemos
contar com metodologias inovadoras, diferenciadas de ensino-aprendizagem tornando assim,
as aulas mais atrativas para que possamos conseguir o interesse dos alunos a fim de
possibilitar uma aprendizagem de forma efetiva.
Mas como avaliar se esse processo está desenvolvendo resultados positivos? Como
saber se os alunos estão realmente aprendendo? Para que o processo ensino-aprendizagem
tenha êxito é importante trabalharmos com a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de
Ausubel (1960). Segundo Masini e Moreira (2008) “aprender de maneira significativa é
aprender com significado, interagindo positiva e construtivamente pensamentos, sentimentos
e ações. É a aquisição de conhecimentos declarativos ou procedimentais com compreensão,
com capacidade de aplicação e transferência”.
Para Filho et al. (2015) o professor apresenta aos alunos ao ensinar os significados
que foram aceitos por um grupo de pessoas, que constituem os conhecimentos válidos para
um determinado contexto. Para que o professor saiba o que o aluno aprendeu é necessário
que o aluno explicite o que assimilou, assim constituímos o que podemos denominar avaliação
do conhecimento. Portanto, o conhecimento aprendido de maneira significativa tem a
possibilidade de ser transferido para outras aprendizagens.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1243

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

Este trabalho trata do Ensino de Biologia na perspectiva de um estudo sobre ensinar
e aprender a importância da Biologia, partindo dos conhecimentos prévios dos alunos da
primeira série do ensino médio. O objetivo desse trabalho consiste em observar indícios de
aprendizagem significativa em formas distintas de avaliação: a oral e a escrita a partir da
introdução ao estudo da Biologia e a sua relação com situações cotidianas vivenciadas pelos
alunos.
2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A aprendizagem significativa, ou seja, aprendizagem com significado, segundo Masini
e Moreira (2008) é aquela em que o significado do conhecimento novo é construído, atribuído,
adquirido, internalizado por meio da interação com o que se denomina conhecimento prévio,
quer dizer, aquele já existente na estrutura cognitiva do aprendiz e ele precisa apresentar
uma relevância.
Para avaliar o processo ensino e aprendizagem é importante que o professor
identifique evidências da aprendizagem significativa na condução das atividades realizadas
durante o período de apresentação e discussão do conteúdo a ser estudado.
Em relação a avaliação Luckesi (2011) pontua:
A avaliação, em si, é dinâmica e construtiva, e seu objetivo, no caso da prática
educativa, é dar suporte ao educador (gestor da sala de aula), para que aja da
forma o mais adequada possível, tendo em vista a efetiva aprendizagem por
parte do educando. A ação pedagógica produtiva assenta-se sobre o
conhecimento da realidade da aprendizagem do educando, conhecimento esse
que subsidia decisões, seja para considerar que a aprendizagem já está
satisfatória, seja para reorienta-la, se necessário, para a obtenção de um
melhor desempenho (LUCKESI, p.176, 2011).

Importante destacar que a avaliação da aprendizagem de acordo com Luckesi (2011)
só funcionará de forma adequada se acontecer clareza do que se anseia, ou seja, esteja clara
no projeto político-pedagógico, e também se ocorrer dedicação e investimento na produção
dos resultados por parte de quem executa (realiza a ação) e se a avaliação funcionar como
meio de investigar e, se necessário, buscar intervenção na realidade pedagógica, para obter
um melhor resultado. Sem esses requisitos, a prática pedagógica permanecerá incompleta e
a avaliação da aprendizagem não poderá cumprir o seu papel verdadeiro.
Na relação entre avaliação e aprendizagem significativa, segundo Filho et al. (2015)
a avaliação inicialmente não aparecia na TAS, mas Novak (1980) a introduziu como um dos
elementos ensino-aprendizagem e afirma que podemos ter instrumentos efetivos de avaliação
da aprendizagem como os mapas conceituais e os diagramas “V”.
Torna-se relevante discutir as condições para que a aprendizagem significativa
aconteça. Segundo Moreira (2005) existem três condições para que essa aprendizagem se
estabeleça: primeiramente o material ser potencialmente significativo, ou seja, precisa ter
significado lógico, em segundo o aprendiz deve apresentar predisposição para aprender, em
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terceiro, o sujeito aprendiz precisa ter em sua estrutura cognitiva ideias-âncora (subsunçores)
relevantes com as quais o material possa ser relacionado.
Segundo Vinholi (2010) quando os subsunçores (ideia-âncora) presentes na
estrutura cognitiva do aprendiz são identificados pelo professor, inicia-se a instrução
propriamente dita, cujo ponto de partida é a hierarquia conceitual, por meio do qual o assunto
deverá ser trabalhado dos conceitos mais inclusivos e gerais, para os menos inclusivos.
O objetivo desse trabalho foi uma tentativa de avaliar o processo ensinoaprendizagem por meio da aprendizagem significativa. Foram utilizados elementos da TAS
como subsídios para essa experiência de ensino e aprendizagem.

3 – METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido em duas turmas de primeira série do ensino médio em
uma escola particular no interior do estado de Mato Grosso do Sul. Primeiramente a
professora realizou uma sondagem com os alunos para saber a respeito dos conhecimentos
prévios. Foram questões selecionadas a fim de verificar o que os alunos já sabiam sobre o
tema “A Biologia no cotidiano” (Tabela 1).
Tabela 1. Questões para levantamento dos conhecimentos prévios

1. Qual a importância do estudo da Biologia?
2. Como você observa a Biologia presente em situações cotidianas?
3. Qual a relação entre ciência, sociedade e tecnologia?
4. O que vem a ser desenvolvimento sustentável?
5. Quais são as áreas que fazem parte da Biologia?
6. O que vem a ser Biodiversidade?
7. O que vem a ser Equilíbrio Biológico? Qual a sua importância?
8. Qual a importância do estudo dos níveis de organização biológica dos seres vivos?
9. O que vem a ser metabolismo?
10. O que vem a ser matéria e energia? Como elas se relacionam na natureza?
A professora promoveu uma roda de discussão com as respectivas turmas, realizando
questionamentos a respeito do assunto. Os alunos interagiam e respondiam. Em seguida a
professora perguntou se eles já tinham ouvido falar sobre Mapa Conceitual, a maioria dos
alunos disseram que sim, que conheciam o Mapa Mental e o utilizavam na disciplina de
Literatura. Com o auxílio dos alunos a professora foi explicitando a turma sobre em que
consistia um Mapa Conceitual bem como a sua importância.Os alunos construírem seus Mapas
(Figura 1).
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Figura 1. Mapa Conceitual da aluna (A1).

A professora realizou uma avaliação oral com os alunos a fim de observar indícios de
aprendizagem significativa do conteúdo ministrado. As questões da avaliação foram similares
aos questionamentos realizados para sondar os conhecimentos prévios (Tabela 2).
Tabela 2. Questões da avaliação oral realizada com os alunos
1. Cite cinco aspectos que demonstram ser o conhecimento da Biologia importante para o ser
humano contemporâneo.
2. Quais as aplicações utilizadas na sociedade que podemos observar a presença da Biologia?
3. Os seres humanos muitas vezes têm interferido de forma positiva e também negativa nos
ambientes naturais? Descreva duas situações que podem comprovar cada uma dessas
influências.
4. Como é possível conciliar desenvolvimento sustentável, equilíbrio biológico e tecnologia?
5. Qual a importância da divisão da Biologia em áreas?
6. Qual a importância da Biodiversidade?
7. Exemplifique como pode ser observado o Equilíbrio Biológico na Natureza.
8. O osso é considerado um tecido. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Justifique.
9. Qual a relação entre Catabolismo e Anabolismo?
10. Como os seres vivos podem obter energia? Explique.

Depois de uma semana os alunos realizaram uma avaliação escrita (Tabela 5) com
questões semelhantes às das atividades realizadas anteriormente, a fim de observar se os
alunos realmente aprenderam o conteúdo ministrado, pois essa estratégia serviu para
verificar uma potencial aprendizagem significativa, pois os alunos comentaram que “já
sabiam” sobre o assunto perguntado nas questões, uma vez que “já tinham estudado e
aprendido”.
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os alunos construíram mapas conceituais para que a professora observasse quais os
conhecimentos prévios trazidos pelos alunos em relação ao conteúdo estudado. Em relação
as respostas apresentadas aos conhecimentos prévios tivemos respostas muito similares, até
mesmo o que podemos denominar de senso comum. Para melhor discutir os resultados,
construímos uma tabela (Tabela 3) com os resumos das respostas apresentadas pelos alunos
e a porcentagem de acertos, considerando um total de 53 alunos.
Tabela 3. Resumo das respostas apresentadas nas questões para verificar os conhecimentos prévios
dos alunos

Questões

Resumo das respostas

Porcentagem de acertos
(%)

Q. 1
Q. 2

Q. 3

Q. 4.

Q. 5.

Q. 6.

Q. 7.

Q. 8.

Q. 9.

Q. 10.

A Biologia estuda a vida em todas as suas formas,
animais, vegetais e microrganismos.
A Biologia é observada em todas as situações
cotidianas: no café da manhã, no caminhar até a
escola, nas atividades físicas, na produção de
alimentos, remédios, vacinas.
A ciência e a tecnologia influenciam na sociedade
quando discutimos a produção de um novo produto
a ser utilizado pelos humanos.
É o equilíbrio entre forças econômicas, sociais e
ambientais na exploração dos recursos disponíveis
na natureza.
Bioquímica,
Citologia,
Histologia,
Genética,
Evolução,
Ecologia,
Anatomia,
Fisiologia,
Embriologia.
É o estudo das diferentes formas de vida que
compõem o Planeta Terra, destacando as diferentes
espécies que fazem parte dos ecossistemas.
Quando a cadeia alimentar encontra-se em
equilíbrio, ou seja, os produtores e consumidores
estão em harmonia
Para compreender a formação das estruturas que
compõem o corpo humano, como por exemplo a
pele, que é o maior órgão do corpo humano.
É o conjunto de reações químicas que ocorrem
dentro de um organismo, responsáveis pela
manutenção da vida.
A matéria e a energia servem de “alimento” para os
seres vivos para que possam desenvolver todas as
suas atividades biológicas.

100

85

50

60

90
90

100

40

50

40

Através das repostas observamos que os alunos no aspecto geral possuem uma
compreensão satisfatória no que diz respeito aos conhecimentos prévios sobre a Biologia no
Cotidiano. A análise dos conhecimentos prévios na aprendizagem significativa é muito
importante para que o professor possa partir do princípio do que os alunos já sabem e assim
conduzir o processo ensino-aprendizagem de forma contextualizada.
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Após a identificação dos conhecimentos prévios conforme observado na tabela, os
conceitos:

biologia,

biodiversidade,

equilíbrio

biológico,

tecnologia,

desenvolvimento

sustentável, matéria, energia, metabolismo, catabolismo, anabolismo foram explorados
durante todas as atividades realizadas, seja na conversa prévia e construção dos mapas,
como na avaliação oral e também na avaliação escrita.
Observou-se durante a participação nas respostas do questionário a predisposição
dos alunos em aprenderem, pois todos eles resolveram a atividade proposta. Observamos
que esses princípios corroboram com a TAS, pois de acordo com Moreira (2005) as condições
para que a aprendizagem significativa ocorram, foram constatadas nessa atividade: material
potencialmente significativo: o estudo da biologia na vida cotidiana, assunto de despertou
interesse

nos

alunos,

predisposição

para

o

aprendizado:

eles

responderam

aos

questionamentos prévios com entusiasmo e a presença de subsunçores relevantes na
estrutura cognitiva para que o conteúdo tenha significado: a partir dos conhecimentos prévios
foram realizados outros questionamentos que partiram dos alunos.
Na segunda parte da atividade observamos que os alunos também apresentaram
respostas que se traduzem em uma potencial aprendizagem significativa conforme os dados
demonstrados na tabela a seguir.
Tabela 4. Resumo das respostas da avaliação oral realizada com os alunos

Questões

Resumo das respostas

Porcentagem de acertos
(%)

Q. 1

Q. 2

Q. 3

Q. 4.

Q. 5.

Q. 6.

Produção de insulina através da manipulação do
DNA, produção de soro antiofídico, produção de
vacinas, técnica de conservação de alimentos,
alimentos transgênicos.
Uso de antibióticos, produção de plantas e animais
“resistentes”, descoberta da cura de doenças,
liofilização, anestesia.
Influência humana negativa: poluição da água,
despejo de esgoto nos rios, desmatamentos,
queimadas, poluição atmosférica.
Influência humana positiva: utilização de técnicas
agrícolas para aumentar a produção, irrigação,
adubação, utilização racional dos recursos naturais,
desenvolvimento sustentável.
É a busca por um desenvolvimento econômico,
social e tecnológico respeitando o ambiente e todos
os seres vivos que nele habitam considerando que
os recursos naturais são finitos e devem ser
preservados para as gerações futuras.
Bioquímica,
Citologia,
Histologia,
Genética,
Evolução,
Ecologia,
Anatomia,
Fisiologia,
Embriologia.
É o estudo das diferentes formas de vida que
compõem o Planeta Terra, destacando as diferentes
espécies que fazem parte dos ecossistemas.

100

100

100

100

95

95
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Q. 7.

É a estabilidade dos seres vivos entre si e com
ambiente em que vivem garantindo a sua
sobrevivência e a preservação dos recursos naturais.
Importante para a vida dos seres vivos.

Q. 8.
Q. 9.

Q. 10.

Falsa. O osso é um órgão, pois é formado por um
conjunto de tecidos.
É o conjunto de reações químicas que ocorrem
dentro de um organismo, responsáveis pela
manutenção da vida.
A energia é obtida através dos alimentos e pode ser
extraída por meio da respiração aeróbia e anaeróbia.

80
90

80

100

Através da análise das respostas podemos observar uma maior consistência nas
respostas indicando uma potencial aprendizagem significativa, pois eles tiveram maior
porcentagem de acerto em suas respostas na segunda atividade quando comparamos com a
primeira avaliação oral.
Na avaliação escrita (Tabela 5) todos os alunos obtiveram uma nota acima da média
(6,0). Na devolutiva dessa avaliação os alunos participaram da correção e conseguiram
observar seus erros e acertos.
Tabela 5. Questões da avaliação escrita realizada com os alunos
1. Escreva uma frase relacionando: biodiversidade, equilíbrio biológico e desenvolvimento
sustentável. Qual a importância observada nessa relação?
2. Explique como a biologia pode ser importante para a vida das pessoas. Cite 5 situações em
que essa importância possa ser observada.
3. Relacione as colunas:
a) Citologia

(

) estuda os microrganismos

b) Histologia

(

) estuda os embriões

c) Anatomia

(

) estuda as células

d) Fisiologia

(

) estuda as características transmitidas de pais para filhos

e) Ecologia

(

) estuda os animais

f) Botânica

(

) estuda os tecidos

g) Zoologia

(

) estuda a forma e a organização de órgãos e sistemas

h) Microbiologia

(

) estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente

ambiente em que vivem
i) Genética

(

) estuda as transformações ocorridas nos seres ao longo das

gerações
j) Evolução

(

) estuda as plantas

k) Embriologia

(

) estuda o funcionamento de órgãos e de sistemas

4. Com base na questão anterior, pense e responda: Qual a importância de dividir a Biologia
em áreas para estudo?
5. Cite 5 atitudes consideradas sustentáveis? Justifique.
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entre catabolismo e anabolismo?
7. O músculo é considerado um órgão. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Justifique sua
resposta.
8. Nos jornais em todo o mundo, cotidianamente a palavra crise está presente e associada à
economia. Várias reuniões de lideranças mundiais são realizadas para discutir a crise econômica
e, nelas, a questão ambiental é geralmente tratada com menor profundidade com que se
discutem os problemas econômicos. Um dos grandes desafios para diminuir o peso da crise
ambiental é:
a) difundir, em escala global, os hábitos de consumo que estão presentes nos países
tradicionalmente desenvolvidos.
b) controlar a natalidade nos países mais pobres e emergentes de modo a retardar a chegada
dos 8 bilhões de habitantes previstos para 2015.
c) desenvolver pesquisas de novas tecnologias para incentivar o uso de recursos naturais
menos susceptíveis ao esgotamento.
d) expandir modelos econômicos neoliberais que concretizem ações voltadas à educação
ambiental nos países pobres.
e) promover a desconcentração espacial das populações que vivem nos vales fluviais onde há
forte pressão sobre os recursos naturais.

09. Ao questionar a racionalidade humana,
a charge tem por objetivo principal:
a) Relacionar o desmatamento à extinção
das aves.
b) Mostrar que os interesses econômicos
sobrepõem-se à preservação ambiental.
c) Mostrar que o uso de veículos contribui
para o aumento da poluição atmosférica.
d) Relacionar a expansão agrícola ao
processo de degradação ambiental.
e)
Mostrar
a
importância
do
desenvolvimento sustentável.

Segundo Ausubel et al (1980, p. 17), “a estruturação do conhecimento ocorre de
forma não arbitrária, por acolhimento de novas informações o que permite ao aprendiz
interioriza-las tornando-as mais compreensíveis”. Portanto, os subsunçores são de
fundamental importância para que a aprendizagem significativa aconteça, para isso, faz-se
necessário um planejamento de atividades de ensino que estabeleça relações entre o que os
alunos já sabem e o novo conhecimento a ser adquirido.
Podemos observar que o mesmo conteúdo foi trabalhado de diferentes formas:
avaliação oral e escrita, que apesar das questões serem aparentemente diferentes eles
conseguiram relacioná-las e utilizar respostas satisfatórias.
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Segundo Moreira (2017) temos:
No processo de aprendizagem significativa, na captação e internacionalização
de significados, deve haver uma interação cognitiva entre conhecimentos
novos e conhecimentos prévios. Nesse processo, conhecimentos prévios
servem de “ancoradouro” cognitivo para novos conhecimentos, porém não é
qualquer conhecimento prévio que pode viabilizar essa “ancoragem”. Na
verdade, ancoragem é uma metáfora, o que ocorre é uma interação entre o
conhecimento novo e algum conhecimento prévio especificamente relevante.
Nessa interação o novo conhecimento ganha significados e o conhecimento
prévio pode ficar mais estável, mais diferenciado, com novos significados, e
pode servir de ancoradouro cognitivo para novas aprendizagens (MOREIRA,
2017, p. 09).

Através dos mapas conceituais podemos verificar os conhecimentos prévios dos alunos
(Figura 1) e a partir deles conduzir as questões de forma contextualizada. Os alunos
conseguiram responder as questões tanto na atividade oral, quanto nas atividades escritas,
evidenciando potencial aprendizagem significativa, pois eles relacionavam suas respostas com
as questões perguntadas. Foram capazes, por exemplo, de relacionar a questão do osso com
a importância do estudo dos níveis de organização biológica.
5 – CONCLUSÕES
Percebemos que a forma diversificada de avaliação, no caso do presente trabalho,
oral e escrita, foram importantes para que os alunos pudessem a partir dos conhecimentos
prévios, incorporar novos conhecimentos em suas estruturas cognitivas. Não é uma tarefa
fácil trabalharmos com a aprendizagem significativa, pois o professor precisa elaborar
atividades diferenciadas que possibilitem aos alunos internalizarem os conteúdos e
posteriormente produzirem respostas com significado.
Importante ressaltar que a diversidade de questões permite ao professor alcançar
um maior número de alunos, pois, alguns conseguem expressar-se melhor na oralidade,
enquanto outros, conseguem atingir êxito na forma escrita.
Vale destacar o potencial da aprendizagem significativa para subsidiar a organização
do ensino e a investigação sobre o mesmo, além da necessidade de os conceitos aprendidos
serem elaborados em outros momentos e sob outras modalidades, para que finalmente se
tornem mais estáveis na estrutura cognitiva dos alunos.
Assim podemos perceber relações entre a Biologia no Cotidiano e a aprendizagem
significativa e que as atividades precisam ser elaboradas pensando no público que se está
trabalhando levando em consideração a diversidade de alunos em uma sala de aula.
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Resumo: O presente artigo apresenta os resultados de um estudo que analisou as negociações de
significados a partir das interações discursivas ocorridas em um episódio de ensino com alunos do sétimo
ano do ensino fundamental acerca de conteúdos sobre sistemática biológica. O embasamento teórico
para análise dos dados foi fundamentado a partir do referencial vygotskyano sobre a internalização de
conceitose a Teoria da Aprendizagem Significativa para compreensão sobre a reestruturação destes,
durante o processo de internalização. Para este artigo, foram analisadas as falas dos alunos durante um
debate promovido pela professora sobre dois agrupamentos de espécie feitos por alunos, um antes e
outro depois de uma unidade de ensino potencialmente significativa (UEPS) que envolvia conteúdos de
sistemática biológica. Os resultados evidenciam que as negociações de significados estabelecidas
durante o ensino levou a alterações nas estruturas de conceitos dos estudantes de modo a enriquecer
sua estrutura cognitiva a partir dos conhecimentos científicos compartilhados pela professora.
Palavras-chave: Interações discursivas, Debate, Aprendizagem Significativa, Negociação de
significados, Sistemática biológica.
Abstract:This paper presents the results of a study that analyzed the meaning negotiations from the
discursive interactions that occurred in a teaching episode with elementary school students about
biological systematics. The data analysis was based on the Vygotskyan frame work on the internalization
of concepts and the Meaningful Learning Theory tounder stand their restructuring during the
internalization process. For this article, students' statements were analyzed during a discussion
promoted by the teacher about two student-made species groupings, one before and one after a
potentially significant teaching unit (UEPS) that involved biological systemat iccontent. The results show
that the negotiation of meaning sestablished during teachingledto changes in the students' concept
structures in order to enrich their cognitive structure based on the scientific knowledge shared by the
teacher.
Keywords: Discursive interactions, Debate, meaningful learning, Negotiation of meanings, Biological
systematics.

1 – INTRODUÇÃO
As interações discursivas em sala de aula tem sido objeto de muitas pesquisas sobre
ensino/aprendizagem de Ciências. Tais pesquisas foram influenciadas pela psicologia sóciohistórica ou sociocultural proposta por Vygotsky que afirma que o desenvolvimento humano
se dá por meio das relações sociais em que o indivíduo constrói no decorrer de sua vida, e
que tem resultado no desenvolvimento gradual do interesse sobre o processo de significação
em salas de aula de ciências, gerando um programa de pesquisa que procura responder como
os significados são criados e desenvolvidos por meio do uso da linguagem e outros modos de
comunicação (MORTIMER, 2002).
O papel da linguagem nos processos de ensino e aprendizagem de ciências é
complexo e possui intrinsecamente um caráter dual: por um lado, a linguagem é um objeto
do processo de aprendizagem de ciências onde o próprio conteúdo a ser ensinado possui suas
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particularidades do conhecimento e cabe ao professor uma forma de ensinar tais termos de
maneira que esse conhecimento se torne significativo para o aprendiz e, ao mesmo tempo,
se aproxime dos conhecimentos científicos. Mas, por outro, a linguagem é um instrumento
de mediação do seu processo de ensino, ou seja, a linguagem utilizada deve ser de fácil
compreensão usada pelo professor, para que assim a aquisição do conhecimento científico
escolar aconteça a partir dos conhecimentos cotidianos relacionados aos conceitos científicos
na sala de aula em questão (VILLANI e NASCIMENTO, 2003).
Mortimer e Scott (2002) corroboram que pouco se conhece sobre como os professores
dão suporte ao processo pelo qual os estudantes constroem significados em salas de aula de
ciências, sobre como essas interações são produzidas e como os diferentes tipos de discurso
podem auxiliar a aprendizagem dos estudantes. Assim, o foco dessa pesquisa está relacionado
ao processo de aprendizagem significativa de conteúdos de sistemática biológica que podem
ocorrer na interação entre professor, alunos e os materiais educativos em um contexto social
das salas de aulas de ciências.
2 – INTERAÇÕES DISCURSIVAS PARA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Na perspectiva das interações discursivas, a Aprendizagem Significativa pode ser
evidenciada nas falas de alunos em sala de aula. Ao analisar o padrão triádico entre o
professor-aluno-materiais educativos, as interações ganham destaque quando o estudante
expressa quais foram os significados captados. O professor, por sua vez, pode avaliar a
aprendizagem na fala do aluno, no uso do conhecimento aprendido, pois as estruturas
conceituais servem-se da linguagem para serem interiorizadas e memorizadas (ANTUNES et
al, 2010).
As condições para que ocorra uma aprendizagem significativa pressupõem que o
material de ensino seja potencialmente significativo e que o aprendiz manifeste disposição
para aprender de forma significativa, de modo não arbitrário e nem literal em sua estrutura
cognitiva. Tal processo ocorre quando um material potencialmente significativo é
internalizado por meio da relação que estabelece com outros conceitos na estrutura cognitiva.
O produto dessa interação será um subsunçor mais elaborado.
A internalização de conceitos, abordada acima, é influenciada pela relevância do
subsunçor para o novo tema. A inter-relação entre conceitos na estrutura cognitiva é
hierarquicamente organizada e dinâmica caracterizada por dois processo principais, a
diferenciação progressiva e a reconciliação integradora (MOREIRA, 2012).
A diferenciação progressiva é o processo de atribuição de significados a um dado
conhecimento ligado a aprendizagem subordinada, pela qual um conceito ou uma proposição
será apresentado de maneira geral e inclusiva e progressivamente será diferenciada e a partir
disso serão introduzidos conceitos mais específicos. A contínua utilização deste conhecimento
promove mudanças sobre o conceito e sua constante utilização habilita o subsunçor a
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estabelecer outros em níveis mais elevados de interações. A reconciliação integradora, ou
integrativa, é um processo dinâmico da estrutura cognitiva, simultâneo ao da diferenciação
progressiva, que consiste em eliminar diferenças aparentes, resolver inconsistências, integrar
significados, fazer superordenação (MOREIRA, 2012).
Quando aprendemos de maneira significativa, temos que progressivamente
diferenciar significados dos novos conhecimentos adquiridos a fim de perceber diferenças
entre eles, mas é preciso também proceder a reconciliação integradora. Se apenas
diferenciarmos cada vez mais os significados, acabaremos por perceber tudo diferente. Se
somente integrarmos os significados indefinidamente, terminaremos percebendo tudo igual.
Os dois processos são simultâneos e necessários à construção cognitiva, mas parecem ocorrer
com intensidades distintas. A diferenciação progressiva está mais relacionada à aprendizagem
significativa subordinada, que é mais comum, e a reconciliação integradora tem mais a ver
com a aprendizagem significativa superordenada que ocorre com menos frequência
(MOREIRA, 2012, p. 7). Além da diferenciação progressiva, da reconciliação integrativa e dos
organizadores prévios Ausubel recomendava também o uso dos princípios da organização
sequencial e da consolidação para facilitar a aprendizagem significativa (MOREIRA, 2012,
p.21).
A organização sequencial fica a cargo do professor, de organizar de forma hierárquica
os conteúdos a serem aprendidos e que os mesmo estabeleçam relações conceituais por parte
dos discentes. O processo de consolidação envolve o aprimoramento do subsunçor insistindose no domínio do que está sendo estudado, antes que novos materiais sejam introduzidos,
assegura-se contínua prontidão na matéria de ensino e alta probabilidade de êxito na
aprendizagem sequencialmente organizada para que ocorra uma aprendizagem significativa
(MOREIRA et al.,1997) . Os mesmo autores argumentam que nada mais natural que insistir
no domínio do conhecimento prévio antes de apresentar novos conhecimentos, porém deve
ter o cuidado para não ocorra uma aprendizagem mecânica com enfoque behaviorista
(MOREIRA et al., 1997).
A elaboração de um ensino potencialmente significativo, de acordo com Novak
(2000), envolve pelo planejamento, desenvolvimento e a avaliação ensino, que juntos
apresentam cinco aspectos. O professor e suas estratégias desenvolvidas para a
aprendizagem do aluno. O discente que tenha predisposição para captar os significados do
conteúdo a ser ensinado, o conteúdo esteja organizado de forma sequencial e hierárquica e
as estratégias de ensino sejam elaboradas visando uma aprendizagem significativa e que tais
métodos utilizados sejam constantemente avaliados.
Pensando nesses aspectos suscitados por Novak, a linguagem interior realiza um
trabalho que contribui para que a matéria apreendida seja internalizada por meio das
interações entre o professor /aluno e aluno/aluno com o significado lógico dos materiais de
aprendizagem, se transformando em significado psicológico para o aprendiz (MOREIRA,
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2012). O compartilhamento de significados nesse processo deve ser pensando de forma queas
suas histórias de vida, nas relações socioculturais que estabeleceram, sejam compreendidas
e passíveis a mudanças durantes a negociação desses significados.
Nesse sentido, no curso do uso da linguagem, o professor pode promover cadeias de
interações ao questionar os alunos ou até pedir que eles esclareçam melhor seus argumentos,
fazendo com que reflitam sobre o assunto. O professor pode facilitar a aprendizagem
significativa

na

medida

em

que

apresenta

conceitos

mais

gerais

e

inclusivos

e

progressivamente, de acordo com aqueles conceitos que são ancorados pelo sujeito,
acrescenta os conceitos mais específicos. Nesse processo dialógico, pode buscar sanar alguma
possível discrepância entre os novos conceitos ensinados e os já conhecidos. Tais
discrepâncias podem ser percebidas por meio da verbalização durante a negociação de
significados.
As abordagens comunicativas em que se ocorrem às interações devem ser levadas
em considerações ao planejar um episódio de ensino. Os autores Mortimer e Scott (2002)
identificaram padrões de interação que ocorrem à medida que a fala é estimulada dentro da
sala de aula comoI-R-A (Interação-Resposta-Feedback-Resposta-Feedback…) que ocorre com
a iniciação do professor, resposta do aluno, avaliação do professor. Também podem ocorrer
as cadeias interativas I-R-P-R-P... ou I-R-F-R-F.... (Interação-Resposta-Pergunta-Resposta…)
iniciadas pelo professor (I), a interação é entremeada por diferentes respostas, por feedbacks
(F) - cujo propósito é que o aluno torne sua ideia mais clara.
Em

relação

às

abordagens

comunicativas,

os

autores

esclarecem

como

Interativo/dialógico a relação entre professor e estudantes que exploram as ideias,
formularam perguntas autênticas e oferecem, consideram e trabalham diferentes pontos de
vista. Não-interativo/dialógico ocorre quando professor reconsidera, na sua fala, vários
pontos de vista, destacando similaridades e diferenças. Já o Interativo/de autoridade quando
o docente geralmente conduz os estudantes por meio de uma sequência de perguntas e
respostas, com o objetivo de chegar a um ponto de vista específico. E por fim, o Nãointerativo/de autoridade cada vez que professor apresenta um ponto de vista específico
(Mortimer; Scott,2002).
O docente poderá fazer uso de falas interativa e dialógicas para que o aluno possa
refletir, elabore seu discurso e compartilhe os aspectos por ele internalizados. Tais discursos
podem ser marcados pelas progressividades em relação aos conhecimentos prévios. Quando
não ocorrer tais relações, o docente pode utilizar uma abordagem de autoridades, não
interatividade quando necessária para reafirma qual a o significado espera que o aluno
consiga internalizar ou reconciliação entre os conhecimentos prévios e o novo conceito.
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3 – METODOLOGIA
As unidades de ensino potencialmente significativa (UEPS) é definida como 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 (MOREIRA, 2011). Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, foi
elaborada uma sequência de atividades em uma Unidade de Ensino Potencialmente
Significativa (UEPS) desenvolvida com 17 (dezessete) estudantes do sétimo ano, com idades
entre 11 e 14 anos, do ensino fundamental de uma escola privada da região sudoeste do
estado do Mato grosso do Sul. A proposta pretendia possibilitar a construção de conceitos de
forma significativa relacionados à sistemática biológica e compreender a participação das
interações discursivas na negociação de significados e internalizados pelos alunos.
Foi proposta aos alunos uma atividade individual de classificação de 52 imagens de
diferentes seres vivos, sobre os quais deveriam justificar os tipos de agrupamentos que
estavam realizando. Isso antes da sequência didática sobre ensino de sistemática biológica,
para detectar os conhecimentos prévios dos estudantes. Após isso, foi realizada uma UEPS a
partir da atividade feita e requisitado que fizessem um novo agrupamento, com o intuito de
averiguar a aprendizagem. Esses agrupamentos foram retomando com os discentes após
serem analisados pelo docente e elaboraram-se questões que provocassem interações entre
todos, considerando os conhecimentos que foram negociados encontrados nos agrupamentos.
4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
No começo da aula, a professora reuniu os alunos ao fundo da sala, sentados ao
chão, fazendo uma roda no intuito de que todos ficassem de frente uns para os outros e
posicionou os gravadores ao centro da sala. Para que os alunos não se sentissem incomodados
com os gravadores, a docente introduziu o uso dos instrumentos algumas semanas antes da
aula para que os discentes pudessem se acostumar com sua presença. Dessa forma foi
entregue aos estudantes os primeiros agrupamentos realizados por eles antes do ensino de
sistemática biológica.
Professora: Agora irei mostrar para vocês, o primeiro agrupamento dos seres
vivos, feito antes das aulas sobre os reinos. Lembram?
Érica: O meu deve
estar horrível! O meu tá tudo igual professora, eu não sabia de nada!
Eduardo: Animais terrestres... Animais terrestres, insetos, animais
planctônicos, plantas…
Jéssica: Animais terrestres, aves, plantas e insetos.
Adriano: Plantas frutíferas...

Ao entregar os agrupamentos os alunos começaram a discutir entre eles como eles
classificaram os exemplares. Durante essas interações ficam evidente o uso dos
conhecimentos prévios por eles para fazerem as classificações.
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As interações seguem os padrões triádico I-R-A1, iniciando pela pergunta do
professor, resposta do aluno e a avaliação do professor, que neste caso não avalia as
respostas como certas ou erradas. A interação com Lucas e a professora não tem, no entanto,
essa forma triádica e sim uma cadeia de interações (I-R-F-R-E)2. A professora, através de um
feedback(-F-) solicita uma interação dos alunos para que desenvolvam um melhor convívio,
visto que, os mesmos, durante as aulas, são pouco participativos. O discurso dessas falas são
interativas no enfoque da dialógica, pela qual o docente sonda os conhecimentos
internalizados pelos estudantes.
Professora: Como é feita a classificação dos seres vivos. Era classificado em
que?
Érica: Ah tá!... ReinoProfessora: Reino... Que mais?Eduardo:
FiloLucas: ClasseEduardo: OrdemAdriano: FiloÉrica: OrdemLucas:
FamíliaEduardo: Ai não sei mais!Professora: Tem mais? Tem a espécie ,ta
faltando...? Gustavo; Grupo?!Professora: Não! Não temos grupos. Vamos
LembrandoEduardo: Perai! O que a gente já falou? Professora: Nós falamos
possui
reino,
filo,
classe,
ordem,
família,
tem
mais?Eduardo:
EspécieProfessora: Antes da família é o?Elisângela: GêneroProfessora:
Gênero, filo, classe, ordem, espécie, tá fora de ordem aqui, mas só
lembrando...

A docente continua a usar o padrão triádico I-R-A e algumas cadeia de interações
(I-R-F-R-E) a fim de provocar as participações. A professora também faz uso do discurso de
autoridade para esclarecer alguns equívocos entre as falas dos alunos, como no caso da
interação com o aluno Eduardo. Em resumo, esses primeiros momentos das aulas foram
necessários para abordagem da professora aos questionários, pois as justificativas utilizadas
por eles nos agrupamentos partiram desses conhecimentos prévios.
Em continuidade a aula, a professora começa a questionar os alunos sobre o conteúdo
de sistemática biológica. A partir dessas interações a docente introduziu questões feitas a
partir dos agrupamentos realizados pelos mesmos.
Professora: Então nós começamos a estudar os seis grandes reinos. Quais
são os seis grandes reinos? Adriano: Plantae.
Eduardo:
Animal, vegetal.
Lucas: eubactérias.
Adriano: Protozoário.
Professora: Falta um... que é o 6°que é agora da
nova classificação.
Adriano:Arqueobactérias.
Professora: Das
arqueobactérias. Muito bem! Então nós estudamos que os seis grandes reinos
possuíam características próprias, podiam ser unicelular, autotróficos,
heterotrófico, eucarionte ou procarionte, tudo isso. Então a partir daqueles
reinos, nós fizemos esses agrupamentos aqui. O que vocês estão observando
nesses primeiro agrupamentos que vocês fizeram antes de estudarmos os
reinos?
Eduardo: uma merda!
Elisângela:
Tudo
errado.
Érica: Muito ruim.
Professora: que tá errado? Mas por que vocês acham
que tá errado? Eduardo: por que ta ruim, tá feio. Elisangela: Por que a
gente não conhecia. Erica: eu não sabia o que colocar, fui inventando uns
negócio.
Eduardo: Professora, eu coloquei animal racional. Giuliane:
É como nós pensávamos na época. Professora: Tá vendo. E que nem a
Giuliane estava falando, é como ela pensava na época. E você Lucas?
Pâmela: eu coloquei por tamanho.
Eduardo:
Eu
coloquei
animais
aquáticos.
Prof: Vamos escutar o Lucas. Lucas: Eu classificava de acordo
1
I-R-A sigla que representapadrões de interação de fala Iniciada pelo professor, Resposta do aluno, Avaliação do
professor.
2
I-R-F-R- siglaque representa padrões de interação de fala Iniciada pelo professor,resposta do aluno,
Feedbackpara que o aluno elabore um pouco mais sua fala, formando cadeias de interações.
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habitat que você usava.
Pâmela: eu também.

Prof: Era tamanho ou

Para os discentes, os agrupamentos feitos antes do ensino de sistemática biológica
eram errados. Ao analisar do ponto de vista da aprendizagem significativa nota-se que os
subsunçores sofreram modificação. Tais conhecimentos prévios estavam presentes na
maneira dos agrupamentos. Em algumas falas podemos perceber que os subsunçores tiveram
uma diferenciação progressiva quando o aluno Eduardo consegue compreender que animais
racionais e aquáticos não são usados como meios de classificação e consegue agora relacionar
em um mesmo grupo, já há reconciliação integrativa quando as alunas Elisângela e Giuliane
conseguem reconhecer que os critérios de classificação são outro, reorganizando em suas
estruturas cognitivas com conceitos ainda bem estabelecidos, como observados nos
agrupamentos eles conseguem reconhecer os critérios de classificação, mas ainda continuar
a usar outro critériosde agrupamento (aquáticos, terrestre, procarionte, reino animal) junto
com os novos conceitos aprendidos. Nota-se uma progressividade, pois agora os discentes
conseguem perceber os equívocos realizados no primeiro agrupamento ao justificar que
utilizava tamanhos, habitat. Ao analisar através da ferramenta sociocultural para planejar o
ensino, percebemos que as interações seguem os padrões I-R-A entre a professora e os
alunos, constata-se que o uso do diálogo agora passou a ser de autoridades, pois a docente
utiliza a fala de Giuliane para confirmar para as salas que não era errado o que eles pensavam
antes. A professora esperava que os alunos percebessem que os conhecimentos vão se
modificando a partir de novos conhecimentos, ou seja, que os conhecimentos prévios vão
sendo modificados a partir de novas interações. Nesse momento a professora inicia:
Professora: Quais foram os principais critérios de classificação utilizados por
vocês para fazer o primeiro agrupamento?
Eduardo: como assim?
Elisângela: Não sei prof.
Professora: Mas que principal característica você observou para você
classificar eles?Elisângela: Não sei [...] O que eu pensava que era na
época.Professora: O que você pensava que era? E você Adriano?Adriano: Se
eram mamíferos, aquáticos... Professora: O que você usou Érica Érica: As
características.
Professora: Que características?Érica: Sei lá, professora.
Olha eu não sei explicar.
Professora:
O
que
você
usou
Eduardo?Eduardo: Eu usei é, coloquei animais terrestres, animais aquáticos,
plantas, insetos, fungos, bactérias.
Professora:O que você usou Lucas?
Lucas: Forma, tamanho e habitat.Professora: O que você usou
Pâmela?
Pâmela: É..tamanho e habitat. Professora: E você?
Gustavo: Tamanho e forma e habitat. Adriano: eu usei o que pensava.
Érica: eu usei a aparência também. Professora: Vocês olharam então
aquela característica visual, que vocês viram na imagem que eu disponibilizei
e vocês classificaram. Turma: Isso!

Através dessa pergunta, os alunos confirmaram quais eram os conhecimentos prévios
que havia antes do ensino de sistemática biológica pelos quais podem ser verificados nos
agrupamentos. Do ponto de vista da ferramenta analítica, a professora continua com os
padrões I-R-A, pois a mesma tem uma pretensão com as respostas dos discentes que
evidencia-se os subsunçores observados nos agrupamentos. Também são desenvolvidas
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cadeias de interações I-R-F-R- entre a professora e a aluna Elisângela e Érica, a fim de que
as mesmas esclarecessem suas respostas à pergunta. A abordagem comunicativa segue o
padrão de interativo com algumas interações de autoridade por parte da docente.
Após esses questionamentos a docente entrega o segundo agrupamento feito pelos
alunos após o ensino de sistemática biológica. A reação dos alunos a essas classificações
estão evidenciadas nas interações abaixo:
Professora: Agora vou entregar para vocês o outro agrupamento feito depois
do estudo dos reinos.Eliane: Esse tá pior! Érica: O meu também tá errado.
Eduardo: Ah o meu tá mais bonitinho.Adriano: Ah, foi melhor, eu pus
multicelular. Alice: Gente, eu pus seres heterotróficos!Giuliane: eu coloquei
autotróficos. Eliane: Eu coloquei animais multicelulares. Alice: Ah Professora
o meu ta melhor! Eduardo: O meu melhorou 100%. Pâmela: Professora,
tá muito melhor esse negócio.
Professor: Por que ta melhor Pâmela?
Pâmela: Porque eu aprendi mais...Érica: Eu não sei explicar o meu. Lucas:
eu dividi pelos reinos e o reino animal dividi em dois, os vertebrados e os
invertebrados.

Conforme eles foram recebendo os agrupamentos ocorrem interações entre os alunos
sobre as classificações, constata-se a aprendizagem significativa de vários conceitos, alguns
alunos avaliavam os próprios rendimentos como bom e outros já detectaram erros que
cometeram ao fazer o agrupamento. Como Moreira (2012) salienta, é importante esclarecer
que aprendizagem significativa não é sinônimo de aprendizagem “correta”, mas aquela em
que é estabelecida uma relação de interação
Os alunos agora passam a ter tomada de consciência e uma fala mais próxima dos
conceitos científicos, eles agora já utilizam palavras como multicelulares, heterótrofos,
autótrofos e reino como justificativas de mudanças que ocorrem nesse novo agrupamento.
Na perspectiva da ferramenta analítica as interações foram cadeias de interações I-R-F-R
entre os alunos partindo de uma pergunta da professora. Nota-se que a docente se abstém
da fala enquanto os alunos se comunicam entre si, a mesma só interage quando necessita
esclarecer a fala de Pâmela, promovendo uma cadeia de interação com a discente. A
abordagem comunicativa mantém a interativa dialógica em todo o discurso.
Professora: Eu observei a maioria das classificações que vocês fizeram antes
e depois. Antes colocava aquático, terrestre e depois classificou de outra
forma. Por que a maioria trocou?Eduardo: Eu coloquei em Reino Animal, Reino
Vegetal, Reino Eubactéria, só que eu esqueci dois.Pâmela: Eu coloquei no
Reino Animal depois fui dividindo. Professora: Pâmela, por que então você
antes separava em vários grupos os animais e agora você colocou só em um?
Pâmela: Por que eu tive uma visão diferente. Professora: E que visão é
essa? Pâmela: No reino.Giuliane: Isso! Professora: No reino? Mas porque
vocês colocaram todos os animais no reino então?
Adriano: Pelas
características... se eles são unicelulares, pluricelulares, a gente também
aprendeu os eucariontes, procariontes. Professora: Uhum! Agora eu vou
fazer outra pergunta. Que é o seguinte: qual é a relação evolutiva entre os
seres vivos apresentados na imagem?Adriano: As características.
Professora: As características. O que mudou?
Pâmela: Modo de
alimentação. Professora: Modo de alimentação, o que mais? Adriano: O
habitat.
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Os alunos apresentam durante as interações os motivos que os fizeram modificar as
classificações desse novo agrupamento. Percebe-se que eles justificam através de conceitos
científicos e também estabelecem relações entre essas definições aprendidas e os
subsunçores. Dessa maneira, a professora delimita mais sua pergunta, agora provocando eles
a esclarecerem os tipos de relação evolutiva entre os seres vivos para serem colocados em
um mesmo grupo.
Professora: O que você acha que evoluiu, Lucas? Qual a relação evolutiva
entre todos esses seres vivos? Lucas: Que eles possuem células. Só isso que
eu achei em comum entre eles...Professora: Vamos lá! O que vocês acham
que evoluiu ? Que nem a Pâmela já disse um pouco, foi evoluindo o modo de
alimentação, o Lucas falou foi evoluindo o número de células.
Elisângela: ganhar novas características…Professora: O corpo começou a
ganhar o que Elisângela?Elisângela: Novas características....o corpo mudou…
Lucas: Ele começou a ficar complexo.Professora: o corpo começou a ficar
complexo... o que aconteceu mais?
Eduardo: Respiração diferente.
Giuliane: resistência. Professora: Respiração diferente, resistência. Que
mais?
Gustavo: Começaram a ficar mais preparados para a terra.
Professora: Começaram a ficar mais preparados para o ambiente terrestre.
Que mais? Érica: A temperatura do corpo mudou. Lucas:Novos métodos
para se defender dos predadores. Professora: Muito bem! Novos métodos
de defesa contra os predadores, isso mesmo! Então eu queria só entender
porque vocês classificaram em reinos?Adriano: Por que era mais prático.
Giuliane: Os grupos eram diferentes... Adriano: Por que as características
eram diferentes. Professora: No caso então era por que o Reino era mais
abrangente, ele agrupava todos, por isso vocês colocaram reino, mais prático
porque abrangia todos?Todos: sim! Érica: Isso prof! Lucas: Os seres das
imagens tinham características iguais que davam para separar por reino.
Professora: Então como distinguir os seres vivos uns dos outros nesses
agrupamentos?Adriano: As células…Eduardo: Multicelulares… Elisangela: o
Habitat...Professora: As células, o habitat…Érica: A respiração… Lucas:
reprodução...Pâmela: os sistemas, modo de pensamento…Professora: As
células, o habitat, a respiração, os sistemas e a reprodução. Então tudo isso
vai ser o que vai diferenciar um animal do outro.

Através das interações evidenciarem que os subsunçores sofreram modificações,
agora os alunos passaram a destacar a evolução dos agrupamentos que foram feitos. Os
discentes passaram a utilizar palavras consolidadas em sua estrutura cognitiva. Quando os
alunos conseguem estabelecer que

os seres vivos nas imagens mudaram sua forma de

alimentação, corpo, reprodução quantidade de células e etc., percebemos que isso foi
utilizados para a separação dos novos grupos. A fala do estudante Lucas sobre a separação
em reino deixa claro que ele compreendia a relação entres os seres vivos assim como outros
alunos expressaram anteriormente. A docente então esclarece esta relação ao perguntar
como eles distinguiam os seres vivos presentes nas imagens evidenciando a modificação dos
subsunçores para mais próximo da sistemática biológica. O discurso continua sendo interativo
dialógico e interativo de autoridade entre os alunos e a professora. Os padrões de interações
seguem formando cadeias de interações (I-R-F-R).
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS (OU CONCLUSÕES)
A TAS possibilita que o professor seja mediador do ensino através dos conhecimentos
prévios para geração de conflitos na estrutura cognitiva dos estudantes a fim de que os
mesmos possam internalizar os significados negociados e compartilhados durante o
desenvolvimento da aprendizagem. É necessário ressaltar a participação da aprendizagem
mecânica no decorrer do ensino pela criação de subsunçores quando preciso, e que a
necessidade dessa aprendizagem seja reconsiderada pelos professores ao ensinar as classes
taxonômicas.
Para promover uma aprendizagem significativa é necessário que, assim como o
aluno, o professor demonstre disposição a ensinar de forma significativa, buscando interagir
com o aluno durante todo o processo, fazendo com que o mesmo consiga também demonstrar
essa disposição a aprender, pois uma aprendizagem não acontece sem que se tenha
estabelecido uma relação entre o professor e aluno. É importante reconhecer que a
aprendizagem significativa pode ocorrer sem estar relacionada ao contexto dos conteúdos. A
partir do ponto em que os discentes conseguem ancorar e aprimorar seus subsunçores já
existentes, de fato ocorreu uma aprendizagem significativa e as interações discursivas podem
evidenciar esses processos de internalização dos novos conceitos aprendidos.
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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 abordagemqualitativa
e de cunho 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 às 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 sem 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
O pressuposto principal da teoria de Ausubel é a relação de conteúdos que vão se
incorporando de forma hierárquica e mais complexa na estrutura cognitiva do estudante, de
forma que haja ligação entre os conhecimentos prévios e os novos conhecimentos,
propiciando aprendizagem aos estudantes.
Ressalta-se a contribuição relevante para formulação da teoria proposta por Joseph
Novak, da criação de uma estratégia de ensino que propõe o uso de mapas conceituais
visando a integração construtiva, positiva, entre pensamentos, sentimentos e ações que
conduz ao engrandecimento humano levando em consideração não só o cognitivo, mas
também o emocional do estudante, considerando-o como pessoa. Para ele, quando a
aprendizagem é significativa, o estudante se predispõe à novas aprendizagens na área.
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Cabe ressaltar que oprocesso de ensino e aprendizagem de Botânica é motivo de
preocupação para pesquisadores da área em decorrência dos resultados apontados em seus
estudos.Porém, retratar 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 percebemos e nos
envolvemos como fazemos com os animais. Essa dificuldade em perceber as plantas no
ambiente, Wandersee et al. (2001) a nomeia “cegueira botânica”. E isso pode ser considerado
um dos entraves no aprendizado desse tema.
Um estudo realizado por Melo et. al. (2012), aponta alguns problemas mencionados
por estudantes em relação a aprendizagem em botânica. Segundo esses estudantes, nas
aulas se utiliza um vocabulário difícil para ensinar os conteúdos, ausência de aulas práticas e
falta de relação com a realidade.
O ensino de botânica é muito teórico (KINOSHITA et al., 2006)e tem geralmente o
livro didático como único recurso de apoio. A ausência de aulas práticas ede contextualização
causa desinteresse e torna as aulas enfadonhas. Ademais, não se considera os conhecimentos
prévios dos estudantes. Segundo Ausubel, identificar o que o aprendiz sabe sobre um assunto,
e ensinar a partir desses conhecimentos é o aspecto mais relevante para iniciar o processo
do ensino.
Este estudo foi desenvolvido em uma escola pública e teve como objetivo identificar
os conhecimentos prévios dos estudantes do sétimo ano do ensino fundamental sobre o
conceito de planta. As informações obtidas foram utilizadas na elaboração de uma Unidade
de Ensino Potencialmente Significativa – UEPS,(MOREIRA, 2012) com objetivo de trabalhar o
conceito de planta nesses estudantes.
2–MARCO TEÓRICO
A aprendizagem significativa defendida por Ausubel em sua teoria –Teoria da
Aprendizagem Significativa(TAS), é definida como “um processo por meio do qual uma nova
informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da estrutura de
conhecimento do indivíduo(MOREIRA, 2011, p. 161)”. De acordo com os autores Ausubel,
Novak e Hanesian(1980, p.23), a aprendizagem significativa “ocorre quando a tarefa de
aprendizagem implica relacionar, de forma não arbitrária e substantiva (não literal), uma
nova informação a outras com as quais o aluno já esteja familiarizado, e quando o estudante
adota estratégias correspondentes para assim proceder”.
Nessa teoria, para que a aprendizagemseja significativa é necessário que o conteúdo
ou conceito a ser aprendido pelo estudante seja potencialmente significativo, ou seja, que
tenha a propriedade de ser relacionável com a estrutura cognitiva preestabelecida do
aprendiz.É preciso tambémque este tenha predisposição a aprender, mas, “se a intenção do
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aprendiz for simplesmente memorizá-lo, arbitrária e literalmente, tanto o processo de
aprendizagem como seu produto serão mecânicos (ou automáticos) (MOREIRA, 2011, p.
164)”
Outro aspecto importante no processo da aprendizagem significativa é identificação
dos conhecimentos prévios dos estudantes antes do início do processo de ensino é um dos
aspectos mais importantes na teoria da aprendizagem significativa (TAS) de Ausubel et al.
(1980). Os conhecimentos prévios servem de ancora para os novos conceitos, contudo, estes
têm que ser relacionáveis com o que vai ser apresentadode modo não arbitrário e não e literal
(AUSUBEL et al. 1980).
Com base nesse pressuposto, investigar o que os estudantes já sabem sobre planta
justifica a importância da 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).
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 ensinar botânica.
Um dos recursos que pode ser utilizado como estratégia 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, o conteúdo deve ser apresentado 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, 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). Ao utilizar o mapa conceitual, o
estudante passa a avaliar seus conceitos sobre o assunto e consequentemente suas possíveis
dificuldades. Assim, o aprendiz se torna autônomo no processo de aprendizagem construindo
significados sobre o conteúdo exposto.
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Ademais, 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
Esse estudo é de abordagem qualitativa e de cunho descritivo e interpretativo.
A

pesquisa

foi

realizada

numa

escola

estadual

de

ensino

fundamental

e

médionomunicípio de Boa Vista, RR, cujos participantes foram cem (100)estudantes de quatro
turmas de sétimo ano do ensino fundamental. A coleta de dados foi realizada com uso de
mapas conceituais elaborados pelos estudantes participantes.
A investigação ocorreu no período de três aulas com tempo de duração de cinquenta
minutos cada uma delas.
A primeira aula foi utilizada para identificar se os estudantes conheciam e se sabiam
elaborar um mapa. De acordo com as respostas, todos apontaram já ter visto um mapa,
porém não sabiam elaborar. Diante desses dados foi necessário orientá-los na elaboração.
Na segunda aula os estudantes escolheram um tema de interesse geral da turma e,
individualmente construíram um mapa sobre o tema escolhido. Essa tarefa teve a finalidade
de orientá-los na construção de mapas, esclarecer dúvidas caso houvessem.
Na terceira aula os estudantes receberam o tema (planta) sobre o qual elaborariam os
mapas.

Nesse momento também foram orientados a não utilizarem nenhum material de

apoio (livro, apostila ou qualquer outro recurso), a fim de que não interferisse nas informações
que eles tinham sobre as plantas.
A análise dos dados constitui-se em verificarse os estudantes detinhamconceitos, quais
conceitos apresentam e a quais aspectos das plantas esses termos estavam relacionados.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Para o levantamento das concepções prévias dos estudantes sobre o tema planta,
foram confeccionados 100 (cem) mapas conceituais.
Os mapas foram categorizados em quatro grupos (Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 e Grupo
4). O critério para divisão dos mapas em grupos foi a variedade de conceitos, e se estes
conceitos apresentavam coerência adequada entre si e, se apresentavam ou não termos de
ligação, bem como se os conceitos não estavam relacionados as plantas.
Categorias dos grupos
Grupo 1 – Maior variedade de conceitos.
Grupo 2 – Presença de termos de ligação e coerência entre os conceitos.
Grupo 3 – Ausência de termos de ligação
Grupo 4 – Menor variedade conceitual e termos que não se referem as plantas.
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Em relação aos conceitos apresentados nos mapas, essesforam classificadoscomo
características gerais das plantas, insereprodução, órgãos, fisiologia e sem relação com as
plantas.
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 1 - Grupo 1.

Figura 02: Mapa conceitual 2 - Grupo 1.

Na figura 01 observa-se que há conceitos ligados com coerênciaentre si e há alguns
termos de ligação que promovem interação, como se vê entre os termos“planta e
fotossíntese”, “planta tem raiz”, “raiz absorve nutrientes” e “produzem seu próprio alimento
com e autótrofos”.
Porém, alguns conceitos foram mencionados sem termos de ligação como é caso de
“frutífera

fruta”, “planta

ser vivo”, “fotossíntese

oxigênio”, “folha

fotossíntese

luz solar”.
Na figura 02 se observa muitos conceitos, mas, sem de termos de ligação. Além disso,
esses conceitos

foram mencionadossem conexão coerente, como se observa nos termos

“sexuadamente

assexuadamente”, “eucariontes

produzem seu próprio alimento”.
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Para Novak (2010), os termos de ligações são um diferencial dos mapas conceituais.
Mas, neste estudo essa ausência de termos de ligação entre os conceitos já era esperado,
pois a maioria dos estudantes não tinha nenhuma experiência na construção de mapas.
Após a análise das figuras 01 e 02 percebe-se que a visão dos estudantes sobre plantas
é de organismos do grupo das angiospermas. Essas plantas apresentam estruturas como raiz,
caule, folhas, flores e frutos. Observa-se ainda que os termos mais frequentes são
relacionados a características morfofisiológicas das plantas. Os pesquisadores Silva e Souza
(2013) e, Bitencourt et al. (2011) investigando os conhecimentos prévios sobre o conceito de
planta em estudantes de sétimo e oitavo ano do ensino fundamental respectivamente,
obtiveram resultados semelhantes. De acordo com esses autores, a maioria dos estudantes
menciona 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. 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 - Grupo 2.

Figura 04: Mapa conceitual - Grupo 2.

O grupo 03 que representa 11% dos estudantes, não há termos de ligação entre os
termos e, apresenta conceitos específicos referentes aos órgãos vegetais, tais como: folhas,
flores, raízes, sementes, espinhos e caule.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1269

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

Como se observa na figura 05, os conceitos mencionados por esse grupo, assim como
os do grupo 01, são relacionados a plantas superiores.

Figura 05: Mapa conceitual - Grupo 03.

Figura 06: Mapa conceitual - 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:
plantareino

plantaprocariontes/

monera.De acordo com a figura 07, o estudante não faz a interação adequada

entre os conceitos apresentados e, além disso inseriu o termo “procarionte”, característica
exclusiva dos indivíduos do reino monera.

Figura 07: Mapa conceitual - Grupo 4

Figura 08: Mapa conceitual - Grupo 4.

A percepção sobre plantasapresentada nesse estudo está relacionada ao grupo das
angiospermas, pois os termos flores, frutos e sementes foram mencionados em 81% dos
mapas. Além disso, refere-se principalmente às características gerais e morfofisiológicas das
plantas.
Outro aspecto evidenciado foi a falta de diferenciação progressiva no material
produzido pelos estudantes, porém adequadaao grupo investigado, já que o conteúdo sobre
plantas não havia sido trabalhado nas turmas.
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5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
O pesquisa proporcionou identificar por meio de mapa conceitual o nível de
conhecimento que os estudantes têm sobre o conceito de planta.
Detectar esses conhecimentos é importante, já que o conteúdo de botânica é um tema
que tem revelado muitos problemas no que tange ao processo de ensino e aprendizagem. E
a identificação desses conhecimentos se torna ainda mais significativo quando, o professor
tem como objetivo desenvolver novas estratégias para melhorar a qualidade do ensino e da
aprendizagem. Tendo em vista que ensinar a partir do que o aprendiz sabe, é fator primordial
na aprendizagem significativa.
Nesse estudo, outro aspecto identificado foi que os mapas conceituais são
instrumentos

relevantes

na

identificação

dos

conhecimentosprévios.

Através

desse

instrumento os estudantes puderam expor todos os conceitos que consideravam relacionados
as plantas. Ademais, os participantes se mostraram receptivos quanto ao uso desse
instrumento, o que facilitou coletar o maior número de informações possíveis.
A partir dos dados coletados se pode pensar nas estratégias que deveriam ser
desenvolvidas numa unidade de ensino potencialmente significativa(UEPS) no ensino de
botânica nas turmas investigadas.
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Resumo:No ensino de ciências os assuntos que envolvem a fisiologia, em especial o sistema nervoso,
são abordados de forma abstrata em sala, tornando o tema difícil, na opinião dos alunos. Por isso, nos
centramos nas seguintes questões: como o conteúdo inerente ao tema Sistema Nervoso tem sido
ensinado e pesquisado nos Ensinos Fundamental e Médio? Como a Teoria da Aprendizagem Significativa
tem fundamentado o ensino e as pesquisas sobre o tema? Para este estudo de abordagem qualitativa,
assumimos a Teoria da Aprendizagem Significativa como referencial Teórico. Foi realizado um
levantamento bibliográfico no portal dos Periódicos Capes, nas atas dos Encontros de Aprendizagem
Significativa e nas do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciência. Foram encontrados oito
relatos de experiência que atenderam aos critérios de busca. No entanto, a maioria se preocupou com
o ensino da Biologia e de Ciências de forma geral, tendo apenas um deles discutido o ensino do Sistema
Nervoso somente. Somente os trabalhos apresentados nos Encontros de Aprendizagem Significativa
apresentaram menção à Teoria. Apesar disso, foi possível identificar que a Teoria estava presente,
mesmo que implicitamente, em outros.
Palavras-chave: Ensino, Aprendizagem, Sistema Nervoso.
Abstract:In science education, the subjects that involve physiology, especially the nervous system, are
taught in an abstract way making the theme difficult in the students' opinion.Therefore, we focus on the
following questions: How has the content inherent in the topic nervous system been taught and
researched in Elementary and High School? How has meaningful learning theory grounded teaching and
research about the theme?For this study of a qualitative approach, we assume meaningful learning
theory as a theoretical framework. A bibliographic review was carried out on the Periódicos Capes site,
in the proceedings of the Meaningful Learning Meetings and the National Meeting of Research in Science
Education. Eight papers that met the search criteria were found.However, most of them were concerned
with teaching Biology and Science in general. Only one paper discussed just Nervous System teaching.
Only the papers presented in Meaningful Learning Meetings referred to the Theory. Despite this, it was
possible to identify that Theory was present, even implicitly, in others.
Keywords: Teaching, Learning, Nervous System.

1 - INTRODUÇÃO
O ensino de Ciências tem como objetivo aguçar o senso crítico do aluno, permitindo-o
formular e refutar hipóteses sobre os fenômenos estudados, além de despertar seu interesse
sobre a Ciência. No estudo de Ciências, discute-se a relação entre o ser humano e a natureza,
colaborando para que os alunos desenvolvam uma consciência social e planetária (BRASIL,
1998).
Segundo a Academia Brasileira de Ciências (2007), o ensino de Ciências na Educação
Básica contribui para que o aluno saiba utilizar a linguagem das Ciências e elaborar
explicações científicas dos fenômenos a fim de compreender a dinâmica atual do nosso
ambiente. Segundo o referido autor, o bom ensino de Ciências no Ensino Fundamental e no
Ensino Médio colabora para um bom desenvolvimento do país.
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Uma das temáticas desenvolvidas no ensino de Ciências – Biologia - é o funcionamento
do Sistema Nervoso, que é responsável pelo envio de mensagens elétricas pelos nervos,
coordenando diversas funções do organismo, como a fala, mobilidade, nutrição heterotrófica
e a rápida resposta aos estímulos do ambiente (LINHARES; GEWANDZNAJER, 2009).
Mesmo com a relevância do ensino de Ciências, alguns temas que envolvem o
funcionamento da Fisiologia humana geram muitas dúvidas e confusões, provocadas,
principalmente, pela fragmentação dos conceitos durante o ensino dos sistemas (TRIVELATO,
2005). Associado a este fato, a pouca aplicabilidade dos conteúdos, gera desinteresse em
sala, podendo levar o aluno a um baixo rendimento em aula (POZO; CRESPO, 2009). Além
disso, Garcia e Soares (2014) e Gurgel et al.(2014), relatam queos alunos do ensino médio
apresentam dificuldades nacompreensão do conteúdo devido a forma como ele é ensinado.
Segundo os referidos autores, normalmente, os conceitos são apresentados de forma abstrata
e sem relação com a realidade vivida pelos estudantes.
Considerando que é desejável o estabelecimento de relações conceituais para a
compreensão do conteúdo das Ciências, as ideias discutidas no ensino devem ser
contextualizadas e apresentar sentido para os alunos. Além disso, espera-se que os alunos
aprendam os novos conceitos e proposições com significado.Na perspectiva construtivista e
humanista, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) (AUSUBEL, 2003; GOWIN, 1981;
NOVAK,

2010)

apresenta

como

ocorre

o

processo

de

aprendizagem

significativa,

apresentando conceitos e princípios que auxiliam o professor no planejamento, execução e
avaliação do ensino e dos elementos inerentes a ele. A aprendizagem significativa é um
processo no qual o aprendiz associa, de forma não arbitrária (não aleatória) e substantiva
(não literal), novas ideias às já existentes em sua estrutura cognitiva (AUSUBEL, 2003). Além
da importância do conhecimento prévio, o material de ensino deve ser potencialmente
significativo e o aprendiz deve apresentar disposição para realizar as relações conceituais,
atribuindo significado ao novo conhecimento (AUSUBEL, 2003).
Segundo Novak (2010), professor, aluno, conteúdo, contexto e avaliação são
elementos da educação que interagem dialogicamente e concomitantemente no ensino. Nessa
dinâmica, Gowin (1981) argumenta ser fundamental, negociar, compartilhar e captar os
significados dos conceitos para que o aluno estabeleça relações conceituais e escolha atribuir
significados ao conteúdo. Além de fundamentar o ensino, a TAS, como referencial teórico,
pode subsidiar a pesquisa sobre ensino (LEMOS, 2007).
Considerando que a aprendizagem com significado é fundamental para que o aluno
interprete os fenômenos, neste caso, biológicos, a partir de e com seus conhecimentos sobre
Ciências, nos centramos nas seguintes questões de investigação: como o conteúdo inerente
ao tema Sistema Nervoso tem sido ensinado e pesquisado nos Ensinos Fundamental e Médio?
Como a Teoria da Aprendizagem Significativa tem fundamentado o ensino e as pesquisas
sobre o tema?

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1273

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

2 - MÉTODO
Para responder às questões postas, foi realizado um levantamento bibliográfico com
abordagem qualitativa. A busca foi realizada em português e considerou três locais: portal
dos Periódicos CAPES1, atas do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências
(ENPEC)2 e atas do Encontro Regional (I ERAS), Nacionais (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º ENAS)
e Internacionais de Aprendizagem Significativa (III, V, VI e VII EIAS)3.
Nos periódicos CAPESfoi utilizada a “busca avançada” com opção para artigos científicos dos
últimos 20 anos (1999 a 2019). Além disso, foram selecionados apenas os artigos revisados
por apresentarem maior confiabilidade e qualidade (HAMES, 2012). A busca foi realizada com
as combinações de termos apresentadas no Quadro 1.
Para as buscas realizadas nos anais dos Encontros de Aprendizagem Significativa
disponíveis no site do evento, utilizamos a ferramenta de busca do Adobe Acrobat, programa
usado para a leitura de documentos em formato PDF. Cada termo relacionado ao Sistema
Nervoso (Quadro 1) foi digitado na barra destinada a busca e, dessa forma, obtida a
frequência de cada um dos termos mencionados ao longo dos anais.Após a seleção dos textos,
foi realizada a leitura dos resumos com o objetivo de verificar se os textos atendiam aos
critérios de inclusão. Os trabalhos dentro do escopo pretendido foram lidos na íntegra
Quadro 1. Combinações de termos utilizados para a busca nos periódicos CAPES
Ensino
Sistema Nervoso
Aprendizagem significativa
Aprendizagem
Cinco Sentidos
Ensino fundamental
E
(Visão, audição, tato,
Ensino médio
paladar, olfato)
Educação básica
Didática
Neurônio
Escola

Nas atas do ENPEC foram utilizados dois mecanismos de busca disponibilizados pelo
site. Os textos referentes ao I, II e IV ENPEC não estão disponíveis na página do evento. Do
III ao VII ENPEC, como recomendado no site, foi utilizado o atalho ‘Ctrl + F’ para localizar os
termos nos títulos. A partir do ano de 2011 (VIII ENPEC), foi disponibilizado um mecanismo
de busca que identifica os termos nos títulos e palavras-chave dos trabalhos. Como se trata
de um evento sobre Ensino de Ciências, somente os termos relacionados ao Sistema Nervoso
foram utilizados (Quadro 1). Após identificação da ocorrência dos termos, os textos foram
lidos na íntegra.
A partir da leitura dos textos buscou-se identificar como o ensino do Sistema Nervoso tem
sido desenvolvido na Educação Básica e as suas possíveis relações, mesmo que implícitas,
com a TAS.

1

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Disponível em: www.periódicos.capes.gov.br
Disponível em: http://abrapecnet.org.br/wordpress/pt/atas-dos-enpecs/
3
Disponível em: https://www.apsignificativa.com.br/anais
2
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3 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Na busca realizada nos periódicos CAPES foi encontrado um artigo no universo de
1.166 resultados (Quadro 2).O artigo intitulado “Iniciação científica no ensino médio: um
modelo de aproximação da escola com a universidade por meio do método científico” (HECK
et al., 2012) foi publicado na Revista Brasileira de Pós-Graduação. Embora o texto tenha
cumprido os critérios da busca, seu foco não está no Ensino do Sistema Nervoso para os
alunos da Educação Básica. Trata-se de um relato de experiência sobre um projeto
desenvolvido em parceria entre escola e universidade. Nele, os alunos do Ensino Médio
participam de atividades de laboratório, com o foco na Fisiologia, para aprender e desenvolver
projetos usando o método científico a fim de facilitar a aquisição de conhecimentos para o
ingresso no Ensino Superior. Além disso, não há menção à TAS.
Quadro 2. Resultados provenientes das combinações de termos e suasocorrências na Educação
Básica (EB)
Termos combinados

Sistema
Nervoso

EB

Ensino
339
0
Aprendizagem Significativa
2
0
Aprendizagem
255
0
Ensino Fundamental
0
0
Didática
11
0
Ensino Médio
68
0
Ensino Básico
9
1
Escola
482
1*
*Mesmo artigo encontrado na combinação anterior

Cinco
Sentidos

EB

Neurônio

EB

19
2
15
5
2
3
1
21

0
0
0
0
0
0
0
0

17
0
26
6
1
2
1
15

0
0
0
0
0
0
0
0

As buscas realizadas nos encontros de aprendizagem significativa mostram poucos
trabalhos relacionados ao tema sistema nervoso (Quadro 3).
No ERAS, o trabalho encontrado foi “Desenvolvimento de estratégias para a promoção
da aprendizagem significativa dos principais sistemas do corpo humano para alunos do ensino
fundamental, Recife, PE” (BARROS; LIMA; GOMES, 2015).O trabalho propôs estratégias de
ensino para favorecer a construção de conhecimentos de alunos do 8º ano do Ensino
Fundamental. O ensino não priorizou somente o conteúdo do Sistema Nervoso, mas todos os
sistemas do corpo humano. Na aula sobre o tema, os alunos construíram em argila estruturas
como cérebros, neurônios, células de glia e caixa craniana. Após a elaboração, todos
apresentaram explicações sobre o material construído. Os autores não explicitaram, mas
quando o aluno explica satisfatoriamente o fenômeno e suas relações conceituais com as
próprias palavras o professor pode obter evidências de aprendizagem significativa (AUSUBEL,
2003). Para os autores, a atividade favoreceu, além da participação ativa dos alunos, a
ancoragem de novas informações aos subsunçores dos alunos, ampliando o conhecimento
sobre os sistemas do corpo humano. Embora não haja evidências claras no texto sobre a
participação ativa dos estudantes durante as atividades, esta poderia ser interpretada como
um indício de intencionalidade para a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003).
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No ENAS, o trabalho “Aprendizagem significativa de Biologia numa proposta de ensino
para educandos com deficiência visual” (YOSHIKAWA; LOPES, 2014) teve o objetivo de avaliar
uma sequência didática para o ensino do cérebro e suas estruturas a duas estudantes cegas.
Após a identificação dos conhecimentos prévios, a sequência didática foi desenvolvida. Para
os autores, as atividades favoreceram a reconciliação integrativa com ocorrência da
aprendizagem significativa combinatória dos conceitos, além de favorecer o componente
afetivo. Ao que parece as atividades propostas podem ter integrado o pensar, sentir e o fazer
(NOVAK, 2010). O texto ainda destaca a importância da TAS para orientar a elaboração do
ensino.
Quadro 3. Resultados da busca com os termos nas edições dos Encontros de Aprendizagem
Significativa. São apresentadas a frequência dos termos, o número de artigo e menção à Educação
Básica (EB)
Sistema
Cinco
Encontros
Neurônio Artigos
EB
Nervoso
Sentidos
1º ERAS
1º ENAS
2º ENAS
3º ENAS*

2
0
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

4º ENAS

2

0

0

1

0

5º ENAS

19

0

11

3

1

6º ENAS

1

0

0

1

0

7º ENAS
0
III EIAS
0
V EIAS
2
VI EIAS
2
VII EIAS
4
*O 3º ENAS e o VI EIAS têm a mesma ata, pois

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
5
2
2
3
2
5
0
foram realizados no mesmo evento.

Nas edições do EIAS, conforme Quadro 3, foram encontrados dois artigos: intitulados
“A teoria da aprendizagem significativa no planejamento do ensino de ciências para o nono
ano do ensino fundamental” (TRAN; BASSOLI, 2010) e“Narrativas e neuroeducação: relatório
científico de uma oficina de contadores de histórias” (ASSIS et al., 2010).
Embora a primeira pesquisa tenha cumprido os critérios de busca, não tem o foco no ensino
do sistema nervoso e seus elementos. O segundo trabalho, constitui um relato de
experiênciacom a educação não-formal para alunos da Educação infantil e Ensino
Fundamental. Uma oficina de contadores de histórias foi promovida para contextualizar e
consolidar a aprendizagem de conceitos básicos das neurociências. Para os autores esta
estratégia pode ampliar os conhecimentos prévios dos estudantes, além de aproximar os
conceitos do cotidiano. Durante as narrativas foram considerados os conhecimentos prévios
dos estudantes para discutir o papel dos neurônios e do sistema nervoso central no dia a dia.
Os autores acreditam que o significado lógico do material apresentado na oficina favoreceu a
aquisição de conceitos pelos alunos com significado psicológico, conforme explicado por
Ausubel (2003).
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Encontramos no Ⅹ ENPEC (Quadro 4), os trabalhos “A Mobilizaçãoda atenção por meio
daprodução de vídeos e a construção deconhecimentos em ciências no ensinofundamental”
(BECKER et al., 2015) e “O Ensino de Biologia a Partir da Robótica” (GARCIA; SOARES, 2015).
Ambos os trabalhos relatam casos de atividades realizadas em ambiente escolar, porém não
em aulas regulares e sim, como oficinas e minicursos.
O primeiro texto relata uma oficina de produção de vídeos com alunos do ensino fundamental
utilizando como tema os ‘órgãos do sentido’. Apesar dos autores terem identificado os
conhecimentos prévios dos estudantes e mencionado a importância de as metodologias
favorecerem a aprendizagem significativa, não foram encontradas citações referentes a TAS.
Quadro 4. Resultados originários das buscas nos anais dos Encontros Nacionais de Pesquisa em
Ensino de Ciências (ENPEC). No quadro mostramos os resultados de cada termo de busca, a
quantidade de artigos encontrados e a aplicação no ensino nervoso no ensino básico (EB)
Cinco Sentidos
Neurônio Artigos
EB
Encontros Sistema Nervoso
0

0

0

0

ⅡENPEC

0
0

0

0

0

0

ⅢENPEC

0

0

0

0

0

ⅠENPEC

ⅣENPEC

0

0

0

0

0

Ⅴ ENPEC

0

3

0

3

0

Ⅵ ENPEC

0

0

0

0

0

Ⅶ ENPEC

0

0

0

0

0

ⅧENPEC

0

0

0

0

0

ⅨENPEC

23

12

0

35

0

Ⅹ ENPEC

21

8

0

29

2

Ⅺ ENPEC

15

19

0

24

2

Todavia, o segundo texto trata da contribuição da robótica educacional para a
construção do conhecimento de Biologia por alunos do Ensino Médio. no segundo artigo é
possível encontrar evidências da TAS, mesmo não a citando de forma explícita. Apesar de não
haver menção à TAS, é possível notar a interações entre o pensar, o sentir e o fazer(NOVAK,
2010)durante a construção dos protótipos. Ademais, houve a necessidade de utilização dos
conhecimentos prévios referentes ao sistema nervoso para a realização da atividade.
Na última edição do ENPEC foram encontrados dois artigos (Quadro 4):“Discutindo
Saúde e Cidadania a partir dos sentidos do Corpo” (SANTOS et al.,2017) e “Teatro e Ciências:
a aprendizagem como produção de sentidos subjetivos” (CASANOVA; ALVES, 2017).
O primeiro trabalho, cujo objetivo foi promover a construção de uma visão ampliada
de saúde pelos alunos do Ensino Fundamental, relatou atividades pedagógicas com os Cinco
Sentidos, porém, não na perspectiva do ensino do Sistema Nervoso.O segundo artigo teve o
foco na motivação dos estudantes para aprendizagem de Ciências. “As drogas e suas ações
no Sistema Nervoso” foram discutidas durante uma das atividades realizadas. Em ambos os
textos não foram encontradas relações com a TAS.
4– CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Apesar da temática envolvendo o Sistema Nervoso e suas interações ser de grande
relevância para os anos do Ensino Fundamental e Médio, existem poucos trabalhos na
literatura preocupados com o ensino e a aprendizagem com significado do tema.
Nos relatos de experiência encontrados havia a preocupação com o ensino dos conteúdos da
Biologia e de Ciências e, dentre eles, o Sistema Nervoso.O trabalho realizado por Garcia e
Soares (2015), apresentado no Ⅹ ENPEC foi o único que apresentou somente os conceitos do
sistema nervoso para o seu funcionamento do protótipo.
Somente os trabalhos apresentados nos Encontros de Aprendizagem Significativa
apresentaram menção à TAS. Apesar disso, foi possível identificar que a TAS estava presente,
mesmo que implicitamente, em outros.
Esperamos que a partir dessa revisão novos trabalhos envolvendo, não só o Sistema Nervoso,
mas também os outros sistemas do corpo humano, considerados tão complexos por grande
parte dos alunos, sejam desenvolvidos demonstrando de fato sua aplicabilidade na vida dos
estudantes.
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Resumo: Neste artigo, abordamos a experiência de uma docente na proposição de uma Unidade de
Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) para trabalhar a elaboração de mapa de riscos em sala de
aula de cursos técnicos em segurança do trabalho, para uma turma de primeiro semestre do curso
Técnico em Segurança do Trabalho. A Teoria de Aprendizagem Significativa ampara a pesquisa
desenvolvida e oferece os alicerces para a elaboração do produto educacional destinado a este curso.
Por meio de uma pesquisa qualitativa e embasados em uma revisão teórica acerca dos elementos da
Teoria de Aprendizagem Significativa, na visão de Ausubel, e da Aprendizagem Significativa Crítica como
definida por Moreira, a experiência no âmbito educacional permitiu o detalhamento da UEPS para
oferecer a professores uma nova abordagem de ensino e aos alunos a possibilidade de uma
aprendizagem significativa que transpõe o ambiente escolar e poderá aprimorar as práticas de trabalho
diárias dos alunos do referido curso técnico.
Palavras-chave: UEPS, aprendizagem significativa, mapa de riscos.
Abstract: In this paper, we approach the experience of a teacher in the proposition of a Potentially
Meaningful Teaching Units – PMTUS for teaching environmental risk’ maps in Technical Occupational
Safety Courses. The Meaningful Learning Theory supports the research developed and provides the
foundations for the construction of an educational product direct to Technical Courses, particularly, the
Work Safety Technical Course. Through a qualitative research and based on a theoretical revision
regarding the elements of Meaningful Learning Theory, in Ausubel's perspective, and Critical Meaningful
Learning as defined by Moreira, the experience in the educational scope allowed the detailing of a UEPS
whose results may offer to teachers an teaching approach and for students the possibility of meaningful
learning that transposes the school environment and may enhance their daily work practices.
Keywords: PMTUS, meaningful learning, environmental risk’ map.

1 – INTRODUÇÃO
Para Masini (2016), há dois objetivos sociais associados às escolas, como tradição
histórica na modernidade: preparar o aluno para que possa ser inserido no mundo do
trabalho; e torná-lo um cidadão capaz de “intervir na vida pública”. Vemos na Teoria da
Aprendizagem Significativa de Ausubel (2003) um caminho promissor para possibilitar o
desenvolvimento dos objetivos relacionados aos processos de ensino e de aprendizagem. Na
teoria de Ausubel podemos encontrar diretrizes e processos nos quais se concretizam a
aprendizagem significativa, bem como elementos que professores podem usar para
possibilitar o desenvolvimento de aprendizagem significativa. Mais tarde Moreira (2011)
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detalhou uma proposta para a construção de uma sequência didática, fundamentada em
particular nessa teoria de aprendizagem, partindo do pressuposto de que não há ensino sem
aprendizagem, ou seja, o ensino é o meio e a aprendizagem é o fim. De acordo com Ausubel
(2003) a essência do processo de aprendizagem significativa está no fato de que ideias
expressas simbolicamente se relacionam de maneira não-arbitrária e não literal com um
conhecimento relevante já existente na estrutura cognitiva do aprendiz, sendo que o produto
dessa interação é o surgimento de um novo significado.
Nas práticas de sala de aula é comum o uso de abordagens que enfatizam a
aprendizagem mecânica, o que conduz ao despreparo de alunos para o mercado de trabalho.
Desta forma percebe-se a necessidade da realização de uma proposta para o ensino da
construção de mapa de riscos por meio da aprendizagem significativa possibilitando aos
alunos um melhor entendimento e aplicação deste conteúdo na vida profissional, tornandoos cidadãos críticos, reflexivos, éticos, capazes de participar e promover transformações no
seu campo de trabalho, na sua comunidade e na sociedade na qual estão inseridos. A Unidade
de Ensino detalhada neste artigo tem como público alvo alunos do Curso Técnico em
Segurança do Trabalho ofertado pela Secretaria da Educação do Paraná que possui em sua
matriz curricular a disciplina “Desenho Arquitetônico em Segurança do Trabalho” em que são
apresentadas as técnicas para construção de um mapa de riscos.
Dada a importância do tema e as dificuldades dos alunos no âmbito do desenho
técnico (KOPKE, 2009; VILLA, 2012; NOGUEIRA, 2016; SILVA 2017) nosso objetivo é facilitar
a aprendizagem das técnicas para a construção de mapa de riscos por meio do
desenvolvimento de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS). A Unidade
de Ensino foi elaborada no âmbito de um mestrado profissional e teve como base teórica as
indicações de Moreira (2011) e as reflexões sobre a prática docente da professora da disciplina
“Desenho Arquitetônico em Segurança do Trabalho”1.
2 – MAPA DE RISCOS
Um mapa de riscos se caracteriza como um instrumento que tem por finalidade
estabelecer um diagnóstico da segurança e saúde do trabalho de uma empresa, por meio de
um levantamento de todos os riscos e situações de riscos existentes no ambiente de trabalho,
que deverão ser organizados e inseridos na elaboração do mapa de riscos (PONZETO, 2010).
Os riscos são identificados no mapa por meio de círculos com três tamanhos diferentes que
aumentam conforme a gravidade do mesmo: grande, médio ou pequeno. Estes círculos são
preenchidos com as cores que representam cada risco identificado: físico – verde; químico vermelho; biológico – marrom; ergonômico – amarelo; acidentes – azul (PEPPLOW, 2010).
Estas informações são representadas no layout da empresa, envolvendo o desenho das áreas

1

Primeira autora deste artigo.
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de trabalho e arranjos físicos, descrevendo cada máquina, equipamento ou instrumento
utilizado pelos trabalhadores.
Cardella (2010, p. 69) define o Sistema de Gestão de Riscos como sendo “o conjunto
de instrumentos que a organização utiliza para planejar, operar e controlar suas atividades
no exercício da função Controle de Riscos.”

Figura 1. Exemplo de Mapa de Riscos

Fonte: os autores.

A norma brasileira que regulamenta este instrumento de prevenção de acidentes é a
norma regulamentadora NR-5 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES que
teve sua última modificação pela Portaria SIT 247, de 12/07/2011 e estabelece em seu item
5.16 que “A CIPA2 tem por atribuição: a) identificar os riscos do processo de trabalho, e
elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com
assessoria do SESMT3, onde houver” (BRASIL, 2011, p.2).
Ponzeto (2010) comenta que há uma falta de padrão e até de direção a ser seguida
para a elaboração de um mapa de riscos adequado, legível, coerente e autoexplicativo com
os dados técnicos utilizados, dificultando a elaboração do instrumento, tornando necessária a
execução de trabalhos voltados para orientações de como elaborar o mapa. Encontramos em
Ponzeto (2007) e Campos (1999) roteiros norteadores para elaboração adequada de um mapa
de riscos.
2

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças
decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a
promoção da saúde do trabalhador (MTE - NR5).
3
SESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – tem a finalidade de
promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho (MTE - NR 4).
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Por meio do desenho técnico, utilizando a planta baixa do ambiente analisado, é que
os riscos de acidente de trabalho são representados. O desenho técnico, da forma como
conhecemos hoje, foi desenvolvido pelo matemático francês Gaspar Monge (1746-1818), e
ficou conhecido como método mongeano (PANISSON, 2007). Esse método permite
representar, com precisão, os objetos que têm três dimensões (por meio das medidas de
comprimento, largura e altura) em superfícies planas.
Para orientar o ensino e a aprendizagem de alunos na construção de mapas de risco
ambientais detalhamos elementos da Teoria de Aprendizagem Significativa que sustentaram
a elaboração da UEPS neste artigo detalhada.
3 – TEORIA DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E UEPS
Diferentes teóricos fundamentam seus estudos no uso da Teoria de Aprendizagem
Significativa inicialmente detalhada por Ausubel. De modo geral, a Teoria da Aprendizagem
Significativa de David Ausubel é uma teoria cognitivista que propõe explicar o processo de
aprendizagem que ocorre na mente humana. Segundo Moreira (1997, p. 19), para Ausubel:
Aprendizagem Significativa é o processo através do qual uma nova
informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária
e substantiva (não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso da
aprendizagem significativa que o significado lógico do material de
aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito.

Para que o aluno possa relacionar esse novo conhecimento com a sua estrutura
cognitiva, é necessário que ele possua um conhecimento prévio relevante, o qual Ausubel
(2000 appud Moreira, 2010) chamou de subsunçor, que atribuirá significado ao novo
conhecimento, servindo de ideia-âncora para este. Além disso, são duas as condições para a
aprendizagem significativa: 1) o material de aprendizagem deve ser potencialmente
significativo e 2) o aprendiz deve apresentar uma predisposição para aprender.
Com relação ao material de aprendizagem, Ausubel (2003, p. 74) afirma que “a
significação potencial dos materiais de aprendizagem varia não só com as informações
educacionais anteriores, mas também com fatores tais como a idade, QI, a ocupação, a classe
social e a participação cultural”, pois é o aluno que atribui significados ao material de
aprendizagem. A segunda condição, segundo Moreira (2010) é talvez mais difícil de ser
alcançada, pois depende do aluno estar predisposto a relacionar os novos conhecimentos aos
já existentes na sua estrutura cognitiva, modificando-a e enriquecendo-a, atribuindo
significados a esses conhecimentos.
De modo geral, as escolas da atualidade utilizam práticas de ensino voltadas à
Aprendizagem Mecânica, uma forma clássica de ensinar e aprender, que na prática pode se
tornar uma perda de tempo (MOREIRA, 2011), além de tornar as aulas monótonas e
desestimulantes. Neste contexto, Masini (2016, p. 70), reitera que “compreender e lidar com
o processo da aprendizagem humana constitui um dos maiores desafios, no século XXI –
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mundo homogeneizado em informações virtuais – cenário em que vive o homem, em países
desenvolvidos e em desenvolvimento”.
Com a intenção de contribuir na modificação desse cenário Moreira (2011) propõe, por
meio da construção de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), sequências
de ensino fundamentadas teoricamente com o objetivo de serem potencialmente facilitadoras
da aprendizagem significativa. Para tanto, apresenta oito passos sequenciais para elaborar
uma UEPS (Quadro 1).
Quadro 1. Aspectos sequenciais da UEPS
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

ASPECTO SEQUENCIAL
Definir o tópico específico a ser abordado.
Criar/ propor situações para identificação dos conhecimentos prévios dos alunos, relevante
para a aprendizagem significativa do tópico a ser abordado.
Propor situações-problema em nível bem introdutório, levando em conta o conhecimento
prévio do aluno (podem funcionar como organizador prévio).
Apresentar o conhecimento em aspectos gerais e inclusivos, levando em conta a diferenciação
progressiva.
Retomar os aspectos gerais, porém em nível mais alto de complexidade, com novos exemplos
(situações-problema em níveis crescente de complexidade), destacando semelhanças e
diferenças relativas às situações já trabalhadas, promovendo a reconciliação integradora.
Concluir a unidade dando seguimento ao processo de diferenciação progressiva retomando as
características mais relevantes do conteúdo, buscando a reconciliação integradora.
Realizar a avaliação somativa individual com situações-problema que impliquem compreensão
e que evidenciem captação de significados.
Análise do êxito da UEPS.
Fonte: Adaptado de Moreira (2011).

4 – METODOLOGIA
A natureza da pesquisa é de cunho qualitativa, visto que enfatizamos a elaboração
da sequência didática, revelando elementos teóricos e práticos que visam sustentar práticas
docentes com vistas à aprendizagem significativa dos alunos quando da elaboração de um
mapa de riscos. Metodológicamente os passos descritos por Moreira (2011) foram utilizados
na elaboração da UEPS, e a mesma passou por uma avaliação intersubjetiva por pares de
professores no contexto de um Mestrado Profissional em Ensino e em um grupo de pesquisa.
A professora da disciplina de Desenho Técnico utilizou a experiência docente e a
estrutura curricular para balizar o desenvolvimento das atividades que compõe a sequência
didática, em nível crescente de complexidade.
5 – PROPOSTA DE UEPS PARA ENSINO DE MAPA DE RISCOS
A UEPS foi elaborada tendo como fundamento que a avaliação da aprendizagem por
meio da UEPS (MOREIRA, 2011) deve ser realizada durante toda a sua aplicação, registrando
tudo o que pode ser considerado evidência de aprendizagem significativa. Em cada subtópico
detalhamos as especificidades dos oito passos apresentados no Quadro 1, sendo que cada
hora aula tem a duração de cinquenta minutos.
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Situação Inicial: Para levantar os conhecimentos prévios dos alunos acerca do tema mapa
de riscos deverá ser solicitado aos alunos que façam um desenho da cozinha de sua própria
casa, identificando/anotando os riscos de acidentes que podem ser encontrados neste local e
descrever propostas para a eliminação ou diminuição dos mesmos. Essa atividade visa
detectar quais alunos ainda não possuem o conhecimento sobre representação de uma planta
baixa e a habilidade para identificar e representar adequadamente os riscos ambientais
encontrados. Duração da etapa: uma hora aula.
Situações-problema iniciais: 1)Serão propostas algumas questões que os alunos deverão
responder em pequenos grupos (Quadro 2) e em seguida discutidas no grande grupo cabendo
ao professor o papel de mediador das discussões ouvindo a opinião de todos e estimulando a
curiosidade sobre o assunto, sem necessariamente ter que chegar a uma resposta final.
Quadro 2. Questionário
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vocês já precisaram usar algum tipo de mapa? Para que serve um mapa?
O que vocês já leram, ouviram ou viram sobre mapa de riscos?
Conseguem lembrar e fazer um desenho dele?
Quais informações continham nele?
Existe alguma relação entre mapa de riscos e desenho arquitetônico? Se sim, qual?
Como é possível representar um objeto real (ex.: uma caixa de pasta de dentes) em uma
folha de papel? Façam (a representação de uma caixa de pasta de dentes no papel) o
desenho.
7. Essa representação que vocês fizeram é um desenho em duas ou três dimensões (2D ou
3D)?
8. Explique (ou desenhe) qual a diferença entre uma imagem/desenho em duas e três
dimensões (2D e 3D).
Fonte: Os autores.

2) A seguir, serão distribuídas cópias individuais do artigo “Uma abordagem histórica
e cientifica das técnicas de representação gráfica” apresentado no evento Graphica2007
(SOARES, C. C. P., 2007), que será lido coletivamente e, logo após, os grupos se reunirão
para organizar uma lista com as palavras do texto que não foram compreendidas e na
sequência deverão escrevê-las no quadro.
Estas duas atividades devem ser realizadas em grupo para proporcionar a troca de
significados entre os alunos. Essa atividade também pode atuar como um organizador prévios
dando sentido aos novos conhecimentos, tendo como intuito que os alunos podem construir
um modelo mental sobre mapa de riscos e sua representação e conseguir realizar a
diferenciação progressiva no decorrer das aulas. Essa atividade visa detectar os conteúdos a
serem abordados nas próximas aulas e pode ocorrer na duração de três horas aula.
Revisão: Com os dados coletados nas atividades anteriores o professor inicia a aula
retomando o texto lido anteriormente e faz uma mini-aula expositiva e dialogada abordando
as questões levantadas pelos grupos utilizando-se de slides com diversas imagens que
traduzam a trajetória do desenho desde Filipo Brunelleschi (1377-1446) e Albrecht Dürer
(1471-1528) que desenvolveram equipamentos e teorias associando experimentos visuais,
óptica geométrica e traçados de geometria, passando pela geometria descritiva de Gaspard
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Monge (1746-1818)como a ciência que permitia representar sobre um plano as formas do
espaço e chegando aos computadores de hoje de modo a promover a diferenciação
progressiva que possibilitará o aprimoramento dos conhecimentos prévios identificados nas
aulas anteriores. Como tarefa, em grupos os alunos devem construir o diedro de Monge com
papelão, tesoura e fita adesiva fornecidos pelo professor, durante duas horas aula.
Aprofundando conhecimentos: Para trabalhar os conhecimentos prévios detectados nas
aulas anteriores é importante enfatizar os conceitos de projeção ortogonal, desenho técnico
e mapa de riscos.
1)Projeção Ortogonal – para o trabalho com este conteúdo é indicado que o professor
retome o conteúdo dando ênfase ao estudo das projeções ortogonais com a utilização de
slides com imagens que apresentem as definições e características para elaboração das vistas
de uma projeção ortogonal bem como o rebatimento dos planos de projeção. Situaçãoproblema: “Uma empresa de brinquedos solicitou a vocês que criassem blocos de madeira
que irão compor a ‘maleta de blocos de montar’.Como deverá ser elaborado o desenho que
será enviado a fabrica para a confecção dessas peças?”. Para facilitar a visualização dos
objetos o professor pode distribuir aos grupos alguns blocos de madeira (conforme figura 2)
para que os alunos os manipulem e os utilizem para a elaboração dos desenhos bem como o
diedro confeccionado na aula anterior. Feito isso, os grupos devem trocar entre si os desenhos
e os blocos de madeira para serem corrigidos e realizar anotações e sugestões sobre o
desenho de um outro grupo. Após receberem de volta seus desenhos, o grupo pode fazer
alterações e entregar a versão final ao professor. Com esta atividade os alunos podem
desenvolver a capacidade de representação e leitura de desenho técnico no período de duas
horas aula.
Figura 2. Sugestões de formatos para confecção dos blocos manipuláveis em madeira.

Fonte: os autores.

2) Desenho Técnico:a partir da revisão da aula anterior o professor pode direcionar
os questionamentos: “Vocês lembram como se faz a representação de um objeto
tridimensional em uma superfície plana? Como vocês imaginam que os arquitetos e
engenheiros representam o desenho de uma edificação em um papel que possui apenas duas
dimensões?” Com as respostas e dúvidas que irão surgindo o professor apresentará slides
com imagens que demonstrem as etapas de elaboração de um projeto arquitetônico (planta
baixa, cortes, fachada, planta de cobertura e locação), bem como deve abordar artigos de
revistas e projetos arquitetônicos para que os alunos possam manuseá-los e identificar os
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desenhos de planta baixa. Juntamente com os alunos o professor deverá comparar essas
imagens com os desenhos por eles elaborados na aula anterior, promovendo a reconciliação
integradora pois ambos são representações realizadas por meio da projeção ortogonal. Em
seguida, questionar os alunos quanto aos símbolos (portas, janelas, cotas etc.) que aparecem
nos projetos se sabem o que representam cada um deles. Para finalizar esta etapa o professor
apresentará a seguinte situação-problema: “Como vocês imaginam que esta sala de aula pode
ser representada em uma folha A4, mantendo suas proporções? Em grupos, façam o desenho
da planta baixa desta sala”. Cada grupo terá uma trena para medir a sala. Após a realização
da atividade os grupos irão apresentar a resolução da tarefa aos demais grupos e com isso
estarão negociando significados, tendo o professor como mediador que atua na explicação
sobre o conceito de escala após o término das apresentações. Esta etapa ocupará três horas
aula.
3) Mapa de Riscos: o professor deve retomar os conteúdos trabalhados na aula
anterior e iniciará uma discussão com a seguinte questão: “Qual a melhor maneira de
representar os riscos ambientais na planta baixa do ambiente a ser analisado informando e
conscientizando os trabalhadores por meio da fácil visualização dos riscos?” Em seguida, com
a ajuda dos alunos o professor deverá relacionar o estudo do desenho técnico com a
elaboração de um mapa de riscos, explicando a necessidade de aprender a desenhar e ler
uma planta baixa. Também deverão ser definidos o conceito de mapa de riscos, objetivos e
etapas de elaboração. Como tarefa de casa, o professor solicitará aos grupos que pesquisem
imagens de mapas de riscos e escolham o que identificarem como o mais adequado a atender
os objetivos estudados e tragam na próxima aula para exposição na sala com apontamentos
quanto a clareza das informações, aparência visual, quantidade e qualidade das informações
encontradas e sugestões de melhoria caso vejam necessidade.
Com os exemplos trazidos pelos alunos nas apresentações, o professor deverá
recordar as respostas dadas por eles no questionário e debate da segunda aula e nos
desenhos da primeira aula, destacando as semelhanças e diferenças encontradas entre as
atividades, promovendo a reconciliação integradora. Esta atividade ocorrerá em duas ou três
horas aula.
Nova situação-problema, em nível mais alto de complexidade: o professor retomará
as características mais relevantes dos conteúdos abordados na UEPS de maneira a promover
a reconciliação integradora por meio de uma apresentação de slides. Em seguida, será
apresentada uma nova situação-problema: os alunos em pequenos grupos (três a quatro
participantes) deverão realizar um levantamento das medidas e equipamentos do laboratório
de química do próprio colégio onde estudam, para elaboração e posterior apresentação de
um mapa de riscos. Aqui esclarecemos que estes alunos já estão familiarizados com o citado
laboratório, pois em parceria com o professor da disciplina de Higiene Ocupacional, este os
terá acompanhado para que realizem a identificação dos riscos ambientais (conteúdo da
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disciplina de Higiene Ocupacional) do referido laboratório. A finalidade desta atividade é
verificar se há captação de significados e capacidade de transferência, buscando evidências
de aprendizagem significativa, por meio da comparação com o desenho da cozinha realizado
na primeira aula. Etapa prevista para quatro ou cinco horas aula.
Avaliação Somativa Individual: Será solicitado que cada aluno construa um mapa
conceitual dos conceitos envolvidos na UEPS. Para isso o professor fará uma breve explicação
sobre mapas conceituais e apresentará alguns exemplos. A avaliação da aprendizagem dos
alunos deverá ser realizada levando-se em conta todas as atividades realizadas durante a
UEPS que possam ser consideradas evidências de aprendizagem significativa do conteúdo
trabalhado. Atividade prevista para uma hora aula.
Avaliação da UEPS: o professordeverá observar se os alunos apresentaram evidências de
aprendizagem significativa, o que tornará a UEPS exitosa.
Total de horas aula: 18 ou 20.
6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos ser fundamental propor alternativas metodológicas que auxiliem os
alunos a uma compreensão teórica que lhes tornem capazes de melhor entender o mundo e
dele participarem de forma crítica e atuante. Neste artigo, relatamos a elaboração de uma
Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) para o ensino de mapa de riscos,
fundamentado na perspectiva cognitivista, especialmente no trabalho de Ausubel e Moreira
sobre aprendizagem significativa.
Focamos na estruturação da UEPS para contemplar a construção de mapa de riscos
em Cursos Técnicos de Segurança do Trabalho. Para tanto, o estudo propôs o
desenvolvimento de uma sequência didática a qual foi guiada na perspectiva de proporcionar
uma aprendizagem significativa do conteúdo, por meio de elementos que fornecessem
indicativos dos subsunçores dos alunos, da diferenciação progressiva e reconciliação
integradora dos conteúdos necessários à construção de um mapa de riscos.
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Resumo: Neste artigo temos como objetivo investigar a aprendizagem de conceitos geométricos no
desenvolvimento e na construção de maquetes de casas. A pergunta norteadora consiste em saber
como ocorre a aprendizagem de conceitos matemáticos na construção de maquetes, tendo como base
teórica a Teoria de Aprendizagem Significativa e a elaboração de mapas conceituais. Dados foram
coletados no segundo ano do curso de Licenciatura em Matemática, de uma Universidade Pública, com
doze alunos durante a disciplina de Geometria Plana a Espacial. As maquetes desenvolvidas pelos
alunos, seus registros escritos e uma entrevista possibilitaram a coleta de dados e as inferências com
relação aaprendizagem dos alunos. Resultados indicam a maquete como material potencialmente
significativo, visto quehá evidências de aprendizagem significativa tanto nos relatos dos alunos, quanto
nos mapas conceituais por eles produzidos após o desenvolvimento das maquetes.
Palavras-chave: Educação Matemática; Geometria Plana e Espacial, Maquetes de Casas,
Aprendizagem Significativa.
Abstract: This paper aim to investigate the learning of geometric concepts in the development and
construction of house models. The guiding question is how mathematical concepts learning in the
construction of house models occurs, considering as theoretical basis the Theory of Meaningful Learning
and the construction of conceptual maps. Data were collected in the second year of a Mathematics
Degree, in a Public University, with twelve students during the course of Planeand Space Geometry.
Students’ house models, their written records and an interview made possible the collection of data and
the inferences regarding the students' learning. Results indicate the construction of HouseModels as a
potentially meaningful material, since there is evidence of meaningful learning both in the students'
reports and in the conceptual maps produced by them after the models development.
Keywords: Mathematics Education; Plane and Space Geometry, House Models, Meaningful Learning.

1–INTRODUÇÃO
De acordo com os documentos oficiais, o conteúdo estruturante de Geometrias se
desdobra emgeometria plana, geometria espacial e noções de geometrias não-euclidianas
(PARANÁ, 2008).O recurso à construção de maquetes aliado ao ensino e a aprendizagem de
Matemática é foco de diferentes pesquisas do Ensino Fundamental ao Ensino Superior (SILVA;
MARTIN; BELINE, 2010; BRUM, 2013; SILVA et al., 2010). Com o foco no uso de modelos
matemáticos para a construção de maquetes, no ensino e na aprendizagem de sólidos
geométricos entra em cena discussões acerca do ensino de Geometria e da aprendizagem de
alunos neste contexto.
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A pesquisa de Brum (2013) se pautou na Teoria de Aprendizagem Significativa para
investigar contribuições para o ensino de matemática, em particular, do teorema de Tales,
por meio da utilização de maquetes. A construção de maquetes como estratégia didática
interdisciplinar para o ensino e a aprendizagem de Geometria foi foco da pesquisa de Silva et
al. (2010) que analisou a expressão gráfica no ensino da matemática por meio de maquetes
e de Felcher, Dias e Bierhalz (2015) que analisaram o uso de maquetes como uma estratégia
interdisciplinar para o Ensino de Geometria.
Segundo o dicionário Houaiss (2009) uma maquete é:
na arquitetura e na engenharia, uma representação em escala reduzida de uma
obra de arquitetura ou engenharia a ser executada; [...]; reprodução em
miniatura de edifícios, meios de transporte, paisagens etc., us. na simulação
de peripécias impossíveis de filmar (p.ex., cenas de catástrofes)(HOUAISS,
2009, s/p.).

Uma maquete pode ser a representação em escala reduzida de qualquer objeto,
podendo ser encontrada em forma de automóveis, aviões, motocicletas, trens, barcos em
geral, casas, etc. (CALABREZZI; TOZZO; OSSADA,2010). No âmbito da sala de aula,
Amarante et al. (2012, p. 3) indicam que:
a maquete é uma forma de representação das simulações em sala de aula. Sua
utilização permite ao aluno uma visão macro de um determinado contexto,
possibilitando a integração de diferentes conceitos, percepção esta que a
princípio seria prejudicada se abordada através dos meios tradicionais de
ensino, como por exemplo, a lousa e o giz (AMARANTE, et al., 2012, p. 3).

O olhar voltado para a aprendizagem, em particular de conceitos degeometria, remete à
necessidade de uma teoria de aprendizagem que dê suporte a pesquisa, neste sentido
fazemos uso da teoria sobre Aprendizagem Significativa. Essa pesquisa tem o objetivo geral
de investigar a aprendizagem de conceitos da geometria no desenvolvimento e construção de
maquetes tendo por base a Teoria da Aprendizagem Significativa.
2–SOBRE A TEORIA DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
A teoria da Aprendizagem Significativa teve como criador David Paul Ausubel que
procurou dar ao sujeito oportunidade de expressar suas experiências vividas, tornando a sua
aprendizagem significativa. Neste contexto, Burak e Aragão (2012)sinalizam que os sujeitos
aprendem, de forma substancial e plena de sentido e significados, para compreensão própria
e do contexto em que vivem. Com início na década de 1960, seu desenvolvimento demorou
cerca de dez anos, tendo seu autor, como objetivo primordial,apresentar uma teoria
abrangente de organização cognitiva, de aprendizagem e retenção de longo prazo de grandes
corpos de material significativo (conteúdo de aprendizagem) apresentado verbalmente, isto
é, pela exposição de professor ou presentes em materiais didáticos pertinentes (ARAGÃO,
1976), sendo o problema central do trabalho e da pesquisa de Ausubel:
[...] A identificação dos fatores que influenciam a aprendizagem e a retenção,
bem como a facilitação da aprendizagem verbal significativa e da retenção pelo
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modifiquem a estrutura cognitiva do aluno por indução de transferências
positivas (ARAGÃO, 1976, p. 7).

Com as publicações de sua teoria, Ausubel recebeu contribuições de vários
pesquisadores como Novak (1981) em A teoria da educação, Gowin (1981) em Educating,
Moreira (1999) em Aprendizagem Significativa, Ausubel, Novak e Hanesian (1978) em
Psicologia cognitiva. Moreira (2011) descreve, por meio do estudo da teoria de Ausubel, como
funciona o cérebro ao receber informações, como elas ocorrem e definem a estrutura
cognitiva do sujeito: “o armazenamento de informações no cérebro humano como sendo
organizado, formando uma hierarquia conceitual, na qual elementos mais específicos de
conhecimentos são ligados (e assimilados) a conceitos mais gerais, mais inclusivos”
(MOREIRA, 2011, p. 161).
Para Brum (2013) a teoria da Aprendizagem Significativa é uma tentativa de fornecer
sentido ou estabelecer relações de modo não arbitrário e substancial entre os novos conceitos
e os conceitos já existentes na estrutura cognitiva dos sujeitos. A parte substancial ou
substantiva, ainda citada por Brum (2013), está relacionada a uma aprendizagem que não
deve ser imposta a partir de um significado apresentado de forma acabada e que não deve
ser levada ao pé da letra. A não arbitrariedade está relacionada a uma interação entre a nova
informação e àquela já aprendida, o conhecimento adquirido fica na estrutura cognitiva
ligando-se a subsunçores específicos.
Complementamos com Moreira (2011), dizendo que a aprendizagem só é significativa
se o descoberto ligar-se a conceitos subsunçores relevantes já existentes na estrutura
cognitiva, ou seja, osubsunçor é um processo que envolve a interação da nova informação
com uma estrutura específica do conhecimento.
Os subsunçores, como citado por Moreira (2011) têm papel essencial para que ocorra
a aprendizagem significativa, o que nos leva a fazer uma reflexão sobre as ações a tomar
quando os subsunçores estiverem ausentes. A inexistência de subsunçores a princípio leva a
crer que não existirá a aprendizagem significativa. Assim Ausubel, Novak e Hanesian
(1980),recorrem à definição de aprendizagem mecânica, tratando-a como necessária, sempre
que o estudante adquire informação em uma área completamente nova para ele. Nesse
processo, alguns elementos do conhecimento relevantes à essa nova informação adquirida
irão fazer parte da estrutura cognitiva do sujeito e logo irão servir de subsunçores de forma
pouco elaborada. Para estes autores, a aprendizagem mecânica e a aprendizagem
significativa são dois polos de um continuum.
Segundo Moreira (2011) duas são as condições para que ocorra aprendizagem
significativa:o material deve se configurar como potencialmente significativo, ou seja, deve
ser relacionável à estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não arbitrária e não literal,
deve ter um significado lógico, isto é, que seja conceitualmente coerente e plausível; o
aprendiz deve apresentar disposição para aprender significativamente.
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Moreira (2011) relata que o ato de facilitar a aprendizagem significativa envolve pelo
menos quatro tarefas elencadas a seguir:
1Indentificar a estrutura conceitual e proposicional da matéria de ensino,
isto é, identificar os conceitos e princípios unificadores, inclusivos, com maior
poder
explanatório
e
propriedades
integradoras,
e
organizá-los
hierarquicamente de modo que, progressivamente, abranjam os menos
inclusivos até chegar aos exemplos e dados específicos;
2Identificar quais os subsunçores (conceitos, proposições, ideias claras,
precisas, estáveis) relevantes à aprendizagem do conteúdo [...];
3Diagnosticar aquilo que o aluno já sabe; [...]
4Ensinar utilizando recursos e princípios que facilitem a aquisição da
estrutura conceitual da matéria de ensino de uma maneira significativa.
(MOREIRA, 2011, p. 170-171).

Para a verificação de uma compreensão eficaz de um conceito ou proposição há a
necessidade de que os significados sejam claros, precisos, diferenciados e que também sejam
transferíveis. A verificação de Aprendizagem Significativa ainda pode ser evidenciada por
mapas conceituais:
[...] diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que
usamos 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 [...] 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. [...]. Muitas vezes utiliza-se
figuras geométricas,elipses, retângulos, círculos -- ao traçar mapas de
conceitos, mas tais figuras são, em princípio, irrelevantes [...] (MOREIRA,
1997, p .1-2).

Na literatura é possível encontrar métodos ou passos para a construção do mapa
conceitual. Nessa pesquisa, para além da construção das maquetes, os alunos foram
solicitados a construir mapas conceituais, o que ocorreu de acordo com as indicações de
Moreira (2010) (Quadro 1).
Quadro 1: Dez passos para construir mapas conceituais
Como construir um mapa conceitual
1.Identifique de 6 a 10 conceitos-chave do conteúdo que vai mapear e ponha-o em uma lista.
2.Ordene os conceitos, colocando o(s) mais geral(is), mais inclusivo(s), no topo do mapa e,
gradualmente, vá agregando os demais até contemplar o diagrama de acordo com o princípio da
diferenciação progressiva.
3.Se o mapa se refere, por exemplo, a um parágrafo de um texto, o número de conceitos fica limitado
pelo próprio parágrafo. Se o mapa incorpora também o seu conhecimento sobre o mesmo assunto,
além do contido no texto, conceitos mais específicos podem ser incluídos no mapa.
4.Conecte os conceitos com linhas e rotule essas linhas com uma ou mais palavras-chaves que
expliquem a relação entre os conceitos.
5.Setas podem ser usadas quando se quer dar um sentido a uma relação.
6.Evite palavras apenas indiquem relações triviais entre os conceitos. Busque relações horizontais
cruzadas.
7.Exemplos podem ser agregados ao mapa, embaixo dos conceitos correspondentes. Em geral, os
exemplos ficam na parte inferior do mapa.
8.Geralmente, o primeiro intento de mapa tem simetria pobre e alguns conceitos ou grupos de
conceitos acabam mal situados em relação a outros que estão mais relacionados. Nesse caso, é útil
reconstruir o mapa.
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hierarquizar os conceitos. Lembre-se que não há um único modo de traçar um mapa conceitual.
10. Compartilhe seu mapa com os colegas e examine os mapas deles. O mapa conceitual é um bom
instrumento para compartilhar, trocar e “negociar” significados.
Fonte: Adaptado de Moreira (2010, p. 30-31).

O uso de mapas conceituais pode se dar em diferentes contextos, seja para sintetizar
informações, explicar um conjunto de informações e, no contexto educacional, pode ser
utilizado para evidenciar a aprendizagem dos alunos de determinado bloco de conteúdos. Na
próxima seção evidenciamos os aspectos metodológicos que guiam essa pesquisa, bem como
a maneira como as teorias abordadas serão utilizadas na pesquisa.

3–METODOLOGIA
Esta pesquisa tem como foco a aprendizagem de alunos no ato de elaborar e construir
maquete de casas e deste modo os pesquisadores direcionam os seus olhares para uma
prática que possibilite uma aprendizagem significativa de conceitos matemáticos, em especial
a Geometria Plana e Espacial.
Optamos pela pesquisa qualitativa uma vez que as informações e a maneira de como
foi conduzida nos remetem a uma preocupação com qualidade dos resultados a se alcançar,
a qual é influenciada diretamente pelo processo (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), pois o ambiente
natural dos alunos é a fonte direta de dados e por meio do contato do pesquisador com os
alunos a situação é investigada.
A coleta de dados aconteceu no segundo semestre de 2016, os alunos, sujeitos desta
pesquisa, estavam cursando o segundo ano em Licenciatura em Matemática, emuma
Universidade Pública do norte do Paraná, a amostra contou com doze alunos (divididos em
cinco grupos) de uma disciplina de Geometria Plana e Espacial que firmaram termo de
assentimento para participação na pesquisa, sendo todos os alunos maiores de idade. Os
sujeitos da pesquisa participaram de uma entrevista com gravação de áudio e uma semana
após a entrevista foi solicitada a construção de um mapa conceitual referente a construção
das maquetes pelos grupos.
As

informações

levantadas

foram

coletadas

por

meio

de

entrevistas

semiestruturadasáudio gravadas e transcritas para subsidiar a análise de dados. Para
avaliação sobre a ocorrência da Aprendizagem Significativa, seguimos os pressupostos
teóricos da Teoria de Aprendizagem Significativa, e após a realização das entrevistas, foi
solicitadodos alunos a construção de um mapa conceitual para análise da ocorrência de
Aprendizagem Significativa, em particular de diferenciação progressiva e reconciliação
integrativa, na produção dos alunos.
4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Doze alunos dispostos em cinco grupos foram entrevistados, sendo que cada grupo
construiu uma maquete de casa e foi entrevistado sem o comparecimento dos demais grupos.
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Por sua vez, cada um dos grupos foi responsável por elaborar um mapa conceitual do trabalho
realizado. Para facilitar as anotações e simplificar a escrita o grupo 1 será chamado de G1,
grupo 2 de G2, grupo 3 de G3, grupo 4 de G4 e grupo 5 de G5. Em cadagrupo existem os
sujeitos (alunos) e este serão chamados de A1, A2, A3 e assim sucessivamente, já o
entrevistador será chamado de “E (Quadro 2). No desenvolvimento do trabalho, três alunos
interromperam os trabalhos ou não realizaram todas as etapas da coleta de dados da pesquisa
o que fez com que seus registros não fossem considerados para a análise da pesquisa.
Quadro 2: Disposição dos grupos e seus respectivos integrantes
Grupos

G1

Alunos

A1, A2

G2

G3

G4

G5

A7

A10, A11

A3, A4
A5, A6
Fonte: os autores.

Diversos foram os materiais utilizados pelos grupos como: madeira, palitinho de
sorvete,tintas, azulejo, papel contact, vaso em miniatura, sal grosso, gel azul, Madeirit,
canudo, bambu, grama artificial, palito churrasco, e. v. a., isopor, renda, cola quente, forro
PVC, papelão, latinha de cerveja (para fazer a calha), papel camurça, areia (usado na parede),
papel de “raio x”, palito de dente, papel cartão e pedaços de lápis. Duas maquetes resultantes
do trabalho dos alunos podem ser vistas nas Figuras 1 e 2.

Figura 1: Maquete construída pelo grupo 1.
Fonte: Os autores.

Figura 2: Maquete construída pelo grupo 5.
Fonte: Os autores.

Os alunos também foram questionados em relação ao tempo para construir a
maquete, os valores gastos com os materiais, se utilizaram escala, e quais conteúdos
matemáticos utilizaram ao construir a maquete (Quadro 3).

Grupo 1
Grupo 2

Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5

Quadro3: Resposta dos grupos sobre os conteúdos utilizados.
Conteúdos matemáticos
Ângulos e medidas, escala, proporção, figuras geométricas, área, perímetro, volume
da piscina e cisterna, angulação do teto.
Adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem, fração, proporção e
dependendo da casa da pra usar até funções para fazer parábolas, angulação,
trabalhar questões monetárias de custo de materiais, área, perímetro, medidas e
ângulos.
Funções, geometria analítica, área, volume, proporção, teorema de Pitágoras.
Escala, proporção e razão, volume, medidas, conteúdos da geometria espacial (não
citaram quais).
Teorema de Pitágoras (no telhado), relação de Euller, geometria espacial (não
citaram quais), relações métricas,figuras planas, ângulos, perímetro, área.
Fonte: Os autores.

- SOROCABA – SÃO PAULO – BRASIL -

1295

- IX. ENCONTRO INTERNACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (IX.EIAS) – 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 -

A maquete foi considerada um material instrucional, e portanto potencialmente
significativo. Ausubel, Novak e Hanesian (1980) salientam que na Aprendizagem Significativa
a primeira condição é que o material pelo qual se aprende deve ter significado lógico.
Pela coleta dos dados, seja ela na forma de entrevista ou na construção de mapa
conceitual, é possível perceber a diversidade de conteúdos matemáticos que se possa
trabalhar no ato de construir a maquete ou até mesmo dar uma aula sobre ela pronta. Desta
forma, é possível trabalhar a maquete de forma que contribua para a Aprendizagem
Significativa de conceitos, isso porque se percebe que há um significado lógico em trabalhala na disciplina de Geometriaabordando conteúdos matemáticos direcionados para essa
disciplina. Como indicam as falas dos alunos transcritas da entrevista acerca do processo de
construção da maquete:
A4G2: Adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem, fração, geometria
plana e espacial, proporção e dependendo da casa da pra usar até funções para fazer
parábolas, angulação, pode trabalhar questões monetárias de custo de materiais.
A11G5: Ensinar teorema de Pitágoras [...], escala, acho que entra também outro
também, que por ser, pelo telhado dá para colocar geometria espacial aqui, relação de
Euler, por exemplo.
Registros dos alunos transcritos da entrevista.
Ausubel, Novak e Hanesian (1980) ainda sinalizam que os conteúdos escolares de
livros didáticos possuem significado lógico quase que por definição.Desta forma alguns dos
conteúdos matemáticos escolares contemplados na construção da maquete pode tornar o
trabalho com as maquetes com potencial para elaboração de materiais potencialmente
significativos.
Dos fatores que influenciam na aprendizagem significativa a predisposição a aprender
(MOREIRA, 2011), pode ser vista quando os grupos se concentram nas pesquisas acerca do
tema. Três grupos (G1, G4 e G5) disseram que pesquisaram sobre escala, o grupo G2
pesquisou sobre proporção e o grupo G3 buscou informações sobre o biodigestor no qual
disseram ter uma possibilidade de utilizar o conteúdo de função como sinalizam as falas:
A7G4: Sim, foi pesquisar principalmente sobre escala. É que eu não tinha muito
conhecimento sobre a escala, [...].
A10G5: Tem... A escala, por exemplo, a gente não sabia como calcular.
A6G3: Bom, creio que a partir do biodigestor, você consegue, que também faz, queira
quer não, faz parte da casa, você consegue trabalhar questão funções [...].
Os conhecimentos prévios dos participantes da pesquisa, ou seja, ossubsunçores
envolviam conceitos de escala, paralelismo e volume. Começando por volume, é possível
perceber que o subsunçor para a maioria dos alunos foi líquido, ou seja, quando os alunos
aprendem conceito de volume, sempre utilizam líquidos (exemplo água) para representar
algo que ocupa espaço. Veja a fala do aluno no qual evidencia esse fato:
A3G2: [...], teria que ser uma caixa d’agua, no caso não utilizei na maquete, mas toda
casa tem uma caixa d’agua, seria utilizado então na caixa d’agua.
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Para o grupo G4 foi possível perceber que o subsunçor para a aluna era espaço, por
isso ela diz que para colocar móveis na casa tem que calcular o volume de cada um deles:
A7G4: [...], acredito que na maquete inteira que pode ser usado esse cálculo de
volume, para, porque se “fosse” colocar móveis certinho teria que fazer esse cálculo,
ver o tamanho também dos móveis, acredito que seja isso.
Quanto ao conceito de escala, os alunos apresentaram como os principais
subsunçores: representação, relação, razão e proporção. Os subsunçores variam de pessoa
para pessoa, e de acordo com Moreira (2011), os subsunçores podem ser abrangentes e bem
desenvolvidos ou limitados e poucos desenvolvidos, dependendo da frequência com que
ocorre a Aprendizagem Significativa em conjunção com um dado subsunçor.
No que diz respeito ao conceito de paralelismo, alguns grupos souberam responder
(G2, G3 e G5) e outros não (G1 e G4), ficando visível a ausência de subsunçores para os
grupos que não souberam responder, o que leva a indícios de uma aprendizagem memorística
uma vez que esse conteúdo é visto em anos anteriores de graduação. Moreira (2011) define
aprendizagem mecânica como uma aprendizagem de novas informações com pouca ou
nenhuma interação com conceitos relevantes na estrutura cognitiva (subsunçores), onde a
nova informação é armazenada de forma arbitrária, sem a relação entre essas informações.
Os mapas conceituais podem indicar ocorrência de diferenciação progressiva e
reconciliação integrativa, então, durante as análises dos mapas buscou se evidenciar a
existência dos mesmos. Bernardelli (2014) diz que a diferenciação progressiva é a
hierarquização

dos

conceitos

mais

gerais

e

inclusivos,

passando

pelos

conceitos

intermediários até chegar aos mais específicos, já a reconciliação integrativa é a demarcação
de similaridades e semelhanças entre ideias ou conceitos correlatos.
Desta forma durante as análises foi possível perceber que todos os mapas possuem
diferenciação progressiva, mas de forma pouca acentuada quando direcionado para conceitos
matemáticos e a geometria. Somente dois mapas conceituais evidenciou sinal de reconciliação
integrativa, localizada no mapa dos alunos A6G3 e A5G3. O aluno A6G3 trabalhou duas
representações de grandezas, uma proporcional e a outra como inversamente proporcional.
O outro aluno, A5G3, trabalhou duas representações de medidas, uma de superfície e uma
de espaço.
Os mapas conceituais dos alunos das Figuras 4 e 5 são fragmentos dos mapas
produzidos pelos alunos, classificados como mapas conceituais iniciais que foram avaliados a
partir de uma mapa de referência produzido pelo professor que conduziu a elaboração das
maquetes, tal mapa foi apresentado aos alunos após o desenvolvimento das aulas,
enfatizando as relações entre os conteúdos e enfatizando elementos de diferenciação
progressiva e de reconciliação integradora entre os diferentes conceitos de geometria
abordados.
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Em reposta a nossa pergunta norteadora, podemos concluir que a aprendizagem de
conceitos matemáticos na construção de maquetes de casas acorre de forma significativa
para alguns grupos e que para outros grupos a análise não identificou indícios de
aprendizagem significativa.Para finalizar, esperamos que este trabalho venha trazer
contribuições para quem deseja trabalhar a Teoria de Aprendizagem Significativa aliada a
materiais que possam ter potencial significativo semelhante ao uso de maquetes.
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Resumo: Esta investigação caracteriza a pesquisa de mestrado profissional intitulada Mapa Conceitual
Dinâmico no contexto ensino-aprendizagem de Biociências na formação de professores em nível médio,
que objetiva analisar qualitativamente a aplicação do uso da ferramenta didática, Mapa Conceitual
Dinâmico, na identificação da mudança de complexidade do aspecto cognitivo de 200 jovens alunos do
Ensino Médio, na disciplina Biologia em um Colégio Estadualde Formação de Professores no centro do
município do Rio de Janeiro, Brasil. O Mapa Conceitual Dinâmico foi aplicado durante o processo de
intervenção pedagógica nas aulas de Biologia em quatro etapas distintas, durante o 3º bimestre de
2017. Os resultados apontam que por meio da ferramenta didática, houve um avanço significativo nas
relações conceituais destes alunos sobre tema curricular genética.Conclui-seque houve uma que as
mudanças conceituais puderam ser acompanhadas de forma processual e com maior objetividade e
celeridade por educandos e o professor.
palavras-chave: mapa conceitual dinâmico; ensino de biociências; formação de professores;
alfabetização científica; educação.
Abstract: The present investigation characterizes the professional master's research entitled Dynamic
Conceptual Map in the teaching-learning context of Biosciences in teacher training at the middle level,
which aims to analyze the application of the use of the didactic tool, dynamic conceptual map, in
identifying the change in complexity of the cognitive aspect of 200 young students in high school, in the
(discipline of) Biology in a State College of Teacher Training in the center of the city of Rio de Janeiro,
Brazil. The Dynamic Conceptual Map was applied during the process of pedagogical intervention in the
Biology classes in four distinct stages, during a two-month period. The results show that, through this
didactic tool, there was a significant advance in the conceptual relations of these students about genetic
curriculum theme, it is concluded that the conceptual changes could be followed in a procedural way
and with greater objectivity and speed by students and the teacher.
keywords: dynamic conceptual map; bioscience teaching; teacher training; scientific literacy;
education.

1- INTRODUÇÃO
Minhas experiências iniciais com mapas conceituais deram-se em turmas de séries
finais nos primórdios de sua implementação no Brasil e posteriormente em turmas de Ensino
Médio com a aplicação da ferramenta didática Mapa Conceitual Dinâmico (SOUZA e VELLOSO,
2016), que se trata de uma adaptação pedagógica do Mapa Conceitual concebido por Novak.
Os Mapas Conceituais (MCs), ou mapas de conceitos, são diagramas que indicam relações
entre conceitos ou palavras usadas para representar ideias ou concepções, que apresentam
uma organização hierárquica e não devem ser confundidos com organogramas ou
fluxogramas, pois não implicam sequência, temporalidade ou direcionalidade, nem
hierarquias organizacionais ou de poder. Segundo Moreira:

Mapas conceituais são diagramas de significados, de relações significativas de
hierarquias conceituais, se for o caso. Se diferenciam das redes semânticas
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Conforme estudos a respeito desta importante ferramenta, com suporte na Teoria da
Aprendizagem Significativa proposta por David Ausubel(AUSUBEL, 1968), os mapas
conceituais podem ser usados como instrumentos avaliativos da aprendizagem, como
instrumento de análise do conteúdo curricular, como avaliação diagnóstica (MOREIRA e
BUCHWEITZ, 1993; MOREIRA, 2006,2008,2010). Em muitos trabalhos, os mapas conceituais
são utilizados para avaliar a mudança de complexidade do aspecto cognitivo de estudantes
(CAÑAS, A. J.; NOVAK, J. D, 2008; LOURENÇO, 2008; MIRANDA, 2009; HEINZE-FRY, 2009).
Nas últimas décadas encontramos vários estudos na literatura sobre estratégias de
aprendizagem apoiadas no uso de mapas conceituais. Em sua maioria os trabalhos usam
como método a aplicação de um mapa conceitual para diagnóstico, e após uma intervenção
pedagógica, aplicam mais um ou dois mapas pontuais(AUSUBEL, 1980; NOVAK e GOWIN,
1999; MOREIRA, 1997, 1999, 1999, 2006, 2006; ONTORIA et al., 2005; MASINI e MOREIRA,
2008; CAÑAS, A. J.; NOVAK, J. D, 2006; TOVAR-GALVEZ, 2009; CAÑAS, A. J., NOVAK, J. D,
2010).
Entretanto, percebe-se que a evolução na estrutura conceitual dos alunos pode ser
acompanhada de forma mais direta, objetiva e processual.

Assim, o objetivo desta

investigação é analisar, mediante a adaptação didática para o mapa conceitual, denominada
Mapa Conceitual Dinâmico (MCD) a identificaçãoda evolução conceitual na aprendizagem de
Biociências.

2- REFERENCIAL TEÓRICO
Essa investigação adota o Mapa Conceitual Dinâmico(SOUZAeVELLOSO, 2016) como
uma ferramenta que auxilia no processo de ensino e aprendizagem, explicitando graficamente
a integração de conhecimentos novos e antigos de biociências no Ensino Médio e analisa-os
em busca de identificar de forma direta, objetiva e processual as evoluções conceituais em
Biociências.
Joseph D. Novak propôs em 1984, o mapa conceitual como forma de organizar e
representar o conhecimento, com suporte teórico na Teoria da Aprendizagem Significativa de
David Ausubel (AUSUBEL, 1963, 1968; AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1978, 1980).
Os principais aspectos da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) que sustentam
o mapa conceitual (MC) como estratégia de ensino são:
1) A aprendizagem significativa implica a assimilação de novos conceitos e proposições
na estrutura cognitiva já existente, resultando em modificações;
2) O conhecimento organiza-se hierarquicamente na estrutura do indivíduo, e na
medida em que se aprendem novos conceitos, eles são dispostos na estrutura hierárquica já
existente.
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3) O conhecimento adquirido por aprendizagem mecânica não é assimilado na
estrutura cognitiva, nem modifica as estruturas de proposições já existentes (NOVAK, 2006).
O MC é formado por três elementos básicos: conceitos, proposições e palavras ou
frases de ligação. “Os conceitos se constroem por meio da reconstrução racional dos dados
conhecidos pelo indivíduo, que são entrelaçados, organizados e sintetizados nesse todo
organizado que é o conceito” (ARELLANO, 2009, p.126).
O conceito mais geral aparece no início do mapa e depois os mais específicos,
arranjados hierarquicamente. A estrutura hierárquica de um campo específico do
conhecimento depende, também, do contexto no qual o conhecimento é considerado. Além
disso, os mapas conceituais apresentam referências cruzadas que permitem verificar como é
representada a relação dos conceitos no domínio do conhecimento (LIMA, 2004).
Constrói-se um mapa conceitual a partir de uma palavra-chave determinada, ponto
inicial para o estabelecimento de relações desta com os demais conceitos a ela relacionados.
De acordo com Moreira (2013), os mapas conceituais podem ser construídos para diferentes
finalidades:
(a) para gerar ideias por meio do processo de brainstorming1;
(b) para desenhar uma estrutura complexa de maneira mais amigável, facilitando a
estruturação de ideias;
(c) para estruturar e a apresentação de informações na forma gráfica;
(d) para auxiliar no processo de aprendizagem, explicitando graficamente a
integração de conhecimentos novos e antigos, por meio de comparação de conhecimentos já
existentes com novos conhecimentos que vão sendo agregados a um determinado domínio
do conhecimento, e
(e) para auxiliar o entendimento ou diagnosticar uma má compreensão: através da
forma gráfica é possível detectar e comparar ideias antagônicas.
Em um mapa conceitual as relações cruzadas entre os conceitos de diferentes
segmentos ou domínio de conhecimento tem grande importância. Esse tipo de relação
possibilita ter um panorama de como um conceito está relacionado a outro domínio do mapa,
e sua elaboração pode representar ganhossignificativos ao indivíduo.
Nos mapas, os conceitos mais amplos são apresentados na sua parte superior. O grau
de especificidade vai sendo apurado conforme se encaminha rumo à parte inferior, que abarca
os conceitos menos inclusivos, conferindo formato e visibilidade à diferenciação progressiva,
conforme Moreira (2006,p. 46-47):
[...] os conceitos mais gerais e inclusivos aparecem na parte bem superior do
mapa. Prosseguindo, de cima para baixo no eixo vertical, outros conceitos
1

Brainstorm significa Tempestade Mental ou de Ideias, e é o termo utilizado para metodologia de exploração de
ideias a partir de umtema ou palavra chave.
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pé do mapa, chega-se aos conceitos mais específicos.

Os mapas conceituais permitem ao professor a compreensão da situação do aluno, ao
propiciar a identificação e a análise dos equívocos, juntamente com a promoção de
diagnóstico mais apurado do funcionamento cognitivo envolvido. Em decorrência, podem
fornecer indicadores mais precisos para a recomposição do trabalho didático, para a regulação
do ensino, visando a possibilitar melhor aprendizagem (SOUZA, 2006).

3- METODOLOGIA
Analisar as construções conceituais dos alunos, por intermédio do Mapa Conceitual
Dinâmico (MCD) temcomoresultado o acompanhamento de forma mais direta, objetiva e
processual da evolução conceitual na rede cognitiva do indivíduo dentro de um mesmo mapa
(Souza e Velloso,2016). Este tipo de mapa é construído durante o processo de aprendizagem
de determinado assunto. O aluno constrói um mapa inicial, com concepções prévias e à
medida que o professor introduz novos assuntos, os alunos recebem o mapa e o
complementam. Ao final da unidade didática, que no caso desta pesquisa é o tema Genética,
com a abordagem de novos conceitos, os estudantes podem incluir, excluir, reposicionar no
mapa inicial, conceitos e frases de ligação. Todas essas ações ficam registradas em um único
mapa.

A evolução conceitual é registrada a cada passo durante a inclusão, exclusão de um

novo conceito em sua rede cognitiva no Mapa Conceitual Dinâmico.
Desenvolveu-se o Mapa Conceitual Dinâmicocom 200 alunos de turmas de 1ª e 2ª
séries de Ensino Médio, do Colégio Estadual Júlia Kubitschek (Escola de Formação de
Professores) localizado no centro do município do Rio de Janeiro, Brasil.
A palavra-chave Genética foi escolhida para a elaboração do Mapa Conceitual Dinâmico
por estar presente no Currículo Mínimo Estadual para Formação de Professores para as séries
iniciais do Rio de Janeiro.
As aplicações do Mapa Conceitual Dinâmico foram realizadas no ano de 2017, em oito
tempos de aula, de 50 minutos em cada turma, o que corresponde a um bimestre e foram
desenvolvidas em cincos etapas:
1ª Etapa - Os alunos foram apresentados a ferramenta e capacitados a utilizá-la através
de uma simulação com o tema Adolescente, seguindo a proposta descrita por Moreira (2005).
Esta etapa é fundamental para validar os dados da pesquisa, para evitar que o
desconhecimento ou a inabilidade para construir um mapa conceitual (MC), leve à construção
de um mapa que não reflita a rede cognitiva;
2ª Etapa - Foi solicitado aos estudantes que elaborassem um mapa conceitual individual
com suas concepções prévias a respeito do tema Genética (Figura 1). A temática genética
não foi abordada pelo docente, até então, com os participantes da pesquisa. Nesta etapa os
alunos utilizaram apenas canetas de cor azul para realizarem os registros;
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3ª Etapa - À medida que novos conceitos foram abordados, mais especificamente no
final da aula, os estudantes receberam o mesmo mapa em que registraram suas concepções
prévias, para que o observem, reflitam e façam alterações conceituais se assim desejarem.
Os alunos puderam incluir conceitos, retirar conceitos riscando com um X, mudar a posição
hierárquica (Figura 1). Nesta etapa, o estudante só poderá realizar os registros com caneta
na cor vermelha. As rasuras devem constar no mapa;
4ª Etapa – Nesta etapa, após a penúltima aula, antes do professor finalizar a unidade
didática genética com os alunos, será entregue o mesmo mapa conceitual, com as alterações
realizadas no segundo momento, para que o aluno novamente observe, reflita e faça as
devidas alterações conceituais que ache pertinentes, como na segunda etapa, porém com a
cor preta.
5ª Etapa - E após finalizar a unidade temática o aluno receberá o mapa conceitual com
todas as alterações feitas durante as 3 construções anteriores, a saber com as cores azul,
vermelha e preta, e deverá realizar sua última configuração de Mapa Conceitual Dinâmico à
lápis.
É importante destacar que durante a construção das etapas do Mapa Conceitual
Dinâmico, os alunos não ficam com o mapa ao fim da aula. O Professor recolhe para avaliação
e devolve o mapa na próxima construção.
MAPA CONCEITUAL DINÂMICO2ªEtapa
Materiais:
Mapa Conceitual construído na Etapa 1
Caneta: Vermelha
Procedimentos:
1. O professor distribui os mapas individuais elaborados anteriormente e instrui
os alunos a observarem o que foi registradona etapa 1.
2. O professor orienta os alunos a incluírem novos conceitos e relacioná-los aos
anteriores, já presentes no mapa, se acharem necessário.
3. Os alunos devem ser informados que podem riscar os conceitos, frases de ligação,
que julgarem equivocadas, inadequadas e/ou substituí-los por novas; podem também
mudar a hierarquia dos conceitos.
4. Ao final, o aluno deverá observar seu Mapa Conceitual Dinâmico e escrever suas
impressões numa folha a parte e entregue ao professor.

Figura 1. Roteiro resumido de ações realizadas na etapa 2 da construção do Mapa Conceitual
Dinâmico.

No início, durante e ao final do trabalho, o discente e o docente verificaram as
modificações e os avanços e/ou retrocessos no processo ensino aprendizagem do tema em
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questão, por intermédio da evolução dos Mapas Conceituais Dinâmicos (MCD), buscando
recursos, para na medida do possível, avançar e aprimorar os conceitos trabalhados em sala.
Para avaliar o MCD, analisou-se os dados a partir da comparaçãoevolutiva das quatro
etapas de construção do Mapa Conceitual Dinâmico, considerando os ganhos conceituais e os
conceitos que precisam ser revistos, replanejados e retrabalhados pelo professor.
4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Um mapa conceitual representa e organiza o conhecimento, neste caso do estudante,
sobre genética. Ao construir seu mapa conceitual o estudante desenvolve e exercita a sua
capacidade de perceber as generalidades e peculiaridades do tema abordado (Figura 2).
A coleta de dados foi consolidada com a aplicação, análise e seleção dos 200 Mapas
Conceituais Dinâmicos produzidos pelas turmas de 2ª série, do Colégio de Formação de
Formação de professores, após as aulas de Biologia com o Tema Genética.
A análise de dados referentes aos 200 Mapas Conceituais Dinâmicos gerou uma
amostra de 20 MCD(10% da amostragem) mais qualitativos e que melhor expressam a
evolução conceitual sobre o tema Genética.Para estabelecer algumas considerações
posteriores com relação ao uso do MCD, analisou-se em um mesmo MCD uma leitura das
concepções prévias corretas e incorretas (Primeiro MCD), verificou-se a correção ou
substituição e a inclusão ou exclusão de conceitos e identificou-se também nos MCDs
apermanência de conceitos equivocados.

(A)
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(B)

Figura 2.Exemplos de Mapas Conceituais Dinâmicos: Primeira Etapa (A) e Quarta Etapa (B),
construídos por um aluno com a Palavra Central Genética.

Ao realizar a análise, por exemplo, na figura B,evidencia-se equívocos conceituais no
primeiro MCD: - Genética-DNA; Genética-Hereditariedade. Ocorrem exclusões no segundo e
terceiro MCDs: DNA, Doenças, Morte e Homossexualidade. Substituições e acréscimos de
palavras no terceiro e quarto MCDs, denotando o surgimento de novos entendimentos
conceituais e o rearranjo de novos e antigos conceitos no MCD.
A informação visual, presente nos mapas, tem a vantagem de ser organizada de uma
maneira síncrona, o que permite uma imagem mental disponível para um processamento
dinâmico e não estático. Quando informações visuais e verbais são apresentadas em
diferentes
tempos no mesmo espaço, é possibilitado ao discente formar associações entre esses
materiais visuais e verbais durante a construção do conhecimento.
Pretendeu-se desta forma, que aluno e professor verifiquem as modificações, os
avanços e/ou retrocessos no processo ensino aprendizagem de genética, através da evolução
dos Mapas Conceituais Dinâmicos, buscando recursos para, na medida do possível, avançar
e aprimorar os conceitos trabalhados em sala.

6-

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partirda análise e considerações dos resultados,conclui-se que o Mapa Conceitual

Dinâmico aplicado no contexto de Biociências na amostra utilizada neste trabalho:
1) Possibilita ao Professor uma visão do processo educacional de um aluno e/ou
coletivo mais direta e objetiva e facilitada;
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2) Permite ao Professor e ao aluno um reconhecimento mais rápido de “falhas” e a
necessidade de “ajustes” no caminhar do desenvolvimento de um determinado conteúdo
didático;
3) Possibilitar ao Professor rever seu planejamento didático e propor novas estratégias
para que os conceitos que ficaram mal compreendidos, confusos, ou não apreendidos
corretamente, ou sejam, no decorrer do trabalho pedagógico, sem dispor de um tempo maior
como acontece no mapa conceitual proposto por Novak.
4) Possibilita um atendimento e estratégia pedagógica diagnóstica mais rápidae
personalizada para aqueles alunos e/ou turmas cuja questão da aprendizagem do conteúdo
trabalhado se mostrou crítica, através da leitura do MCD.
Ao investigar e analisar a aplicação do Mapa Conceitual Dinâmico (MCD), nesta
pesquisa,pode-se constatar a sua contribuição de forma mais direta, objetiva e precisa, no
que diz respeito ao acompanhamento da evolução processual e conceitual dos estudantes
para analise da qualidade do conhecimento proposto e desejado pelo professor, assim como,
a celeridade para a identificação de falhas/equívocos conceituais presentes em suas
estruturas cognitivas, o que permite ao professor direcionar suas aulas e obter um panorama
da evolução conceitual de seus alunos durante e após a sequência de ensino de modo mais
eficiente e com menor demanda de tempo para análise. O MCD auxiliano processo de ensinoaprendizagem deconteúdos, temas diversos, situações e finalidades diferentes, como por
exemplo:aula,unidade de estudos, curso, desenvolvimento de um planejamento educacional,
proporcionando a auto avaliação, percepção e evolução dos conceitos trabalhados durante o
processo educacional de forma mais objetiva e eficaz.Pretende-se com esta investigação,
configurar o Mapa Conceitual Dinâmico como mais uma estratégia de ensino aprendizagem
em Biociências que corrobora para uma investigação qualitativa, reflexiva e proporciona a
adequação de estratégias didáticas para o desenvolvimento da alfabetização científica no
ensino de Biociências na Formação de Professores, em especial em Nível Médioe de outras
áreas do conhecimento, uma vez que o Mapa Conceitual Dinâmico pode e deve ser aplicado
em outras disciplinas.
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CORAL-AT-169 MAPAS CONCEITUAIS E MOTIONDESIGN
CONCEPTUAL MAPS AND MOTIONDESIGN
ÂNGELO DIMITRE GOMES GUEDES
Universidade Nove de Julho/Curso de Design/ angelodimitre@gmail.com

Resumo: A definição de conceitos e proposições que possam integrar uma narrativa se estabelece como
uma das principais etapas do processo de criação de um projeto de Motion Design.Na educação e em
diversas áreas, Mapas conceituais têm sido utilizados para representar relações hierárquicas entre
conceitos e podem colaborar com a ocorrência daAprendizagem Significativa de um determinado
conteúdo. O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre o uso de Mapas Conceituais para
organizar conceitos e ideias em processos criativos de projetos de Motion Design. O trabalho se divide
nas seguintes etapas:i) revisão de algumas das ideias e princípios teóricos da Aprendizagem
Significativae sobre o uso de Mapas Conceituais que sejam relevantes para a discussão proposta;ii)
rápida contextualização sobreMotion Design e algumas de suas estratégias criativas, em diálogo com
pressupostos teóricos da Aprendizagem Significativa; iii) proposta de apresentação de um Mapa
Conceitual criado pelo autor desta pesquisa para o princípio deum projeto (em construção) de Motion
Design, fundamentado no livro “Crônica de uma Morte Anunciada” do escritor Gabriel García Márquez.
Palavras-chave: Mapas Conceituais, Motion Design, Animação, Literatura, Aprendizagem Significativa
Abstract: The definition of concepts and propositions that can integrate a narrative is established as
one of the main stages of the process of creating a Motion Design project. In education and in several
areas, conceptual maps have been used to represent hierarchical relationships between concepts, and
can contribute to meaningful learning of a given content. The present work aims to reflect on use of
conceptual maps to organize concepts and ideas in the creative process of Motion Designprojects. The
work is divided into the following stages: i) review some of the ideas and theoretical principles of
Meaningful Learning and the use of Conceptual Maps that are relevant to the proposed discussion; ii)
quick contextualization about Motion Design and some of its creative strategies, in dialogue with
theoretical assumptions of Meaningful Learning; iii) proposal of presenting a Concept Map created by
the author of this research for the beginning of a project (under construction) of Motion Design, based
on the book “Chronicle of an Announced Death” by the writer Gabriel García Márquez
Keywords: Conceptual Maps, Motion Design, Animation, Literature, Meaningful Learning

1– INTRODUÇÃO
O ato de aprender pode ser considerado como um processo de complexas passagens,
relações, reconfigurações e muitos outros fatores decisivos para a construção de sentidos.
Isso é parte do que revela a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), desenvolvida por
David Ausubel (e.g. AUSUBEL, 2002; 1978).Desde então, muitos estudos têm sido feitos em
busca de procedimentos que favoreçam o tipo de relações que o aprendiz deve fazer entre
um novo conhecimento e os queestão disponíveis em sua estrutura cognitiva. O uso de Mapas
Conceituais, proposto por Joseph Novak, por exemplo, tem sido uma estratégia importante
nesta direção. Uma vez que o emprego de mapas conceituais aponta vantagens para uma
construção progressiva de relações hierárquicas entre conceitos (e.g. NOVAK e GOWIN, 1996;
MOREIRA, 2010), talvez também possa beneficiarprocessos de criação característicos do
Motion Design1. Definir conceitos que possam ser explorados na composição de uma narrativa
é um dos pontos de partida para o desenvolvimento de projetos de Design. (e.g. LUPTON,

1
Segundo Woolman (2005, p. 6, tradução nossa), “é uma convergência de animação, ilustração, Design Gráfico,
cinema narrativo, escultura, e arquitetura, para citar apenas alguns”. Suas origens apontam um intenso intercâmbio
de linguagens.Com o desenvolvimento de novas tecnologias tem ganhado cada vez mais importância e
potencialidades expressivas. (e.g. KRASNER, 2008).
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2013). Comunicar as ideias a partir da combinação de elementos visuais, sonoros e verbais
configura um universo de múltiplos caminhos para o artista, ainda mais considerando que
tudo que está no quadro pode se movimentar e o próprio movimento pode se concretizar
como uma forma de compartilhar enunciadosentre diferentes interlocutores.
Este trabalho pretende apresentar uma reflexão sobre o uso de Mapas Conceituais
como estratégia para a organização de ideias e conceitos em processos criativos deMotion
Design. Primeiro, será feita uma revisão de algumas ideias relacionadas à TAS em diálogo
com questões sobre mapas conceituais. Em seguida, uma breve apresentação de aspectos do
Motion Design e exemplos de estratégias aplicadas em seus processos de criação. Por último,
a apresentação de um mapa conceitual elaborado a partir de uma seleção de conceitos
relacionados ao texto “Crônica de uma morte anunciada” do escritor colombiano Gabriel
García Márquez (2016). O mapa foi criado para o início deum projeto (em construção) de uma
espécie de sequência de títulos, formato característico deMotion Design para a apresentação
de filmes, mas que neste trabalho apresentaráa ficção literária do escritor colombiano.
2–APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EMAPAS CONCEITUAIS
Esta seção apresentaalgumas características da teoria ausubeliana para apoiar a
discussão proposta. Tal caminho se fundamentará em alguns ensaios do próprio autor (e.g.
AUSUBEL, 2002; 1978)e de alguns pesquisadores (e.g. MASINI, 2008; MOREIRA, 2008) que
têm cooperado,em suas respectivas trajetórias, para desdobramentos teóricos e práticos da
TAS como, por exemplo, a proposta de Mapas Conceituais,desenvolvida por Joseph Novak
(e.g. NOVAK e GOWIN, 1996; MOREIRA, 2010).
Segundo os pressupostos teóricos da TAS, a aprendizagem significativa de um novo
conhecimento desponta-se a partir das relações traçadas pelo próprio aprendiz entre este
novo conhecimento e o que já conhece, isto é, com o que já está em sua estrutura cognitiva.
Contudo, tais relaçõesnão devem ser arbitrárias, tampouco literais (e.g. AUSUBEL, 2002;
1978 e MOREIRA, 2008). O aprendiz deve configurar sentidos próprios, ou seja, trata-se de
uma relação impregnada substancialmente pelo aprendiz ao invés de uma reprodução literal
do que lhe foi apresentado. (MOREIRA, 2008; AUSUBEL, 2002).
Uma das condições indispensáveis para a significaçãono transcorrerda aprendizagem
é que o aprendiz desejeo aprender: se manifeste integralmente (sensível e criticamente),
concretizando as relações que possa fazer. A intenção e a ação do aprendiz em amarrar
especifica e substancialmente o novo conhecimento com oque já está em sua estrutura
cognitiva – e que possibilite tal relação - é uma das chaves para o evento da aprendizagem
significativa. Desta forma, não se trata de uma relação feita casual e randomicamente com
qualquer conhecimento prévio. Uma vez que o significado é resultado de uma construçãofeita
por quem aprenderá, o conteúdo só pode ser considerado potencialmente significativo. Por
isso, Moreira (2008) observa que é um erroapontar umdeterminado material como
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significativo.Apenas significará algo se observadas as condições já explicadas sobre os tipos
de relações.
Ainda sobre taisconexões entre os conhecimentos prévios e o que se deseja aprender,
Ausubel (2002) explica que, a cada interação, alteram-se tanto aquilo que já se conhece,
quanto o novo conhecimento que será aprendido. A aprendizagem significativa lida assim com
uma espessa trama de significados denotativos e conotativos (e.g. MOREIRA, 2008).Em
outras palavras,articula sentidos compartilhados num determinado contexto sociocultural
eaquilo que cada um pode atribuir (os significados pessoais). Tais características evidenciam
o dinamismo do aprender como um acontecimento gradual, o que impossibilita pensá-lo como
algo que se encerra em si mesmo. Novak e Gowin (1996) sublinham a inexistência de um
ponto final da aprendizagem de um conceito devido a esse tipo de característica expansiva
da experiência humana ao aprender: conceitos são “modificados e tornados mais explícitos e
inclusivos à medida que se forem progressivamente diferenciando. A aprendizagem é o
resultado de uma mudança do significado da experiência”. (NOVAK; GOWIN, 1996, p. 115).
Dois processos são determinantes para examinar mais sobre a construção do
conhecimento: o de diferenciação progressiva e o de reconciliação integrativa (e.g. AUSUBEL;
2002; MOREIRA, 2008). O primeirorealiza-se com os consecutivos intercâmbios entre
conhecimentos prévios a cada nova situação de aprendizagem. Gradativamente, os
conhecimentos disponíveis na estrutura cognitiva do aprendiz diferenciam-se, isto é, ficam
ainda mais específicos e distintos em relação a outras ideias, conceitos e proposições. Seus
contornos tornam-se mais precisos. Enquanto que a ideia de reconciliação integrativa referesea um tipo de rearranjo entre conhecimentos já presentes na estrutura cognitiva do
aprendiz. Novas relações podem emergir entre eles, muitas vezes, influenciadas pelas
sucessivas interações ao longo dos processos de aprendizagens em curso. Inicialmente, o
aprendiz talvez não pudesse identificar potenciaisenlaces, porém, com o transcorrer do tempo
e das interações feitas a cada aprendizagem,pode detectar e efetuar tais relações. Moreira
(2008) diz que ambos os princípios estão correlacionados, pois se favorecem mutuamente.
Além disso, o mesmo autor ainda aponta que tais ideias colaboram com a arquitetura do
material instrucional para um processo de ensino-aprendizagem, pois ajudam a compreender
melhor as diferenças e as semelhanças entre conceitos, proposições e ideias chaves de um
determinado quadro de conhecimentos que precisa ser discutido ao longo de uma sequência
de aulas.
Ausubel (2002, p. 27) diz que conceitos podem definir “objetos, eventos, situações
ou propriedades que possuem atributos característicos comuns e estão designados pelo
mesmo signo ou símbolo”. Assim, cumprem uma função essencial na comunicação humana,
isto é, nas mais variadas relações sociais. Novak e Gowin (1996, p. 20), por exemplo,
explicam que um conceito é uma “regularidade nos acontecimentos ou nos objetos que se
designa por um certo termo”. E ainda acrescentam:“os seres humanos parecem ser os únicos
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com a capacidade de inventar e utilizar uma linguagem (ou símbolos) para designar e
comunicar estas regularidades de que apercebem”. (NOVAK; GOWIN, 1996, p. 20). Segundo
os pressupostos teóricos da TAS, a aprendizagem pode ser representacional, conceitual ou
proposicional. A primeira se dá quando um signo corresponde a aquilo a que se refere; já a
conceitual, quando um signo compartilha especificidades com um grupo de objetos ou
acontecimentos; por último, a proposicional,em que os possíveis significados surgem das
relações entre os conceitos. (MOREIRA, 2008). Os significados de uma proposição
ultrapassam os limites de um único conceitodevido às potencialidades de suas justaposições.
(MOREIRA, 2008).Ou seja, uma proposição parece determinar um tipo de mensagem em que
a combinação de seus elementos pode ser significada pelo aprendiz. Por essa razão, conceitos
e proposições são pilares para a aprendizagem e para o compartilhamento de conhecimentos:
“Para aprender significativamente, o indivíduo deve optar por relacionar os novos
conhecimentos com as proposições e conceitos relevantes que já conhece”. (NOVAK; GOWIN,
1996, p. 23).Ausubel (2002, p. 31) afirma que os significados tornam-se mais precisos e
compartilháveis à medida que se melhora“a capacidade de manipulação dos conceitos e das
proposições das palavras”.
Masini (2008) reflete sobre o valor do reconhecimento da trajetória do aluno e das
chaves para entender como o mesmo pode aprender significativamente um conteúdo
proposto. Porém, a autora observa que tal reconhecimento não se limita de forma alguma a
apenas rastrear os conceitos e proposições disponíveis na estrutura cognitiva do aprendiz.
Solicita um diálogo sensível que considere a “totalidade do ser cultural/social em suas
manifestações e linguagens, corporais, afetivas, cognitivas”. (MASINI, 2008, p. 65). Portanto,
estacuidadosa leitura pode ajudar no refinamento das relações entre conhecimentos
(considerando os princípios de diferenciação progressiva e reconciliação integradora). A
elaboração de Mapas Conceituais, proposta idealizada por Joseph Novak, parece colaborar
nesta direção. De acordo com Novak e Gowin (1996), tais mapas evidenciam possíveis
conexões significativas entre conceitos para a composição de proposições. As sucessivas
explicações de como ocorre a construção de um determinado mapa,suas eventuais
reconfigurações

e

possíveisreinterpretações,

colaboram

expressivamente

para

o

estabelecimento de uma ampla rede de relações significativas entre conceitos, ideias e
proposições. O autor passa a significar melhor os elementos constitutivos de seu objeto de
discussão, construindo um conjunto de conhecimentos cujos conceitos se tornam mais
presentes e relacionáveis. Ademais, estabelecem uma hierarquização entre as peças
articuladas. (MOREIRA, 2010). “Mapas conceituais são diagramas de significados, de relações
significativas; de hierarquias conceituais, se for o caso”. (MOREIRA, 2010, p.11).
Segundo Novak e Gowin (1996), ao trabalhar esse tipo de mapas com alunos, é
importante, em primeiro lugar, revisar e definir bem a natureza de um conceito e sua função
na comunicação. Ao entender isso, fica claro para o aprendiz que conceitos possibilitam
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interligações que podem ajudá-lo a desenhar possíveis conexões entre partes de um
determinado assunto. Os mapas podemfavorecer a ocorrência dos princípios de diferenciação
progressiva e reconciliação integradora. Novak e Gowin (1996, p. 119) apontam que a
negociação de significados permite “novas reconciliações integradorasque, por sua vez,
conduzem a uma compreensão nova e mais poderosa”. Segundo Moreira (2010, p. 24) podese considerar que mapas conceituais são como fragmentos dinâmicos em contínua mutação:
“a estrutura cognitiva está constantemente se reorganizando por diferenciação progressiva e
reconciliação integrativa e, em consequência, mapas traçados hoje serão diferentes amanhã”.
Ausubel (2002) diz que o aumento da capacidade de articulação de conceitos e proposições
se desdobra numa melhor definição de seus significados para possíveis diálogos.Segundo
Novak e Gowin (1996, p. 23),a TAS concentra-se “nos conceitos e na aprendizagem
proposicional como base em que se assenta a construção pelos indivíduos dos seus próprios
significados”.
A divisão entre aprendizagem significativa por recepção e por descobrimento (e.g.
AUSUBEL, 2002; 1978)enriquece esta etapa da discussão, já que os mapas citados podem
ser desenvolvidospara desbravar novas relações entre conceitos e proposições sobre um
determinado assunto. Ausubel (1978) diz que na aprendizagem por recepção, o conteúdo é
apresentado para o aprendiz enquanto na outra, o aprendiz deve descobri-lo. Tal qual a
aprendizagem significativa por recepção, a por descobrimento depende da interação não
literal e não arbitrária entre os conhecimentos prévios do aprendiz e as ideias, conceitos e
proposições que serão aprendidos no decurso de uma tarefa específica. Segundo Ausubel
(1978), trata-se de um tipo de aprendizagem comum em tarefas que envolvam a solução de
um problema, desde que sejam lógica e potencialmente significativos para o aprendiz, além
de que este tenha em seu repertório conhecimentos especificamente relacionáveis às tarefas.
Assim, ambas as formas compartilham as mesmas condições citadas no início dessa seção
para que a atribuição de significados se dê. Conforme Ausubel (1978) o fator que diferencia
uma da outra é justamente o processo de descoberta pelo aprendiz. Ausubel (1978) observa
que considera um tanto quanto incomum a revelação quase instantânea de como resolver um
problema por meio deste processo de descoberta. Ao contrário, a aprendizagem se mostra
repleta de nuances ao longo desse tipo de processo. Ainda segundo o autor, após muita
reflexão, persistirá alguma hipótese adequada para se resolver um determinado problema.
Trata-se, assim, de uma tarefa progressiva em que“a formulação,prova e descarte de
hipóteses opcionais desempenham um papel decisivo e integral na aparição de soluções
corretas”. (AUSUBEL, 1978, p. 613).Esta observação sobre o caráter processual da
aprendizagem por descobrimento na solução de problemas colabora para se pensar a
atribuição de significado no desenvolvimento de projetos de Design que costumam lidar com
um problema central a ser resolvido. A próxima seção apresentará algumas características do
Motion Design e de suas estratégias criativas.
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3– MOTION DESIGN: SUAS ORIGENS EPOSSIBILIDADES DEDIÁLOGOS COM A TAS
As origens do Motion Design entrelaçam-se em uma mistura de diferentes formas,
linguagens e tecnologias. Com isso, destaca-se sua interdisciplinaridade, que se evidencia nos
procedimentos empregados em processos criativos típicos da área. (e.g. WOOLMAN, 2005;
CHOMG, 2011). A busca pela representação do movimento tem origens remotas; até mesmo
nos primeiros desenhos encontrados nas paredes de cavernas já havia indícios desta busca.
(e.g. WILLIAM, 2016; KRASNER, 2008). Sua articulação enquanto signo despertou interesse
de muitos artistas e pesquisadores ao longo da história. A representação do tempo provocou
artistas em suas respectivas trajetórias, como, por exemplo, o pintor Wassily Kandinsky.
(WHITNEY, 1980). Ao navegar por diferentes formas e sentidos em seus processos de criação
em

virtude

do

que

denominava

sonoridade

interior

(e.g.

KANDINSKY,

1990),

Kandinskycompôs um especial capítulo da história da arte sobre escambos entre o visual, o
sonoro e o verbal, territórios que integram projetos contemporâneos de Motion Design.
Kandinsky (1990) agenciou uma série de conexões entre a música e a pintura. No meio de
suas buscas, chegou a dizer que desejava pintar uma composição, conferindo o mesmo
sentido que a palavra teria no contexto musical. Krasner (2008) sublinha a representação do
tempo como um elemento substancial no Motion Designpara ampliar potencialidades de
comunicação de ideias.
Embora não se pretenda compor aqui um quadro que reúna as influências e episódios
que marcaram o desenvolvimento da área, é importante apontar rapidamente o valor do
encontro entre movimentos artísticos, linguagens e de um intenso desenvolvimento
tecnológico entre os séculos XIX e XX. Neste sentido, uma das chaves relacionadas às origens
do Motion Design, além da animação, é o desenvolvimento da fotografia e do cinema. Um
período de descobertas, avanços tecnológicos e desenvolvimento de linguagens que provocou
grandes ressonâncias nas relações sociais. A capacidade de reprodução técnica da imagem,
obtida com os primeiros movimentos da fotografia e seu desenvolvimento, estimuloureflexões
sobre a arte, suas funções sociais e seus aspectos de linguagem. Artefatos ópticos que
exploraram a persistência da visão passaram a colaborar com a ilusão do movimento, que
ganharia cada vez mais virtualidades com o desenvolvimento do cinema: das pesquisas sobre
o movimento feitas por EadwardMuybridge, passando pela primeira exibição pública do
cinematógrafo dos irmãos Lumiére, pelos filmes e truques de ilusão explorados por George
Meliés e pelos sucessivos desenvolvimentos da linguagem cinematográfica até os dias de
hoje. (e.g. KRASNER, 2008; CHONG, 2011).
A partir do século XX, todos esses avanços nas tecnologias empregadas desdobraramse em aberturas para a expressão poética. É possível notar rupturas e experimentações
criativas em meio a um diálogo entre artistas de diferentes linguagens. O movimento,
enquanto signo, passa a ser articulado num cenáriointerdisciplinar. Costuma-se aproximar
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filmes experimentais desenvolvidos neste contexto com algumas das ideias relacionadas à
arte moderna, como, por exemplo, o expressionismo abstrato. OskarFischinger, por
exemplo,protagonizaoencontro entre a imagem em movimento e a música. John Whitney,
considerado um dos pioneiros da computação gráfica, também colaborou para pensar tais
relações. Saul Bass foi decisivo nessa trajetória devido, sobretudo, ao desenvolvimento de
FilmTitlesque revolucionaram as possibilidades do encontro entre Design e Cinema. (e.g.
KRASNER, 2008; CHONG, 2011). “John Whitney Sr. e Saul Bass anteciparam o advento do
Motion Graphics [...] que combina preocupações do design tradicional”. (CHONG, 2011, p.
35).FilmTitles incentivaram novas práticas e procedimentos no intercâmbio entre o Cinema e
o Design para refletir sobre seus respectivos processos de criação. Segundo Krasner (2008),
este tipo de obra estabelece as primeiras formas com que um espectador interagirá. Isso
configura um importante espaço informacional. Krasner (2008, p. 31, tradução nossa)
destaca ainda que a partir da década de 1950 esse tipo de obra passou a se comportar “como
uma forma de produção experimental de filmes comerciais” cujo principal objetivo era
“estabelecer expectativas sobre a atmosfera e o tom” do filme.
Krasner (2008) comenta também sobre a importância do movimento na comunicação
contemporânea. Segundo o autor, trata-se de um dos principais elementos da “paisagem
visual contemporânea em conjunto com tecnologias integrativas e imersivas que fundem a
televisão e a internet em ambiente imersivos”. (KRASNER, 2008, p. 13, tradução nossa).
Logo, pensar os processos de criação neste contexto implica em considerar os rumos das
relações informacionais. Os estudos feitos pelo autor VilémFlusser(e.g. FLUSSER, 2008;
2011) colaboram nesta direção. O autor produziu uma obra importante sobre as novas mídias
e tecnologias, assim como suas influências no comportamento social. Uma de suas
proposições sobre a criatividade parece ganhar relevo à presente discussão. Segundo Flusser
(e.g. FLUSSER,2008; 2011) em uma sociedade que o próprio autor classifica como pósindustrial (composta por aparelhos), o artista articula opções programadas nos aparelhos.
Dialoga com a cultura para surpreender o que já está configurado. Assim, a criatividade está
neste jogar que procura situações que escapam das previsões dos programas destes
aparelhos. Entretanto, a cada lance, o programa pode aprender novas potencialidades com o
jogador. Embora as proposições de Flusser acerca deste assunto sejam mais amplas do que
o brevemente exposto, ajuda a pensar o processo de criação como um exaustivo diálogo
crítico com a cultura.
Talvez o atributo mais singular da cultura, que a distingue de qualquer outra classe de
organização social presente no reino animal, é precisamente o feito de que os
descobrimentos acumulados durante milênios podem transmitir-se a cada geração
sucessiva. (AUSUBEL, 1978, p. 542).

Talvez possa se aproximar este comentário do Ausubel à ideia doFlusser sobre o
processo de criação. Flusser (2008) reflete sobre a criatividade como um jogo no qual a
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cultura se estabelece como um fator preponderante na circulação informacional. Mesmo que
tal aproximação possa gerar conflitos se considerar o que está além das margens deste
recorte, há uma certa sintonia entre ambas as ideias.O diálogo com a cultura se mostra
favorável para pensar um processo de criação dinâmico e crítico para a atribuição de
significados ao longo de todas as etapas de seu desenvolvimento. É aí que pode residir a
importância do uso de mapas conceituais: buscar relações entre conceitos chaves de um
determinado projeto em suas diversas fases pode propiciar oportunidades para aprender
significativamente novos conhecimentos.Há uma passagem de um ensaio do escritor Octavio
Paz (2015)sobre a relação entre poesia, sociedade e linguagem que fortalece esta discussão.
Segundo Paz (2015, p. 96) “uma sociedade sem poesia careceria de linguagem: todos diriam
a mesma coisa ou ninguém falaria [...] Uma poesia sem sociedade seria um poema sem autor,
sem leitor e, a rigor, sem palavras.“ Ainda que dedicada à literatura, tal proposição dá espaço
para discutir processos de criação que dialoguem criticamente com a cultura na articulação
de signos que, por sua vez, visem construir mensagens e narrativas
Lupton (2013) aponta algumas técnicas aplicadas em projetos criativos. Segundo a
autora, inicialmente reúne-se ideias e conceitos sobre um determinado assunto. Em seguida,
procura-se por relações entre o que foi selecionado para estabelecer possíveis rotas que deem
sequência ao projeto. Lupton(2013) cita a possibilidade do uso de Mapas Mentais, proposta
de Tony Buzan (e.g. BUZAN, 2009)2, porém destaca que o uso deste recurso costuma ser
mais livre no Design. Aqui, cabe ressaltar ainda, que esse tipo de mapa possui
característicasdistintasdosconceituais. Moreira (2010) explica que os Mapas Mentais não
exploram necessariamente apenas conceitos, o que, do ponto de vista da TAS, não parece
tão favorável para uma aprendizagem significativa.Projetos de Design frequentemente lidam
com a definição e com a solução de um problema. Lupton (2013) destaca quea definição do
problema é o primeiro passo para o desenvolvimento de projetosdo Design. Aqui, vale
resgatar os apontamentos de Ausubel (1978) sobre as potencialidades da aprendizagem por
descobrimento na solução de problemas, além das condições para a ocorrência de uma
aprendizagem significativa. Ainda que o aprendiz, no caso o designer, precise descobrir, é
necessário que exista uma espécie de sintonia entre a tarefa e os conhecimentos já existentes
em sua estrutura cognitiva. Deste modo, poderá estabelecer relações que atendam os
pressupostos da TAS na busca por hipóteses adequadas para a solução do problema.
O uso de mapas conceituais e seus benefícios têm sido investigados em diversos
campos do conhecimento. (e.g. NOVAK; GOWIN, 1996; MOREIRA, 2010). Sua aplicação
também parece positivapara o andamentode um projeto de Design, pois colabora com a
construção de uma rede de relações interconceituais, com diferentes graduações. Configura,
dessa maneira, uma série de proposições que propiciamnitidez conceitual sobre um
determinado assunto. Novak e Gowin (1996) reforçam essa função de guia. Mapas
2

Segundo Buzan (2009, p. 10): “Mapas mentais são um método de armazenar, organizar e priorizar informações”.
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Conceituais sinalizam possíveis trajetórias que unem partes de um determinado assunto, o
que possibilita uma constante revisão do processo a fim de negociar e aprimorar significados:
“Depois de terminada uma tarefa de aprendizagem, os mapas conceptuais mostram um
resumo esquemático do que foi aprendido”. (NOVAK; GOWIN, 1996, p. 31). Assim, Novak e
Gowin (1996) apontam o benefício do uso de mapas à negociação de significados:podem
auxiliar o processo de reconciliação entre conceitos. Ainda segundo os autores, esta
característica parece muito útil para o desenvolvimento de processos criativos.
Krasner (2008) assinala algumas fases importantes para o desenvolvimento de um
projeto de Motion Design. Em primeiro lugar, a avaliação, que trabalha questões como, por
exemplo, definição de objetivos, estudo da audiência, levantamento e análise de informações
sobre o tópico, pesquisa de estilos de imagem, etc. Em seguida, a formulação e registro de
ideias para o desenvolvimento do projeto a partir de estratégias como, por exemplo, listas e
desenhos. Depois, segundo o autor, vem a fase de cultivo, isto é, o cuidado com o que se
construiu até então. Implica em procedimentos de avaliação, seleção, clarificação e
refinamento. “Uma vez que as ideias tenham sido formuladas, elas devem ser cultivadas para
amadurecer adequadamente, assim como um jardim [...]”. (KRASNER, 2008, p. 291,
tradução nossa). Todo este caminho demonstra alguns pontos em comum com os
pressupostos da TAS, já queimplica num processo extenso para que relações entre conceitos
se tornem cada vez melhor elaboradas.
O processo de criação no campo do Motion Design possui uma enorme diversidade
devido a, sobretudo, a possibilidade de movimentar diferentes signos e de pensar o próprio
movimento

comoelemento

que

constitui

a

mensagem.

Adquire-se

uma

série

de

potencialidades para a construção de narrativas a partir da combinação de elementos visuais,
sonoros e verbais. Qualquer detalhe de um desses componentes pode provocar direções para
a atribuição de significados. Assim como o aprendiz pode relacionar um novo conhecimento
de maneira não arbitrária e não literal com algo que já conheça, o espectador de uma obra
pode desempenhar o mesmo tipo de interação para atribuir significados à composição.
Tudo o que é selecionado dentro do quadro da imagem tem um significado, da cor do
vestido de uma atriz ao padrão do papel de parede. Além disso, a distância, a altura e
o ângulo da câmera acrescentam significado ao quadro. (EDGAR-HUNT; MARLAND;
RAWLE, 2013, p. 119).

Se considerarmos os pressupostos da TAS, ao ler o trecho acima sobre a linguagem
cinematográfica seria mais adequado afirmar que tudo é potencialmente significativo. O
dinamismo do cinema e do design parecem amplificar a comunicação e a significação de seus
elementos. Um vertiginoso fluxo de signos que mesclam múltiplos aspectos de elementos
visuais, sonoros e verbais. Signos em movimento e o próprio movimento articulado para a
construção de narrativas que visam compartilhar ideias, conceitos e proposições. Krasner
(2008, p. 13, tradução nossa) também comenta sobre a complexidade deste tipo de
composição. Segundo o autor, “desenhar no tempo e espaço apresenta um conjunto singular
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de desafios criativos que combinam a linguagem tradicional do design gráfico com a
linguagem visual dinâmica do cinema”. Assim, Krasner(2008) aponta que as formas de uma
composição ajudam a organizar hierarquicamente as informações que se pretende comunicar.
O arranjo de cores, por exemplo, lança múltiplas possibilidades para sua interpretação. O
autor também realça, por exemplo, a importância sensorial do uso de texturas e de padrões.
Tais elementos “podem adicionar contraste e profundidade a uma composição”. (KRASNER,
2008, p. 199, tradução nossa).
Storyboards3 costumam ser empregados ao longo do processo de criação para
começar a arquitetar toda essa diversidade de formas capazes de comunicar os conceitos e
as proposições de uma determinada narrativa. Segundo Woolman (2005) este tipo de
documento configura um ponto de partida para a produção. Já Krasner (2008), observa
quefavorecem a fase final da definição dos conceitos.Conforme o autor, ajuda a mostrar e
revisar os conceitos, a narrativa e a continuidade do projeto.
Uma vez que o uso de storyboards aparenta colaborar com a visualização dos principais
conceitos de uma obra, parece um recurso em sintonia com a proposta do uso de mapas
conceituais. Talvez, possam até se favorecer reciprocamente durante suas construções
iniciais, revisões e eventuais reconfigurações. A próxima seção apresentará um mapa
conceitual criado para pensar alguns dos principais conceitos da história “Crônica de uma
morte anunciada” criada pelo escritor Gabriel García Márquez, para o princípio de um projeto
de Motion Design.
4– MAPA CONCEITUAL: “CRÔNICA DE UMA MORTE ANUNCIADA”
O escritor colombiano Gabriel García Márquez publicou “Crônica de uma morte
anunciada” em 1981. O livro conta a história da morte de Santiago Nasar. Logo a primeira
frase do livro reforça o que o título anuncia: “No dia em que o matariam, Santiago Nasar
levantou-se às 5h30m da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo”. (GARCÍA
MÁRQUEZ, 2016, p. 7). Já ao final do primeiro capítulo se tem a certeza de sua morte. O
texto de Gabo, como o escritor era chamado, aguça o imaginário e os sentidos do leitor que
busca compreender os pormenores que antecederam o trágico fim de Santiago e algumas
reverberações no povoado.O narrador da história é um amigo de Santiago cujo nome nunca
é revelado. A narrativa prossegue costurando diferentes linhas do tempo entrelaçadas e
sobrepostas na curta travessia de Santiago. Segundo o próprio narrador, uma tentativa de
“recompor, com tantos estilhaços dispersos, o espelho quebrado da memória”. (GARCÍA
MÁRQUEZ, 2016, p. 11). As divergências entre os relatos dos habitantes desorientam a busca
por uma sequência linear dos acontecimentosque precederam o trágico fim de Santiago.

3
“Mostra como os eventos se desdobrarão ao longo do tempo e identifica as principais transições entre os eventos”.
(KRASNER, 2008, p. 305, tradução nossa).
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Assim, o leitor busca acompanhar e construir com o narrador os detalhes que vão pouco a
pouco se revelando e mostrando diferentes camadas, do povoado e de seus habitantes.
A partir das primeiras leituras da obra, destacaram-se alguns conceitos para a criação
do mapa e para a formação de proposições, como uma estratégia para atribuir significados à
obra. Parte dos conceitos se sobressai logo no início da trama. Primeiramente, o conceito de
morte. Alertada tanto pelo título quanto pela primeira frase, a história dispara-se com a
certeza da morte e da impossibilidade de evitá-la. O tempo também surge como um conceito
chave ao longo da sequência de acontecimentos. Manifesta-se numa multiplicidade de formas
e de direções: desde os eventos que antecedem o crime, até a maneira como se salta entre
passado, presente e futuro, entre diferentes linhas do tempo que se costuram na morte de
Santiago.
O anúncio da morte também se estabelece como um conceito estratégico para a
formação de novas proposições. Todos os moradores se inteiram de que haverá uma morte.
Porém, a notícia só chega à vítima momentos antes do atentado à sua vida. Tal recado dos
assassinos, ao mesmo tempo em que denota uma tentativa desesperada de que alguém os
impeça, representa as múltiplas violências que parecem se manifestar nas relações sociais
daquela pequena comunidade que, por sua vez, parece guiada por princípios muito rígidos e
tradicionais. Ainda neste primeiro grupo, há os conceitos de sonho e de uma espécie de
presságio que surge em sonhos relatados ao princípio do texto. Parecem anunciar a desgraça
do porvir, nem sequer Plácida Linero, “intérprete certeira dos sonhos alheios” (GARCÍA
MÁRQUEZ, 2016, p. 7), fora capaz de decifrar os possíveis significados da justaposição das
imagens sonhadas por seu filho Santiago. Mais um conceito deste primeiro grupo é o de
travessia (a jornada de Santiago Nasar), um tanto quanto breve, rumo à sua morte. Ora
anunciada no sonho, ora no que se denomina realidade, que, por sua vez, também configura
um conceito que evoca potenciais relações e proposições. Este último representa o
encadeamento de acontecimentos vividos, interpretados e lembrados por diferentes
interlocutores. Essa realidade polifônica eleva as possibilidades interpretativas para o leitor
que se depara com a complexa história do que se passou no povoado.
O segundo grupo de conceitos separados para a composição do mapa é formado por:
ilusões, memória, história, aparências, espelho partido, linhas do tempo e estilhaços
dispersos. Aqui se mostra a dificuldade de construir esse imenso mosaico, cujas peças,
desgastadas, se interligam no fim de Santiago Nasar. Imagens que refletem e refratam
acontecimentos. Superfícies que promovem jogos de ilusões e de múltiplas relações sociais
entre seus interlocutores. Um terceiro grupo exibe parte das relações sociais envolvidas no
povoado. Ainda que se trate de um pequeno vilarejo, mostra-se como um lugar de fortes
tradições e de muita influência da igreja. Tais condutas se manifestam num perigoso jogo de
aparências que, em alguma medida, é responsável por atos que escondem ou eliminam o que
não se move conforme regras preestabelecidas. Numa dinâmica assim, a violência parece agir
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em múltiplas direções, sendo a morte uma de suas vestes. A população da cidade acaba como
cúmplice de um crime praticado pelos irmãos Vicários em nome da honra de sua família. Os
conceitos separados para esse terceiro grupo foram: i) igreja; ii) moral, tradição e costumes;
iii) matrimônio; iv) amor; v) povoado; vi); segredo; vii) violência.
Embora o mapa proposto explore uma grande quantidade de conceitos e de relações,
não esgota nem de longe as possíveis rotas deste território ficcional criado pelo escritor. O
uso de Mapas Conceituais proposto por Novak consiste em mapear relações hierárquicas entre
conceitos, isto é, conceitos mais inclusivos abarcam conceitos que lhes são subordinados
(NOVAK; GOWIN, 1996). Ao separar três grupos, há uma tentativa de criar algum tipo de
hierarquia, embora os conceitos escolhidos possuam muita importância ao longo de toda a
trama e, por isso, o mapa foi traçado procurando uma grande quantidade de relações em
múltiplas direções e distâncias, mesmo entre conceitos de diferentes grupos. Por talrazão,
optou-se por um mapa que não avançasse em conceitos cada vez mais específicos, embora
certamente isso também poderá colaborar para novas abordagens à obra. Os conceitos
elegidos e relacionados no mapa demostram algumas das principais características da história
a partir das primeiras leituras. Assim, este mapa poderá colaborar para pensar em caminhos
de como representá-los por meio de elementos visuais, sonoros e verbais em movimento,
além de compor uma narrativa experimental que apresente o texto. De mesma forma que
uma FilmTitleapresenta produções cinematográficas. A ideia é que o mapa se estabeleça como
o primeiro passo do projeto. Numa fase posterior, a produção de um storyboard a partir deste
mapa poderá ajudar no desenvolvimento do projeto, assim como na revisão e possíveis
reelaborações do mapa conceitual inicialmente apresentado.
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Figura 1. Mapa Conceitual sobre a obra “Crônica de uma morte anunciada”, do escritor Gabriel García
Márquez. Fonte: autoria própria.

5– CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Teoria da Aprendizagem Significativa discute as condições necessárias para a
atribuição de significados situando conceitos e proposições como a base para novas
aprendizagens. A elaboração de um mapa conceitual, ideia proposta por Joseph Novak,
favorece a ocorrência da Aprendizagem Significativa. Seus autores fazem conexões entre
conceitos para desenvolver proposições, estabelecer uma hierarquiaentre os elementos
constituintes do mapa e progressivamente diferenciá-los (além de enxergar outras possíveis
relações). O presente trabalho teve como objetivo refletir sobre o uso de Mapas Conceituais
como estratégia para a organização de ideias e conceitos em processos de criação do Motion
Design. Para exemplificar um pouco mais da discussão proposta, foi elaborado um Mapa para
apresentar conceitualmente um livro do escritor Gabriel García Márquez. A proposta é que tal
mapa dispare o início de um projeto de Motion Design: uma espécie de sequência de títulos,
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tipicamente utilizada para a apresentação de filmes. Espera-se que a discussão realizada
neste artigo colabore para refletir sobre o uso de estratégias que favoreçam a atribuição de
significados em diferentes contextos, como, por exemplo, em processos criativos.
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