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PAINEL002 – INÍCIO DE UMA TRANSIÇÃO PARA UMA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA CRÍTICA EM FÍSICA MODERNA
CARLOS ALBERTO DE LIMA RIBEIRO
Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS/ Departamento de Física/Laboratório de Defeitos Topológicos,
Solitons e Aspectos Geométricos da Física/ Mestrado Profissional em Astronomia da UEFS/email: calr@uefs.br

Resumo: Analisamos um ato de currículo inovador em uma aula de Física Moderna, oferecida a
estudantes de Física. O objetivo da aula foi apresentar o conteúdo na busca de uma Aprendizagem
Significativa Crítica. Os resultados obtidos foram muito animadores, constatados após um ano de ela
ser realizada. Os estudantes relataram o ocorrido na aula, e destacaram como oportunidade única no
curso de Física.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa – Física Moderna – Ato de Currículo
Abstract: We analyze the innovator curriculum’s act that happened in a class of Modern Physics to
Physics students. The class objective was present by an innovating form. We would like to achieve a
Critical Meaningful Learning. The results were good enough. After one year, it was pointed by students
like a lonely opportunity to experience this kind of class in the Physics course.
Keywords: Meaningful Learning – Modern Physics – Curriculum’s Act

1–INTRODUÇÃO
A busca de uma escola ideal permeia o imaginário de pais e educadores. Essa
busca é fruto de um cenário no qual se discute o papel da escola na educação. O desejo de
uniformidade no Ensino é fruto de uma ação tecnocrata de unicidade na formação como
atesta Formosinho (1991). Desde 1969, que Neil Postman e Charles Weingartner
destacaram a necessidade da escola preparar o aluno para uma nova sociedade
caracterizada por mudanças de conceitos, valores e de tecnologias. Entretanto, os
professores ainda, segundo esses autores, ensinam verdades e certezas, e dicotomias como
o bem e o mal, o certo e o errado, etc. O efeito desses métodos ultrapassados é a formação
de pessoas que são passivas e conservadoras diante das situações que o mundo as
apresenta. Eles concluem que para aquela época seriam necessárias mudanças nas
estratégias de ensino que garantissem ao estudante uma personalidade questionadora,
flexível, criativa, tolerante, liberal e principalmente inovadora. Dessa forma, enfrentar as
incertezas e relatividades de um novo mundo com a capacidade de construir novo
significados. Eles também criticam a transmissão pura e simples do conhecimento, por

a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por David P. Ausubel em 1963, que
é considerada um marco na psicologia educacional (AUSUBEL, 1963, AUSUBEL et al., 1978).
Essa teoria, que foi desenvolvida por seus seguidores, dentre os quais se destacam Joseph
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parte do professor, através de, muitas vezes, um desestímulo ao questionamento do
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Novak, D. B. Gowin e Marco Antônio Moreira, e vem sendo aplicada em diversas áreas do
conhecimento.
2–REVISÃO DA LITERATURA
No final da década de 1960 teve início a criação de escolas integradas que
valorizavam a autonomia dos seus estudantes, embora os professores dessas escolas
enfrentassem as ideias preestabelecidas dos currículos antecessores (GOODSON, 2012).
Trabalhos atuais destacam como grande desafio do campo educacional a criação de políticas
e práticas que favoreçam uma cidadania plena e digna sem aniquilar as suas singularidades
enquanto sujeitos. Nessa linha de pensamento, Macedo (MACEDO, 2013) vê no currículo
uma ferramenta que consiga dar conta dessa diversidade. Aponta ainda que o Currículo é
permanentemente atualizado através de seus Atos de Currículo, que são frutos da relação
entre o Currículo Escrito e o Currículo na Prática. Através dos Atos de Currículo garante-se
uma formação ética, estética e cultura que não acontece de forma explicita, pois o Currículo
passa a se configurar como resultado das relações de interação entre os formadores e os
formados. E para garantir uma política e prática pedagógica-curricular inovadora é
necessária uma aprendizagem significativa.
David Ausubel, e seus seguidores, chamaram a atenção sobre os fatores que a
influenciam. Dentre eles está em destaque o conhecimento prévio. O estudante deve ter, e
querer, a predisposição de relacionar os novos significados dos materiais educativos do
currículo à sua estrutura cognitiva (AUSUBEL, 1978; MOREIRA, 1999; MOREIRA, 2006).
Contudo isso pode não ser suficiente, como deixa claro Marco Antônio Moreira em seu
trabalho sobre a Aprendizagem Significativa Crítica (MOREIRA, 2000). Dentro dessa teoria
de ensino-aprendizagem o estudante deverá lidar com as mudanças, submetidas a ele, de
forma construtiva sem deixar-se dominar por elas. Dentro da nova proposta de Moreira,
inserem-se ações evocadas como princípios facilitadores em número de oito, são eles: o
princípio da interação social e do questionamento; o princípio da não centralidade no livrotexto; o princípio do aprendiz como perceptor / representador; o princípio do conhecimento
como linguagem; o princípio da consciência semântica; o princípio da aprendizagem pelo
erro; o princípio da desaprendizagem; e o princípio da incerteza do conhecimento. Esses
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pressupostos funcionaram como balizadores para uma prática educativa inovadora que

18 e 19 de março de 2015, Caruaru – Pernambuco – Brasil
3–MATERIAIS E MÉTODOS
A Física Moderna é o componente de transição entre o mundo clássico e o quântico.
Seu cerne está nas descobertas, experimentações, teorizações e ações, da Física no final do
século XIX, e início do século XX, que culminaram com duas teorias revolucionárias, a
saber: a Teoria da Relatividade e a Teoria Quântica. Fruto de uma sequência de três
semestres nos quais fui professor, o ato de currículo está relacionado com o último desses
semestres (em 2013.2) na qual três estudantes eram do bacharelado e dez da licenciatura.
Muito está posto sobre como deve ser o processo formativo de futuros professores.
No Brasil os Bacharéis em Física em sua imensa maioria estão empregados em Instituições
de Ensino Superior, após seus mestrados e doutorados, nas quais os encargos didáticos
fazem parte e complementam suas muitas outras atividades. Aproveitei a oportunidade da
turma mista para experimentar algo novo e inusitado. Uma aula que rompesse com a
estrutura padrão em um componente tido como teórico. A TAS estabelece que o novo
conhecimento se relacione com o pré-existente através do subsunçor (MOREIRA, 2006).
Nessa perspectiva, os estudantes, em sua maioria, já apresentavam esses subsunçores das
disciplinas de Física Experimental III, e IV, anteriores, e Física Experimental V, que é
cursada concomitantemente, nas quais tiveram acesso ao uso do multímetro, bateria, Diodo
Emissor de Luz (LED) e resistores.
Baseado no Princípio da Não Centralidade no livro texto, dentro da TAS Crítica,
viveríamos um estado de desenvolvimento de uma tecnologia, baseada na caracterização, e
produção de um aparato eletrônico. Os estudantes foram divididos em quatro equipes, de
escolha livre entre eles, e cada equipe representaria um país fictício. Esse aparato tinha o
propósito de acender um LED, que é a célula das telas das Televisões mais modernas. O
circuito era simples. Consistia de um conjunto de baterias (pilhas), um LED, um resistor,
um multímetro (aparelho que permite múltiplas medições, por exemplo, de tensão, corrente
e resistência) e um suporte improvisado a partir do papel cartão interno de um rolo de
papel higiênico. O procedimento solicitado foi: caracterização de cada componente do
circuito eletrônico; ao fazer acender o LED, determinar através de medições com o
multímetro as quedas de tensões em cada componente, e comparar com os valores

A atividade teve início com o material descrito disposto de forma aleatória em cada
mesa, de tal modo que eles não sabiam suas características. Ficou estabelecido um tempo
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para a montagem e medições. A aparente simplicidade, e a familiarização anterior dos
estudantes com os componentes eletrônicos, fez com que muitos acreditassem que a
atividade seria fácil e rápida. Após o prazo estabelecido nenhuma das equipes conseguiu
fazer o LED acender, embora algumas tenham conseguido medir a tensão da bateria e a
resistência do resistor. Nessa etapa, cada equipe já sabia o que faltava ao seu grupo para
ter sucesso na caracterização.
Nesse instante eu intervim com a criação de uma mesa de negociações, com o
propósito de verificar como seriam as relações de troca entre eles, tendo em vista o
Princípio da Interação Social da TAS Crítica. Cada equipe elegeu um representante com
poder de decisão e assento na mesa. Foi distribuída uma quantia igual para todas as
equipes, e eles tinham dois minutos para negociarem, após os quais eram fechadas as
negociações. Cada equipe estabeleceu um valor para os seus componentes. Durante as
negociações, as equipes pensavam apenas em suas necessidades, e só aceitavam negociar
exatamente o que as interessava. Com esse comportamento foram fechadas duas rodadas
de negociações sem que nenhuma equipe conseguisse o seu intento. Sugeri a troca dos
representantes e foi feito por algumas equipes. Como cada equipe tinha componentes que
interessavam a outras equipes, não se chegava a nenhum consenso. Um dos estudantes,
durante a segunda rodada, sugeriu que fossem alugados os componentes, mas não foi
ouvido pelo representante de sua própria equipe, nem pelos demais. O importante era ser o
primeiro, pensavam. Ao final das negociações, apenas um time obteve todos os
componentes que precisava, mas não pode medir, pois vendera o próprio multímetro na
mesa de negociações.
Conforme apontado por Moreira, uma das formas de ser verificada a aprendizagem
significativa é através de problemas não familiares, que resultam na transformação do
conhecimento existente (MOREIRA, 2006). Com a atividade, pudemos verificar que o
conhecimento prévio dos estudantes não atuou como facilitador, pois pudemos perceber
que esse aprendizado tinha sido mecânico, e não estava ancorado em sua estrutura
cognitiva. Embora soubessem teoricamente como deveriam realizar a caracterização, isso
não aconteceu. A aula interativa, e inovadora, agiu como um recurso que certamente
facilitou a assimilação da experiência, e da teoria envolvida, e associou à estrutura cognitiva
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5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final da aula, conversamos com os estudantes sobre a experiência que
acabaram de passar. Fizemos algumas reflexões sobre as negociações, sobre como lidar
com o inesperado (algumas baterias estavam com meia carga, e outras totalmente gastas,
LEDs de diferentes tensões para acender, o que exigia maior diferença de potencial e, por
conseguinte mais pilhas, ou tensão da bateria maior, resistores com valores muito altos que
também demandavam uma diferença de potencial maior). Chamamos a atenção de como é
difícil abrir mão de nossos próprios interesses para ver outra equipe triunfar. Vimos como as
negociações são difíceis de trazerem resultados produtivos, e que muitas vezes a solução
está dentro de nossa própria equipe e não damos ouvidos a ela. Vimos como o desempenho
da liderança é importante e de como ele não foi exercido satisfatoriamente.
A aula mostrou como um circuito eletrônico elementar pode trazer uma vivência
rica em aspectos relacionados com o cotidiano, que não serão encontrados nas aulas
teóricas tradicionais de Física Moderna, muito menos nas aulas de Física Experimental de
Física Moderna. Mostrou também como as relações humanas influenciam nos resultados
obtidos. As percepções que diferentes fatores levaram ao fracasso do experimento de
acender e caracterizar o circuito eletrônico. Ao analisarmos os aspectos presentes na
prática, em busca de uma transição para uma Aprendizagem Significativa Crítica poder-seão destacar entre os princípios norteadores de Moreira: o princípio da interação social e do
questionamento. A interação nas mediações com seus colegas sejam na bancada, seja na
mesa de negociações, questionamentos ao indagarem quais as causas de insucesso na
montagem, que levaram a soluções que

implicavam em compra,

ou aluguel de

componentes. O princípio do aprendiz como perceptor/representador: como perceptor os
estudantes representaram em suas mentes os componentes eletrônicos baseados em suas
experiências passadas, e acreditavam que tudo seria fácil, e perceberam que deveriam
mudar sua posição com relação à representação anterior. E principalmente, o princípio da
incerteza. A superação do inesperado, citado acima, ao confrontar as verdades trazidas de
outros componentes curriculares com as incertezas verificadas nas bancadas, que as nossas
certezas mudam ao revermos antigas definições (MOREIRA, 2000). Vimos da experiência
em sala de aula, que os conhecimentos oriundos de disciplinas cursadas anteriormente, não

Os elementos apresentados pelos pesquisadores do campo da aprendizagem e do
currículo tornam evidente que deve existir uma mudança em nossos atos de currículo
através de uma prática que vai além da sala de aula, da disciplina e da instrução (MACEDO,
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forneceram ao estudante uma organização hierárquica em sua estrutura cognitiva. Isso
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2013). Devemos atuar para propiciar uma formação mais completa para os nossos futuros
professores. Constatamos que essa transição é possível. Demanda tempo e principalmente
perseverança.
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Resumo: Neste trabalho buscamos evidenciar a utilização da modelagem matemática como
ferramenta metodológica auxiliar no processo de construção da aprendizagem significativa, para isso
elaboramos um modelo matemático que nos forneça a quantidade de THC presente no organismo de
um usuário permanente de maconha. O nosso objetivo no presente trabalho foi apresentar um tema
tão pertinente na sociedade atual, sem, contudo adentrar nas discussões referentes aos benefícios ou
malefícios do uso da maconha, mas sim abordar o tema com o olhar matemático. Nossos resultados
mostram que um usuário que consome uma quantidade constante da droga durante um longo período
de tempo passa a ter em seu organismo uma quantidade constante de THC, a qual é
aproximadamente 3,5 vezes a quantidade de THC consumida inicialmente. Além deste resultado
notamos as possibilidades de se trabalhar conteúdos como Funções Exponenciais e Logarítmicas,
Progressões Geométricas, dentre outros no decorrer do processo de modelagem o que acreditamos
contribuir na construção da aprendizagem significativa dos mesmos.
Palavras-chave: Consumo de drogas; Maconha; Modelagem Matemática.
Abstract: In this work we demonstrate the use of mathematical modeling as a methodological tool
assist in meaningful learning construction process, for this we developed a mathematical model to
provide us with the amount of THC present in the body of a permanent user of marijuana. Our goal in
this paper is to present as relevant topic in today's society, without, however enter the discussions
concerning the benefits or harms of marijuana use, but discussing with the mathematical look. Our
results show that a user consumes a constant amount of the drug over a long period of time is
replaced in its body with a constant amount of THC, which is approximately 3.5 times the amount of
THC first consumed. In this result we note the possibilities of working as content Exponential
Functions and Logarithmic, Geometric Progressions, among others during the modeling process which
we
believe
contribute
to
the
construction
of
meaningful
learning
thereof.
Keywords: Drug abuse; Marijuana; Mathematical Modeling.

1–INTRODUÇÃO
Um dos temas de maior repercussão na atualidade é o que diz respeito à presença,
ao consumo e às consequências das drogas na sociedade, principalmente no que diz
respeito ao envolvimento cada vez mais precoce de crianças, jovens e adolescentes no que
se costuma chamar de “mundo das drogas”. Sempre é possível encontrar alguém

moderada e dentro de alguns parâmetros pode proporcionar, enquanto outros advogam a
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maconha, mostrando os possíveis benefícios que a utilização desta droga, de forma
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defendendo o posicionamento da utilização de certas drogas como, por exemplo, a
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causa de que toda droga, inclusive a maconha, é ruim e que seus malefícios superam os
seus possíveis benefícios.

2–MARCO TEÓRICO
Os documentos curriculares oficiais como, por exemplo, os Parâmetros Curriculares
Nacionais PCN (1998) e os Parâmetros para a Educação Básica do Estado de Pernambuco
PCE-PE (2012), apontam para a necessidade de se ter uma matemática na escola que faça
sentido para a vida dos alunos, mais especificamente os PCE-PE destacam o papel desta em
“[...]auxiliar o cidadão a ter uma visão crítica da sociedade em que vive e a lidar com as
formas usuais de representar indicadores numéricos de fenômenos econômicos, sociais,
físicos, entre outros.” (PERNAMBUCO, 2012, p. 20).
Dentre as ferramentas disponíveis aos professores destacamos a modelagem
matemática, a qual segundo (Bienbemgut e Hein, 2000, p.11) “é um processo que emerge
da própria razão e participa da nossa vida como forma de constituição e de expressão do
conhecimento”, ou seja, a atividade de modelagem matemática propicia àqueles que se
utilizam dela a capacidade de após tratarem um fenômeno da realidade no contexto
matemático desenvolver e testar hipóteses e a partir destas tirar conclusões que os ajudem
a compreender melhor a realidade a qual fazem parte, capacidade esta tão discutida e
desejada na educação matemática.
Mais especificamente entendemos que a utilização da modelagem matemática em
sala de aula pode contribuir na construção da chamada aprendizagem significativa, a qual
segundo Moreira (1999, p.153) é
[...] um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com
um aspecto especificamente relevante da estrutura de conhecimento do
individuo, ou seja, este processo envolve a interação da nova informação
com uma estrutura de conhecimento especifica (Grifo nosso).

De um modo geral entende-se que a aprendizagem de determinado conceito ou
conteúdo é significativa quando são estabelecidas relações entre este conceito ou conteúdo
e

os

conhecimentos

prévios

do

individuo.

Mais

precisamente

esta

estrutura

de

[...] um conceito, uma ideia, uma proposição já existente na estrutura
cognitiva, capaz de servir de “ancoradouro” a uma nova informação de modo
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conhecimento específica é chamada por Ausubel de conceito subsunçor ou apenas de
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que esta adquira, assim, significado para o indivíduo (isto é, que ele tenha
condições de atribuir significados a essa informação). (MOREIRA, 2006,
p.15).

Dentro

desta

perspectiva

entendemos

que

o

trabalho

com

a

modelagem

matemática pode ser útil no desenvolvimento da aprendizagem significativa, pelo fato da
modelagem ser uma forma de se trabalhar a matemática no contexto do mundo real, ou
seja, dentro de situações e contextos que fazem sentido para os alunos envolvidos nos
processos de ensino-aprendizagem de matemática facilitando desta forma a atribuição de
significados a matemática desenvolvida nestes processos.

3–METODOLOGIA
Como objetivo neste trabalho nos propomos a desenvolver um modelo matemático
que estime a quantidade do canabinóide psicoativo mais potente na maconha, a saber, o
Delta 9 tetraidrocanabinol mais conhecido como (THC) no organismo de um individuo que
utiliza a droga todos os dias. Para alcançar o objetivo proposto iniciamos uma pesquisa em
revistas eletrônicas, periódicos e anais de eventos em busca de material que nos fornecesse
aspectos relevantes sobre a maconha e as consequências da sua utilização no corpo
humano.
A leitura de textos referenciais como os de Bassanezi (2009), Biembengut e Hein
(2011), dentre outros, nos levou a sintetizar o processo de modelagem matemática nas
seguintes etapas: escolha de um tema; coleta de dados; construção de um problema e
resolução do problema proposto através de um modelo matemático. Etapas estas que
passamos a descrever a seguir.



A escolha do tema.

A escolha do tema se deu devido a relevância do mesmo tanto na sociedade como
um todo, quanto no contexto da sala de aula, pois entendemos ser de extrema importância
para o professor de matemática abordar temas sociais tão presentes na sociedade como
este.

Após a escolha do tema, seguimos com a coleta dos dados que achávamos
pertinentes e relacionados ao mesmo. Nesta etapa pudemos entender melhor alguns dos
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A coleta de dados.
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aspectos gerais, farmacológicos e toxicológicos da droga, como também propriedades
físicas, químicas e medicinais da mesma. Para maiores detalhes a este respeito indicamos a
leitura de Gontiès (2003), o qual aborda além de alguns dos pontos acima citados os
aspectos históricos e antropológicos da droga.
Em seguida buscamos evidencias que mostrem a relevância do nosso estudo. Dentre
as evidencias encontradas gostaríamos de destacar a seguinte noticia extraída de um
conhecido site de noticias da internet, a qual diz:

O que esta notícia nos mostra é que o uso da maconha não é mais uma prática que
pode ser ignorada ou considerada restrita a uma minoria da população. O que vemos aqui é
que o consumo desta droga tem feito parte da vida de uma considerável parcela da
população, principalmente dos jovens e adolescentes no contexto escolar, inclusive.



Construção do problema.

Supondo que um usuário que consuma maconha diariamente ingira por dia uma
quantidade

de THC e sabendo que a meia-vida do THC no corpo humano é de

aproximadamente

48ℎ (ou seja, após 48ℎ do uso da droga a quantidade de THC será a

metade da quantidade inicial), qual a quantidade
indivíduo após um período de

( ) de THC no organismo de tal

dias?

4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Resolução do problema através de um modelo matemático.

No primeiro dia em que a droga for consumida o usuário terá uma quantidade
THC em seu corpo. No segundo dia a quantidade total em seu corpo será
quantidade consumida neste dia e

,

onde

é a

é o que resta da quantidade consumida no dia

anterior. No terceiro dia a quantidade total em seu corpo será

+

+ , onde

é a

é o que resta da quantidade consumida no dia anterior e

é o que resta da quantidade consumida a dois dias atrás. Se o consumo permanecer
constante como estamos supondo, ao final de um período de
expressão para a quantidade de THC no corpo do usuário:

dias nós teremos a seguinte
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quantidade consumida neste dia

+

de
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( )=
Note que
igual a

+ +

e outra de primeiro termo igual a

( )=∑
Note que ∑
→

∑ =0

1
2

+ …+

+

.

( ) é a soma de duas Progressões Geométricas uma de primeiro termo
ambas com razão igual a . Na notação de

( ) como:

somatório podemos escrever

que lim

+

+

=

∑

+

=

∑

=

∑

.

é a soma parcial de uma série geométrica convergente. Sabendo

= 2, segue que ( ) ≈

= 3,5 , ou seja, após longos períodos de tempo

a quantidade da droga no organismo do individuo será aproximadamente 3,5 vezes maior
que a quantidade consumida inicialmente.
Notamos aqui a simplicidade do modelo, pois deixamos de considerar outros fatores
de eliminação da droga que não a meia-vida da mesma. Um modelo mais realista poderia
considerar este fato. Poderíamos incluir estas outras formas de eliminação da droga no
modelo através de uma função, digamos ( ,

, … , ), 1 ≤ ≤ ,

∈ ℕ, onde os

′ são outras

formas da droga ser eliminada do organismo do individuo. Porem tal abordagem esta fora
dos objetivos do presente trabalho.

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cremos que este modelo pode contribuir para possíveis discussões em sala de aula
de assuntos como Funções Exponenciais e Logarítmicas, Progressões Geométricas,
Sequências e Séries de números reais, Limites, dentre outros. Promovendo assim uma
aprendizagem significativa de tais conteúdos assim como contribuir para a conscientização
de jovens e adolescentes sobre as implicações do uso da maconha como também de outras
drogas em suas vidas.
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Resumo: O presente trabalho apresenta uma proposta de sequência didática usada em aulas de ciências
Naturais para alunos de quinta série (sexto ano) do Ensino Fundamental e teve como objetivo levar os
alunos à compreenderem fenômenos ligados á astronomia e além disso incentivar o interesse por essa
Ciência. Para execução deste trabalho utilizamos a Teoria da Aprendizagem de Ausubel e focamos,
sobretudo, numa abordagem qualitativa a partir do qual utilizamos textos, vídeos e questionários. Usamos
como parâmetro as concepções dos estudantes sobre astronomia, aplicação de propostas de ensino e
utilização de materiais didáticos. Dentro dessa perspectiva entendemos que a execução de uma proposta
didática diferenciada e a forma de abordagem poderá contribuir para o aprendizado de conceitos da
astronomia, desenvolvendo nos alunos o raciocínio e a reflexão. No geral, acreditamos que essa
metodologia favorece, sobretudo, uma aprendizagem significativa em que o aluno torna-se um
protagonista no campo do saber.
Palavras-chave: Conceitos em Astronomia. Ensino de astronomia. Sequência didática. Aprendizagem
significativa.
Abstract: This paper proposes a teaching sequence used in natural science classes for students in fifth
grade (sixth year) of elementary school and aimed to lead students to understand phenomena related and
astronomy will also encourage interest in this science. To complete this work we use the theory of
Ausubel's learning and focus, above all, a qualitative approach from which we use texts, videos and
questionnaires. We use as a parameter the views of students on astronomy, application of learning
programs and use of teaching materials. From this perspective we understand that running a different
didactic proposal and how to approach could contribute to the learning of astronomy concepts, developing
students' thinking and reflection. Overall, we believe that this methodology favors, above all, a significant
learning in which the student becomes a player in the field of knowledge.
Keywords: Concepts in Astronomy. Astronomy education. Instructional sequence. Meaningful
learning

1–INTRODUÇÃO
A astronomia é considerada a mais antiga das ciências. Além de seu caráter

eventos no céu e usava o conhecimento em suas necessidades básicas como plantar, colher
e construir calendários na tentativa de orientar–se na Terra. As concepções elaboradas pelo
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humanos. Segundo Lima (2006), durante muito tempo o homem primitivo observava os
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interdisciplinar característico, esta ciência desperta a curiosidade e o fascínio dos seres
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homem primitivo ainda são usadas atualmente como maneira de explicar fenômenos
celestes.
Nota-se, no entanto que os conceitos astronômicos são muitas vezes descritos pelo
senso comum utilizando ideias prévias. As crianças, contudo criam inúmeros significados a
partir do que ela observa em seu cotidiano. Na escola é comum encontrar professores de
ciências Naturais com dificuldades em ensinar diversos conteúdos para seus alunos. As
crianças que já estudam essa ciência (do currículo) apresentam explicações para as
estações do ano, fenômeno dia e noite, eclipses, estrelas e constelações, outros planetas,
universo, etc.; e os conceitos associados a esses temas são caracterizadas por ideias
distantes das aceitas cientificamente, mas espera-se que devam evoluir para estas ao longo
da aprendizagem. Torna-se um grande desafio para o professor encontrar os meios
adequados para isso ocorrer. Trabalhos como os de (LIMA & MAUÉS, 2006; ROSA et al.,
2007;), salientam que vários professores têm dificuldades em promover um ambiente
desafiador, propício à investigação e à construção de conhecimentos em ciências naturais.
Este trabalho foca o ensino de astronomia em uma turma da 5ª série do Ensino
Fundamental II e propõe o uso de atividades que favoreçam a aprendizagem significativa na
tentativa de contribuir com a realidade do ensino de Ciências Naturais nas escolas da Bahia.

2–APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID AUSUBEL
Os modelos atuais de ensino Naturais propõe a inserção de novos elementos
didáticos que favoreçam sobretudo uma aprendizagem significativa. Dessa forma nosso
trabalho está pautado na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, que
considera

a

mente

humana

como

uma

estrutura

organizada

e

hierarquizada

de

conhecimentos.
Muitos conceitos estão previamente imbricados na mente humana e vão se
arraigando com o tempo. Contudo Silva e Furtado (2012) afirmam que a dimensão
estrutural na mente humana se modifica constantemente pela interação de novos conceitos,
informações e proposições. Uma informação é aprendida de maneira significativa no
momento que se relaciona com outras ideias, conceitos e/ou propositivas importantes e
relevantes que estejam claros na percepção do individuo.

o que Ausubel denominou de “ancoragem”. Esses conhecimentos funcionam como âncoras
para as ideias posteriores, chamadas pelo autor de “subsunçores”. Para Ausubel (1963, p.
58), a aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por excelência, para adquirir e
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entanto suportes em que o novo conhecimento se apoiaria. Nesta dimensão, consideramos
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Os conhecimentos existentes nas estruturas mentais dos indivíduos seriam, no
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armazenar a vasta quantidade de ideias e informações representadas em qualquer campo
de conhecimento.
Ausubel Apud Silva

e Furtado

(2012, p.4) destaca que a Aprendizagem

Significativa ocorre em dois momentos: de forma receptiva quando o individuo aceita novos
conceitos, em que a informação é apresentada ao aluno em sua forma final e na
aprendizagem por descoberta, onde o conteúdo a ser aprendido necessita ser descoberto
pelo aluno de forma autônoma. Por outro lado, quando o sujeito incorpora à estrutura
cognitiva informações de forma mecânica, superficial e repetitiva essas abordagens tornamse verdadeiros obstáculos de aprendizagem.
O ensino de ciências naturais precisa ser feito de maneira diferenciada tendo em
vista a inclusão de novos elementos que contribuam para aprendizagem efetiva. Dentro
desse contexto, Leonir e Demétrio (2001) considera que a alfabetização científica é
entendida, como o processo pelo qual a linguagem das Ciências Naturais adquire
significados, constituindo-se um meio para o indivíduo ampliar o seu universo de
conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na sociedade”, pode e deve ser iniciada
desde a entrada do aluno no espaço escolar, garantindo assim a sua inserção à cultura
científica.
Nesta condição Silva e Furtado (2012), defendem em seu trabalho que

quando

uma ideia, um conceito ou uma proposição potencialmente significativos são assimilados
por um subsunçor mais inclusivo, existente na estrutura cognitiva do sujeito, ocorre a
aprendizagem subordinada. Esses autores ainda afirmam que processo de aprendizagem
subordinada, a nova ideia, conceito ou proposição a ser assimilado tem seu processo de
assimilação

facilitado

pelo

subsunçor

ao

qual

será

ancorado.

Nesse

processo

de

subordinação, o novo conceito a ser assimilado modifica também o conceito ancoradouro.
Portanto, tendo como foco teoria de Ausubel, propomos neste trabalho a confecção de uma
sequência didática que consideramos como um material potencialmente significativo. Um
material dessa natureza torna-se um verdadeiro instrumento de ensino porque permite a
elaboração de novas ideias pelos alunos, a interação entre os mesmos e também entre eles
e o professor, e, além disso, pode propiciar o dialogo entre a nova informação com aquela
já existente. Observa-se também a possibilidade de explorar situações que façam parte do
cotidiano do aprendiz também deve ser fazendo isso, certamente ficaria mais clara para o

estes

aspectos

relacionados

podem

conferir

ao

material

o

status

de

ser

potencialmente significativo, desde que, além disso, ele seja também coerente do ponto de
vista lógico e conceitual. Ausubel, ao explicitar as condições para a aprendizagem
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estudante a relação entre o conteúdo e aquilo que já faz parte de seu sistema cognitivo.
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significativa (1968, pp. 37 e 38), de certa forma leva em consideração o lado afetivo da
questão: a aprendizagem significativa requer não só que o material de aprendizagem seja
potencialmente significativo, mas também que o aprendiz manifeste uma disposição para
relacionar o novo material de modo substantivo e não arbitrário a sua estrutura de
conhecimento. Levando em conta as ideias de Ausubel, essa atividade pode contribuir com
o ensino de astronomia nas escolas do Estado da Bahia.

3–METODOLOGIA
A pesquisa desenvolvida foi de caráter qualitativo, realizada pela análise dos
seguintes instrumentos: questionários e registros escritos voltados para pesquisa-ação, a
qual segundo Tripp (2005, p. 445), é “uma estratégia para o desenvolvimento de
professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para
aprimorar seu ensino”.
Segundo Chizzoti (1998, p. 79) a pesquisa “qualitativa parte do fundamento de
que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva
entre o sujeito e o objeto”, na qual o sujeito “é parte integrante do processo de
conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado”. A finalidade de
uma pesquisa qualitativa, a partir dos dados coletados, é intervir numa situação
insatisfatória. Sendo assim, a partir das novas descobertas obtidas na análise feita torna-se
possível orientar uma ação que minimize as situações indesejáveis (CHIZZOTI,1998, p. 79)
A proposta dessa sequência didática foi destinada especificamente a alunos da quinta série
do

ensino

Fundamental

II.

Como

metodologia

utilizamos

questionários,

vídeos

e

apresentação de slides (Power point) com esses elementos buscamos inicialmente saber os
conhecimentos prévios que os alunos tinham sobre conceito de planetas, estrelas e modelos
planetários. Em seguida foi solicitado aos alunos que eles pudessem construir expressar e
representar sobre os temas indicados utilizando lápis e papel.
A sequência didática que propomos aqui destaca uma série de atividades que está
sendo trabalhada em uma turma da quinta série do ensino fundamental II, na Escola
Municipal Dr Antônio Carlos Magalhães na cidade de São Miguel das Matas, interior do
estado da Bahia. A motivação para essa temática surgiu primeiro por se tratar de conteúdo

localidade.
Acreditamos que o desenvolvimento desse material que consideramos com
potencialmente significativo, é de extrema importância e pode favorecer a elaboração de
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interdisciplinar e por último pelo interesse do próprio autor em investigar e discutir sobre a
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novos conceitos acerca da astronomia pelos estudantes. Os professores de Ciências Naturais
serão os mediadores dessa prática. Além disso, pensamos, em atividades para aplicadas em
seis aulas. A sequência didática seguiram a ordem descrita abaixo:
 Primeira aula e segunda aula – Questionário prévio sobre conceito de Sistema Solar Os
alunos responderam um questionário com questões sobre sistema solar e estrelas e foi
solicitado que eles representassem na forma de desenhos.

4–QUESTÕES


O sol é uma estrela ou um Planeta? Por quê? Explique com suas palavras. Represente através

de desenhos.


Existe vida em outros Planetas? Explique? Represente através de desenhos.

 Terceira e quarta aula- Vídeo sobre o Sistema Solar, em que foi discutido com os alunos.
Disponível no endereço do youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oYRzxxEh0BE

 Quinta Aula – foi solicitado que os alunos projetassem uma viagem espacial feita por
eles. O professor de ciências naturais distribui folhas de Papel metro, onde os alunos foram
desafiados a imaginar-se como um astrônomo, passando pelos Planetas do Sistema Solar.
Nesta atividade foi proposto que os estudantes expressassem suas ideias na forma
desenhos. O questionário prévio foi analisado e refletido pelos professores de ciências
naturais, e posteriormente foi reelaborado a partir das ideias doa estudantes.
 Sexta aula- os alunos foram foi convidados a responderem outro questionário (final)
focando questões básicas sobre o Sistema Solar (reelaboradas de acordo com o inicial)e por
último foi feita a avaliação da sequência didática.

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento cognitivo é assim um processo dinâmico, em que novos e velhos
significados interagem constantemente, proporcionando uma estrutura cognitiva cada vez

exemplos mais específicos (MOREIRA, 2006, p. 40). Consideramos que os docentes devem
oportunizar a reflexão dos alunos sobre seu entendimento e concepções, pautado nos
conhecimentos prévios e caminhando em direção a novos conhecimentos apresentados.
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mais organizada e sofisticada, em uma estrutura hierárquica encabeçada por conceitos e
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Como é uma pesquisa que está em andamento, a sequência didática vem sendo
desenvolvida na escola municipal e já apresenta alguns resultados bastante
significativos. Alguns alunos apresentaram inicialmente concepções errôneas sobre o
sistema solar com por estrelas com cinco pontas, planetas e estrelas sem diferenciação, Sol
girando em torno da Terra, Terra maior que o Sol e outras questões. Com a utilização da
sequência didática percebemos que muitas dificuldades foram sanadas. Notamos que vários
alunos apresentaram melhorias na elaboração dos conceitos sobre esse tema. Reafirmamos
que essas dificuldades precisam ser trabalhadas utilizando estratégias didáticas na tentativa
de minimizar esses problemas.
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PAINEL006 – ANÁLISE DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE ARTES VISUAIS NAS
TURMAS DE 6º ANO DA EMEIF PROFESSORA FERNANDA MARIA DE ALENCAR
COLARES EM FORTALEZA – CEARÁ – BRASIL
SILVANA MESQUITA CRISTINO
EMEIF, professora Fernanda Maria de Alencar Colares/ silvanamc2525@hotmail.com

Resumo: Esse trabalho foi desenvolvido em 2012, teve como objetivo geral analisar o processo de
aprendizagem em artes visuais nas turmas de 6º ano da EMEIF Professora Fernanda Maria de Alencar
Colares em Fortaleza, Ceará, Brasil. Optou-se pela pesquisa-ação onde a pesquisadora participou
diretamente dos passos desenvolvidos durante toda a pesquisa. A abordagem foi quantitativa e
qualitativa envolvendo uma população de 77 estudantes que participaram diretamente da pesquisa e
10 professores da Disciplina de Artes que responderam a um questionário de 10 perguntas. Os
instrumentos utilizados foram: o questionário, as observações e a análise de documentos. Os
resultados principais mostraram: 1) Existe uma gestão dinâmica das atividades realizadas pelos
estudantes nas aulas de artes visuais; 2) Os estudantes participam ativamente na construção de suas
aprendizagens em artes visuais; e 3) Os estudantes são motivados a participarem das atividades
práticas, logo que compreendem o que deve ser feito depois das exposições teóricas sobre os
conteúdos de artes visuais. As hipóteses foram confirmadas. Conclui-se que existe uma aprendizagem
significativa em artes visuais nas turmas de sexto ano da Escola Municipal de Educação Infantil e
Fundamental Professora Fernanda Maria de Alencar Colares em Fortaleza, Ceará, Brasil.
Palavras-chave: Artes visuais, aprendizagem, desenvolvimento, educação e linguagem.
Abstract: This study was conducted in 2012, aimed to analyses the process of learning in visual arts
classes in 6th year EMEIF Teacher Fernanda Maria de Alencar Colares in Fortaleza, Brazil. We opted for
the action research was the researcher participated directly from the methods developed during the
entire investigation. The approach was quantitative and qualitative involving a population 77 students
who participated directly in the research in 10 teachers of Arts Discipline who answered a
questionnaire of 10 questions. The instruments used were the questionnaire, observations and
document analysis. The main results showed: 1) There is a dynamic management of the activities
performed by students in the visual arts classes; 2) Students actively in participate in the construction
of their learning in visual arts; and 3) Students and encouraged to participate in practical activities so
that understand what should be done after theoretical explanations about the visual arts content. The
hypotheses were confirmed. If follows that there is a significant learning in visual arts in the 6th year
of classes of the School Early Childhood Education and Elementary Teacher Fernanda Maria de Alencar
Colares in Fortaleza, Ceará, Brazil.
Keywords: Visual arts, learning, development, education and language.

1–INTRODUÇÃO
Esta pesquisa pretende analisar o processo de aprendizagem em artes visuais nas
turmas de sexto ano da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professora
Fernanda Maria de Alencar Colares, em Fortaleza, Ceará – Brasil. A investigação foi
realizada no ano letivo de 2012, com uma população de 77 estudantes. Ainda hoje é notória

de entrevistas, pois precisamos adiar algumas vezes as datas para conseguir atender aos
77 estudantes participantes da pesquisa. Quando os estudantes não compareciam às
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a desvalorização da Disciplina Artes nas escolas públicas municipais de Fortaleza.
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entrevistas, era preciso entrar em contato novamente e remarcar, mas isso foi possível
contornar e ao longo de dois meses já havíamos feito todas as entrevistas. Outra maneira
encontrada para coletar dados foi à observação das aulas de Artes, isso facilitou a obtenção
das informações, e por fim utilizamos a análise do planejamento anual e um mensal da
disciplina citada.

2–FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A teoria de Ausubel relata que a aprendizagem significativa nos seres humanos ocorre
por meio de uma interação entre o novo conteúdo e aquele já existente na estrutura
cognitiva (Ausubel, Novak & Hanesian, 1980, p. 57). Os conteúdos prévios já internalizados
pelos indivíduos vão facilitar a apreensão dos novos conteúdos ensinados. A ideia central da
teoria de Ausubel é a de que o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem
é aquilo que o aprendiz já sabe. (MOREIRA, 2001, p.17)
Segundo Ausubel para alcançar a aprendizagem significativa o ponto de partida é é
averiguar os conhecimentos prévios. O novo conhecimento adquirido pelo estudante será
internalizado de forma mais rápida e será compreendido mais facilmente, se houver uma
interação daquilo que já era conhecido pelo mesmo. Vejamos:
Para Ausubel, aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova
informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de
conhecimento do indivíduo. Ou seja, nesse processo a nova informação
interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel
define como conceito subsunçor, ou simplesmente, subsunçor (subsumer),
existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. (MOREIRA, 2001, p.17).

Para

Ausubel,

a

aprendizagem

significativa

baseia-se

na

importância

dos

conhecimentos anteriores, esse conhecimento deve ser focalizado de maneira bastante
relevante e o conhecimento que o aprendiz adquiriu anteriormente deve ser valorizado.
3–METODOLOGIA
Aqui apresentamos o lugar da pesquisa: a Escola Municipal de Ensino Infantil e
Fundamental Professora Fernanda Maria de Alencar Colares, o tipo e a abordagem da
pesquisa, a população e a amostra utilizada na pesquisa, como também, as técnicas e
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4–LUGAR DA PESQUISA
Essa pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental
Professora Fernanda Maria de Alencar Colares, situada na Rua Professor Arthur de Carvalho,
nº 1540, no Bairro Lagoa Redonda na cidade de Fortaleza – Ceará - Brasil, com os
estudantes do 6º ano do ensino fundamental.

5–TIPO E ABORDAGEM DA PESQUISA
A presente pesquisa foi padronizada na pesquisa-ação que se dá com a participação
direta do pesquisador no decorrer dos passos. A Pesquisa-Ação tem sido definida como um
tipo de investigação participante que tem como característica peculiar o propósito de ação
planejada sobre os problemas detectados. Thiollent (2002, p.20) descreve que na PesquisaAção, “os atores envolvidos participam junto com os pesquisadores para chegarem
interativamente a elucidar a realidade em que estão inseridos, identificando problemas
coletivos, buscando e experimentando soluções em situação real”.

6–POPULAÇÃO E AMOSTRA
O universo da população pesquisada foram cinco turmas de sexto ano da Escola
Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professora Fernanda Maria de Alencar Colares,
duas no turno da manhã e três no turno da tarde, com uma população total de 77
estudantes e 10 professores que lecionam a Disciplina Artes.

7–TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Foi utilizado um roteiro de dez questões com os estudantes e um questionário de 10
perguntas com os professores da Disciplina Artes, as observações foram realizadas na sala
de aula no decorrer das aulas de artes com permissão dos professores regentes e os
documentos analisados foram elaborados pelos professores da Disciplina de Artes. A coleta
de dados da pesquisa foi toda realizada na escola.

8–ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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As respostas às entrevistas foram coletadas e estão apresentadas no gráfico 1.
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Série1; Sim, porque é
legal; 23,37

Sim, porque é legal
Sim, porque está aprendendo a
desenhar
Sim, porque é bom

Série1; Sim, porque
está aprendendo a
desenhar; 14,28

Série1; Sim, porqueMais
se ou menos, sei lá
Série1; Sim, não sabe;
diverte; 12,98
Sim, não sabe
Série1; Mais ou 11,68
Série1; Sim, porque
menos,ései lá; 10,38 Série1; Sim, porque é
interessante e legal;
bom; 9,09
Sim, porque é interessante e
7,79
legal

Sim,Mais
porque
se diverte
Série1;
porque
Série1;
ou Não,
nunca
chegadaOutros;
ao
menos, sei lá;
3,89foi Série1;
3,89
Mais ou menos,
lá
desenho;sei
2,59
Não, porque nunca foi chegada
ao desenho

Fonte: Elaboração própria

No gráfico 1 observa-se
observa se que a maioria dos estudantes disseram que gostam de
desenhar. Nota-se
se nesse gráfico que 23,37% dos estudantes disseram que gostam de
desenhar porque é legal,
egal, enquanto que 2,59% disseram que não gostam de desenhar
porque
e não são chegados ao desenho. No segundo instrumento as observações foram
apresentadas em tabelas, vejamos abaixo:
Tabela 1 – Desempenho nas atividades
Item
Realizou a atividade concentrado.

Sim
47

Não
-

Realizou a atividade pouco concentrado.

18

-

Realizou parte da atividade concentrado.

7

-

Não realizou a atividade.

-

4

Comentário
Cada estudante realizou a atividade
individualmente em sua carteira.
Alguns estudantes levantaram no
decorrer da atividade.
Alguns estudantes não conseguiram
terminar a atividade.
Poucos alunos optaram por não
realizar a atividade.

Fonte: Elaboração própria

No terceiro instrumento foram feitas as anális
análise
e dos documentos, onde optou
optou-se em
verificar o plano de ação desenvolvido no ano letivo de 2012.
Tabela 2: Plano de ação
PLANO DE AÇÃO PROPOSTA PELOS PROFESSORES
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OBJETIVOS:
- Ser sensível à influência das relações formais na qualidade visual;
- Despertar para o valor estético das diferentes formas da expressão visual;
- Participar com empenho e competência nas tarefas produtivas do grupo;
- Materializar o desenvolvimento de uma ideia a partir do estabelecimento de novas relações;
- Utilizar intencionalmente os elementos visuais e suas interações para o enriquecimento da expressão
e da recepção de mensagens visuais.
CONTEÚDOS:
1. Conhecer e utilizar o material de trabalho – lápis, borracha, régua, lápis de cor, giz de cera,
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cante hidrográfica, aquarela, guache, tinta acrílica e pincel.
2. Gramática das cores – cores primárias, secundárias, círculo cromático, escala cromática,
monocromia, isocromia, contraste, policromia.
3. Linhas retas e linhas curvas – retas contínuas e quebradas ou partidas, curvas contínuas ou
quebradas.
4. Pontilhismo.
ESTRATÉGIAS:
A professora começará a aula com uma conversa informal sobre os conteúdos a serem
desenvolvido naquele momento. Antes de iniciar a aula ela perguntará aos estudantes o que eles
conhecem acerca do conteúdo a ser trabalhado, esse momento não deverá durar mais do que cinco
minutos, em seguida ela orientará os estudantes nas suas atividades.
RECURSOS HUMANOS: Professores, estudantes, coordenadoras e gestores da escola.
RECURSOS MATERIAIS: Papel ofício, papel madeira, canetinhas, lápis de cor, lápis de cera, lápis
grafite, pincéis, tinta guache, tinta acrílica, caderno e borracha.
LOCAL: Sala de aula na própria escola.
HORÁRIO:
08:00 horas

DURAÇÃO:
50 minutos

14:00 horas
50 minutos
PARTICIPANTES: 77 estudantes das turmas de sexto ano dos turnos manhã e tarde.
AVALIAÇÃO: Participação e interesse dos estudantes na realização das atividades.
Fonte: Elaboração própria

9–CONCLUSÃO
Diante da aplicação do plano de ação apresentado pelos professores colaboradores
da pesquisa, fomos capazes de constatar que é possível desenvolver uma aprendizagem
significativa em Artes Visuais na Disciplina de Arte com os estudantes de 6º ano. Os
objetivos foram alcançados e no decorrer da pesquisa se comprovou as hipóteses da
pesquisa.
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Resumo: Este trabalho é um recorte de uma experiência vivida por bolsistas que participam do
Programa de Bolsa de Incentivo a Docência – PIBID. A experimentação (prática) foi realizada na
Escola Paulo de Assis Ribeiro, atendida pelo programa com a turma de 7° ano do ensino fundamental
(disciplina de Ciências, tópico ciclo da vida). Foi utilizada a Experimentação Problematizadora, tendo
como ferramenta didática a construção de um terrário pelos próprios alunos, baseado nos três
momentos pedagógicos de Delizoicov, baseado nas ideias de Paulo Freire. A experimentação
problematizadora permite que sejam estudados e aperfeiçoados modelos teóricos que na grande
maioria das vezes não são compreendidos pelos alunos. As várias situações possibilitadas pela
experimentação (e.g. questionamentos, observações, levantamentos de hipóteses), permitem ao
aluno um elo entre a teoria e a prática na construção de um novo conhecimento e de uma
aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Experimentação, Ensino de Ciência, Aprendizagem significativa
Abstract: This work is an excerpt of an experience lived by scholars participating in the Teaching
Incentive Scholarship Program - PIBID. The trial (practice) was held at School Paulo de Assis Ribeiro,
attended the program with the class of 7th year of primary school (discipline of Sciences, topic cycle
of life). Was used problem-Experimentation, and as a teaching tool to build a terrarium by the
students themselves, based on the three pedagogical moments of Delizoicov based on Paulo Freire's
ideas. The problem-trial allows them to be studied and improved theoretical models which in most
cases are not understood by the students. The various situations made possible by experimentation
(eg questions, observations, hypothesis surveys), allow students a link between theory and practice in
the construction of new knowledge and meaningful learning.
Keywords: Experimentation, Teaching Science, Meaningful learning

1–INTRODUÇÃO
A experimentação é uma atividade que verifica hipóteses, observa, investiga, as
atividades práticas são classificadas como atividades de exploração, de construção de
modelos e investigações. Além disso, esta atividade repete ações que implicam em reflexão

a uma determinada situação da realidade, que será concretizada na execução dos
procedimentos empíricos que permitem o questionamento dos referenciais científicos do
assunto, o que se sabe sobre ele, identificar e controlar as variáveis (LOPES, 2004).
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e compreensão de fenômenos de alunos que tentam entender uma realidade. Para fins
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A experimentação investigativa permite que o aluno questione, observe, formule
hipóteses, experimente, colete, analise e interprete dados. Ela tem por objetivo a visando à
construção progressiva e autônoma do conhecimento e o desenvolvimento conceitual e
teórico de vários assuntos relacionados à ciência e ao cotidiano, a interpretação da natureza
pela ciência, a interação entre ciência e tecnologia, um novo olhar para a sociedade em que
vive, uma aprendizagem significativa (LOPES, 1999; BRASIL, 2009). Quando se fala em
experimentação no ensino de Ciências, três estudiosos contribuem grandemente para esta
prática pedagógica, Jean Piaget com a epistemologia genética e Vygotsky com a perspectiva
histórico-cultural e David Ausubel com a aprendizagem significativa (COLL (1992); COLL e
GILLIÉRON (1987); VYGOTSKY (2014); MOREIRA (1999). Para esta discussão buscou-se
analisar trechos de algumas obras que tratam sobre o assunto.
2–ATIVIDADE EXPERIMENTAL: UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA NAS PERSPECTIVAS
DE PIAGET, VYGOTSKY E AUSUBEL
As atividades experimentais têm uma grande importância no ensino de Ciências.
Apesar disto, assiste-se ao abandono desta prática, ou a realização de forma expositiva. A
experimentação tem um papel de destaque nas ideias de Piaget, ocorrendo por meio da
ação do sujeito com o meio (visão interacionista da aprendizagem) onde conhecer é
organizar, estruturar e explicar a partir das experiências a ação de cada um sobre o meio.
Os autores trazem uma compreensão diferente sobre a aprendizagem e a construção do
conhecimento. Piaget traz uma visão mais universal do desenvolvimento humano, por meio
de estágios onde os fatores internos são preponderantes e assim a aprendizagem depende
do

desenvolvimento

(COLL

(1992); COLL

e

GILLIÉRON

(1987).

Para

Vygotsky

o

desenvolvimento ocorre a partir das relações sociais e assim a aprendizagem impulsiona o
desenvolvimento e ambos são indissociáveis (VYGOTSKY, 2014). Ausubel destaca dois tipos
de aprendizagem: a significativa e a mecânica. A aprendizagem significativa ocorre por
meio da associação de conteúdos na estrutura cognitiva. O novo conteúdo se conecta a um
conhecimento específico, que ele denomina subsunçor, este por sua vez servirá como uma
âncora para a nova informação. Se não houver esse subsunçor não haverá uma relação com
o novo conhecimento, sendo assim, a aprendizagem não será significativa, esta por sua vez
se tornará uma aprendizagem mecânica o que muitas vezes denominamos de memorização

situações para que o aluno construa ou reconstrua seu conhecimento.
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(MOREIRA, 1999). Para que a aprendizagem significativa ocorra o conhecimento prévio do
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3–METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS)
A experimentação (prática) foi realizada no munícipio de Colorado do Oeste/RO na
Escola Paulo de Assis Ribeiro, atendida pelo programa, com a turma de 7° ano do ensino
fundamental (disciplina de Ciências, tópico ciclo da vida) através da Experimentação
Problematizadora. Utilizou-se como ferramenta didática a construção de um terrário pelos
próprios alunos, baseado nos três momentos pedagógicos de DELIZOICOV, et al (2003). Os
experimentos investigativos foram conduzidos por participantes do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)-Colorado do Oeste, por meio do projeto intitulado
“Experimentação no Ensino de Ciências e a Formação Inicial de Professores”. Este projeto
busca articular a formação inicial e a experimentação realizada em sala de aula. Essa
estratégia de ensino, conhecida como Experimentação Investigativa não é comum em
escolas públicas de nossa região.
No primeiro momento recomendou-se a emersão de uma situação problema,
levando em consideração o conhecimento prévio dos alunos, que foram convidados a
registrar suas hipóteses. Seguindo as orientações dos bolsistas os alunos construíram seus
terrários utilizando areia, carvão, terra, pedras, feijões e minhoca.
No segundo momento, os conhecimentos dos alunos foram organizados, depois que
eles

socializaram

suas

observações.

Foi

realizado

o

registro

das

observações

e

levantamento de hipóteses que auxiliaram a alcançar a compreensão científica do fenômeno
investigado.
No terceiro e último momento o conhecimento foi reformulado pelos próprios
alunos, demonstrando que eles foram capazes de mobilizar os saberes de novos contextos
em investigação.

4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Antes de iniciar a prática, os bolsistas levantaram as questões-problema aos alunos:
“As plantas vão se desenvolver? Os feijões colocados no terrário vão nascer? As condições
do ambiente permitirão o desenvolvimento de alguma espécie?”
Neste primeiro momento os alunos fizeram o registro de suas hipóteses em uma
caderneta construída por eles, levando em consideração os seus conhecimentos prévios. H

Aluno 2: A flor vai continuar viva.
Aluno 3: A minhoca que colocamos supostamente vai morrer.
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Abaixo elencamos as hipóteses levantadas pelos alunos.
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Aluno 7: Algumas plantas vão crescer e outras irão morrer, graças a água que irá
acumular na superfície do vidro que usamos e depois a água irá evaporar.

Esse é o primeiro passo para que os alunos percebam que a Ciência faz parte do
seu cotidiano. Durante a montagem dos experimentos foram trabalhados os seguintes
assuntos: tipos de solos, plantas, animais e as interações ambientais. A partir desse
contato, das observações, da relação com a realidade o aluno passa a internalizar ideias e
conceitos, o que vem ao encontro com a teoria da aprendizagem de David Ausubel, que
afirma que a aprendizagem significativa ocorre com a interação de conceitos e atividades
práticas que são assimilados por meio, da observação da realidade registrada pelo aluno.
Quando o conteúdo escolar a ser apresentado não consegue interagir a algo já conhecido
ocorre o que Ausubel chama de aprendizagem mecânica. Neste caso, as informações novas
não interagem com os conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva (MOREIRA,
1999).
Durante a montagem dos terrários vários alunos questionavam sobre o uso dos
materiais, é justamente aqui que chama-se a atenção do professor para organizar o
experimento de forma que ele desperte a curiosidade e o interesse do aluno em
desenvolvê-lo. Após a montagem dos terrários os alunos foram sendo questionados sobre a
sua construção dos mesmos e sobre o que eles achariam que iria acontecer. Os alunos
discutiam sobre os acontecimentos dentro do ambiente criado e comparação com o
ambiente natural, como mostram os trechos abaixo.
Aluno 14: Os pés de feijão cresceu e todas as plantas continuam viva.
Aluno 17: Não houve nada de diferente, mas acho que ainda vai acontecer.

No último momento após as observações, registros, análises, debates e relatos das
ações ocorridas dentro de cada terrário, foi possível a reorganização dos conceitos sobre o
ambiente pelos alunos. Os registros dos alunos demonstram claramente que eles são
capazes de interpretar os dados, registrar e socializar as informações, comparar as
diferenças do entre o ecossistema criado e o ecossistema em que vivem. A todo o momento
os alunos eram orientados pelos bolsistas. Situações como dúvidas, questionamentos, erros
e intuições foram considerados como parte do processo de reconstrução do conhecimento.

desconhecida, foi importante e compensadora. Eles relataram algumas dificuldades na
implementação da experimentação investigativa, superadas pelo trabalho coletivo. Os
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bolsistas não se julgavam preparados para proposta, porém, o trabalhar de forma coletiva
tentando superar o modelo tradicional de experimentação conduzida por vários professores
no processo de formação docente, fez com que estes se mostrassem capazes de fazer
experimentos investigativos baseado na resolução de problemas, contextualizando e
integrando os momentos de ação/reflexão/ação.
CARVALHO e GIL-PEREZ (2001) propõem aos professores de Ciências, romper com
a visão simplista sobre o Ensino de Ciências, questionador as ideias de senso comum. Ao
longo da prática os bolsistas refletiram sobre a prática, as dificuldades expostas soaram
como motivos para avançar e melhorar o processo formativo de nossos professores para
avançar no processo de reconstrução dos saberes. A experimentação investigativa passou a
ser um referencial no trabalho de experimentação desenvolvida no programa, pois
consegue-se através das práticas articular o aprender e o ensinar Ciências pelas concepções
de nossos alunos.

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ações mostradas exigiram dos bolsistas a adoção de uma postura não apenas de
professores em formação, mas de organizadores de sua docência pela busca permanente do
aprimoramento de sua prática de ensino e consequentemente a correspondência do aluno
pela qualidade do seu aprendizado. Os alunos tiveram participação ativa nas aulas,
mostrando-se motivados a estudar, perguntar e contribuir com suas observações. Isso vem
de encontro com o que vários estudiosos afirmam que “as atividades experimentais devem
ter sempre presente a ação e reflexão”. Não se tem a pretensão aqui de dizer que a
experimentação problematizadora é a única que colabora com o processo de ensinoaprendizagem, pois para cada aula o professor traça um objetivo e a experimentação pode
ser realizada de diferentes formas, sem perder a característica de investigação. Após
conhecerem a metodologia de experimentação investigativa e a colocarem em prática
ocorreram mudanças significativas visualizadas na prática dos bolsistas. Mesmo com certa
dificuldade durante o planejamento inicial das ações da experimentação investigativa
através da construção do terrário, os alunos mostraram-se capazes de observar, levantar
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Resumo: Este trabalho é fruto de uma pesquisa realizada à luz da Teoria da Aprendizagem
Significativa, com alunos da 2ª série do Ensino Médio, na cidade de Capinzal do Norte, no Estado do
Maranhão, visando à assimilação e retenção dos conteúdos matemáticos da Geometria Espacial
Euclidiana. Utilizamos a técnica de Mapa Conceitual com dupla funcionalidade, como Instrumento de
Avaliação e Organizador do Material a ser Aprendido. Esta proposta de ensino é parte integrante da
Dissertação de Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática ofertada pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.
Palavras Chave: Aprendizagem Significativa. Mapas Conceituais. Avaliação. Geometria Espacial.
Abstract: This work is the result of a survey to the Theory of Meaningful Learning, with students from
2nd year of high school in Capinzal do Norte city, in Maranhão, aimed at assimilation and retention of
mathematical contents from Euclidean Spatial Geometry. We use the technique of Concept Map’s
technique with dual functionality, as Assessment Instrument and Organizing material to be Learned.
This teaching proposal is part of the Master's Thesis in Teaching Natural Sciences and Mathematics
teaching offered from the Universidad Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.
Keywords: Meaningful Learning. Concept Maps. Evaluation. Spatial Geometry.

1–INTRODUÇÃO
Os processos educacionais devem desenvolver-se conforme a necessidade da
sociedade, isso exige dos profissionais da educação constantes atualizações, seja no
material educativo a ser utilizado, seja nas metodologias desenvolvidas. Dessa forma, nas
escolas, precisamos promover metodologias educacionais que propiciem aos discentes um
olhar reflexivo sobre o conteúdo a ser estudado, ou seja, um processo de ensino e
aprendizagem que venha conduzir o aluno à construção do seu próprio conhecimento.
Um processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos, baseado em
memorização de fórmulas, na repetição de exercícios ou na utilização de conteúdos com
pouco potencial de significação para os discentes, certamente não conduzirá a uma

a relevância da problematização, iniciando, sempre que possível, da sua realidade
vivenciada, possibilitando assim, o entendimento das diferentes formas de resolução de
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aprendizagem que faça sentido para os alunos. Assim sendo, é de extrema importância a
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problemas, no desejo de ampliar sua estrutura cognitiva e tornar a aprendizagem mais
significativa.
O nosso objetivo é propor aos alunos e aos professores uma forma diferenciada de
se trabalhar com a matemática, utilizando a técnica de Mapas Conceituais no envolvimento
e desenvolvimento das atividades propostas e, sobretudo, que consigamos propiciar uma
aprendizagem realmente significativa.
Para esta pesquisa foi escolhido o tema Geometria Espacial Euclidiana, pois, além
de fazer parte do currículo escolar do Ensino Médio brasileiro, é um campo do conhecimento
que o aluno encontra dificuldades em relacioná-lo as situações problema vivenciadas no seu
dia a dia. Dessa forma, surge a seguinte problemática: Quais contribuições uma proposta
de ensino, que utiliza a técnica de Mapas Conceituais, pode trazer para assimilação e
retenção dos conhecimentos da Geometria Espacial Euclidiana, favorecendo assim, a
Aprendizagem Significativa destes conteúdos, a alunos da 2ª série do Ensino Médio?

2–MAPAS CONCEITUAIS
Podemos denominar Mapas Conceituais como sendo uma espécie de diagramas que
indicam relações entre conceitos. Esta técnica, segundo Moreira (2011), foi desenvolvida
por Joseph Novak e seus colaboradores em meados da década de 1970, na Universidade de
Cornell, nos Estados Unidos e difundido em vários países, até então. Para Novak e Gowin
(1996, p. 31) os mapas conceituais são ferramentas “que têm o objetivo de representar
relações significativas entre conceitos na forma de proposições”. Essas proposições são
elementos que possuem importância central na construção de significados e configuram-se,
como dois ou mais termos que representam conceitos interligados.
Em um primeiro momento, a inserção dos Mapas Conceituais a um novo grupo de
alunos, torna-se viável, quando os leva a refletir sobre o significado dos conceitos a serem
mapeados, assim destaca Novak e Gowin (1996).

do objeto conceituado e sua estrutura cognitiva fica mais “rica” de informações sobre o
assunto estudado.
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Em primeiro lugar, queremos adiantar a ideia de que a melhor forma de
facilitar a aprendizagem significativa dos estudantes é ajudá-los
explicitamente a verem a natureza e o papel dos conceitos, bem como as
relações entre os conceitos, tal como existem nas suas mentes e como
existem “lá fora”, no mundo ou em instruções escritas ou orais (NOVAK;
GOWIN, 1996, p. 40).
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Para construção dos mapas conceituais, utilizam-se algumas figuras como, o
retângulo e a elipse, e dentro dessas figuras encontram-se palavras chaves, que
representam algum signo para o desenvolvimento do tema principal a ser trabalhado ou
evidenciado. Não existem regras para utilização dessas figuras, mas comumente conceitos
mais gerais, mais abrangentes colocam-se dentro de elipses e conceitos mais específicos,
dentro de retângulos.
Segundo Moreira (2011), Mapas Conceituais são diagramas de significados, de
relações significativas, de hierarquias conceituais, se for o caso. Estas hierarquias
conceituais referem-se ao fato de que conceitos mais inclusivos, mais abrangentes se
situam no topo do Mapa Conceitual, e consequentemente, conceitos mais específicos, em
sua base. Por exemplo, ao construirmos um Mapa Conceitual sobre a figura geométrica
espacial “Prisma”, elementos mais gerais e inclusivos como: forma e características devem
vir em primeiro lugar, ou seja, no topo, para posteriormente, virem elementos mais
específicos e menos inclusivos como: classificação, expressões de cálculos, entre outros.
Este fato está diretamente relacionado com a Teoria da Aprendizagem Significativa, quando
afirma que os conhecimentos se organizam de forma hierárquica na estrutura cognitiva do
aprendiz.
Em nossa pesquisa, foi utilizado os Mapas Conceituais em duas situações:
sequência lógica das aulas e assuntos trabalhados (organização do material a ser
apreendido) e como instrumento de avaliação da ocorrência de indícios da Aprendizagem
Significativa (indicação do grau de assimilação do conhecimento). Enfim, por ser capaz de
evidenciar as conexões e associações com as propriedades das figuras Geométricas
Espaciais Euclidianas, diferenciando e reconciliando significados, tornando-se assim, algo
facilitador da aprendizagem.

3-METODOLOGIA
Nossa pesquisa foi realizada na escola Centro de Ensino Valnice Bertoldo Lima
Cordeiro, escola da rede estadual de ensino, localizada no município de Capinzal do Norte,
distante 280 km da capital, São Luis, do Estado do Maranhão.
A pesquisa foi aplicada em uma sala de aula da 2ª série “A” do Ensino Médio, do

utilizamos características concernentes à pesquisa-ação.
Inicialmente o pesquisador apresentou um Mapa Conceitual sobre Geometria
Espacial Euclidiana, de forma a evidenciar a organização do material a ser estudado, para
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turno vespertino, com 31 alunos, sendo 17 do sexo masculino e 14 do sexo feminino. O
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que, entre outros objetivos, os discentes tenham seu primeiro contato com Mapas
Conceituais.
Posteriormente, dividimos a sala em grupos de acordo com as figuras geométricas,
ou seja, cada grupo ficou responsável por uma figura. Um grupo com Poliedro, outro com
Prisma, outro com Pirâmide, outro com Cilindro, outro com Cone e outro com Esfera. Sendo
que, esses alunos foram instigados a realizar pesquisas na internet e em livros didáticos
com o objetivo de captar informações, conceitos e significados sobre o tema específico do
grupo para que eles, com auxílio do professor/pesquisador, desenvolvessem seus primeiros
Mapas Conceituais, e assim, pudéssemos diagnosticar o que já sabiam a respeito do tema
em questão.
Após essa jornada, observamos que o processo de construção dos Mapas
Conceituais pelos alunos foi algo realmente estimulante e merecedor de destaque no
processo de ensino e de aprendizagem. A apresentação desses Mapas em sala foi um
momento bastante positivo para a aprendizagem, pois a atenção e motivação pela busca do
conhecimento eram evidentes.
Ao final das outras atividades, que também fizeram parte desta pesquisa, tais
como: investigação sobre as figuras geométricas encontradas em prédios e monumentos da
cidade em tela, em embalagens de produtos vendidos em supermercados, em farmácias,
entre outros; a planificação de sólidos geométricos na cartolina e também no computador,
por meio do software educativo “Poly”. Após essas atividades, o professor/pesquisador
sugeriu que fossem construídos, novamente, Mapas Conceituais que contemplassem o
máximo possível das aprendizagens proporcionadas por essas atividades. Todos os Mapas
foram expostos e fixados na escola, após apresentação dos mesmos em sala de aula.

4-APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Queremos iniciar esta discussão evidenciando o potencial de estimulação à busca
do conhecimento, observado, no momento da construção dos Mapas Conceituais pelos
alunos. O querer aprender e o querer fazer ficaram evidentes neste processo de
aprendizagem, e isto, caracteriza-se como a primeira condição para que ocorra a
Aprendizagem Significativa, segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), Burak e Aragão

primeiros e os últimos Mapas Conceituais construídos pelos discentes, conforme figura 1 e 2
a seguir, dado como exemplo, referente ao grupo de Prisma.

Página

Outro fator foi à assimilação da aprendizagem, observada quando comparamos os

43

(2012) e Moreira (2011).

18 e 19 de março de 2015, Caruaru – Pernambuco – Brasil

Figura 1 – Mapa Conceitual construído
no início da pesquisa

Figura 2 – Mapa Conceitual construído
ao final da pesquisa

A figura 1 representa um Mapa Conceitual com muitos significados e com pouca
capacidade de entendimento, não existindo nenhum tipo de hierarquia conceitual.
Enquanto, a figura 2 evidencia um Mapa com bastantes conceitos e organizado de modo
hierárquico, ou seja, conceitos mais inclusivos, mais abrangentes se situam no topo do
Mapa e os mais específicos, em sua base.
Isso mostra que, quando a Aprendizagem Significativa se manifesta, conceitos são
elaborados e diferenciados devido à sequência de interações que acontecem no interior da
estrutura cognitiva do aprendiz. Ausubel, Novak e Hanesian (1980) afirmam que o
desenvolvimento de conceitos é facilitado quando os elementos mais gerais são colocados
em primeiro lugar, para continuamente, serem diferenciados em ordem de especificidade e
riqueza de detalhes.
Outro fator considerado relevante refere-se ao uso das palavras de ligação, pois no
primeiro Mapa, praticamente não existe, e no segundo, podemos visualizá-las com clareza.
As relações e conexões estabelecidas, por essas palavras que interligam os conceitos,
podem traduzir como, de fato, ocorreu a internalização do conhecimento na mente do
aprendiz. Por falta de espaço, não discutiremos aqui, os Mapas Conceituais construídos
pelos outros grupos de alunos, que também fizeram parte deste estudo.

cada detalhe desse processo; seja por meio da análise dos Mapas Conceituais, seja pela
análise de um comparativo entre a avaliação diagnóstica (aplicada no início da pesquisa) e o
questionário avaliativo (aplicado ao final da pesquisa). Pois, o nosso objetivo maior é que o
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produto final deste trabalho sirva de auxílio a professores no processo de ensino e
aprendizagem da matemática e que os discentes consigam assimilar e reter as informações,
por um período de tempo mais duradouro.
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Resumo: A aprendizagem significativa proporciona o desenvolvimento cognitivo, uma vez que,
permite uma interação entre as informações já existentes na estrutura cognitiva do educando com
novas informações que o mesmo recebe em contato com o meio. Tal aprendizagem é vista como um
promissor recurso, tendo ainda o auxilio da neurociência como elemento facilitador para alcançar o
desenvolvimento das crianças na Educação Infantil. Nesta direção, o presente artigo visa apresentar a
relevância do uso de tal recurso em sala de aula com o intuito de proporcionar o desenvolvimento das
crianças nessa fase de escolarização. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, tendo como
embasamento teórico autores como Masini e Moreira (2002) que apresentam a teoria de David
Ausubel, Nascimento (2002), Minayo (2004) entre outros, que trouxeram subsídios para uma reflexão
sobre esta temática. Diante do estudo percebeu-se a importância do educador como um mediador
entre a informação e a aprendizagem, buscando trazer significado ao que está sendo apresentado
favorecendo uma aprendizagem significativa, tendo a neurociência como suporte na compreensão das
funções cerebrais.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Desenvolvimento. Neurociência.
Abstract: Meaningful learning provides cognitive development as it allows an interaction between
existing information in the cognitive structure of the learner with new information that it receives in
contact with the medium. Such learning is seen as a promising resource, even with the help of
neuroscience as a facilitator to achieve the development of children in kindergarten. In this direction,
this article presents the relevance of the use of this resource in the classroom in order to provide the
development of children in this school phase. A literature search was made as a theoretical basis
authors as Masini and Moreira (2002) presenting the theory of David Ausubel, Birth (2002), Minayo
(2004) among others, which brought subsidies for a reflection on this theme. Before the study realized
the importance of the teacher as a mediator between information and learning, seeking to bring
meaning to what is being presented favoring a significant learning, and neuroscience to support the
understanding of brain function.
Keywords: Meaningful learning, Development. Neuroscience.

1-INTRODUÇÃO

revele meios que possam suprir as dificuldades existentes no processo de ensino
aprendizagem foi que objetivamos realizar essa pesquisa a fim de proporcionar um estudo
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Sabendo-se que atualmente as instituições de ensino especificamente a escola visa
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mais aprofundado sobre a relevante temática da Aprendizagem Significativa no contexto da
Educação Infantil com enfoque na Neurociência.
O presente artigo busca compreender elementos que facilitem o desenvolvimento
cognitivo da criança em sua primeira etapa da educação básica. Objetivando identificar a
relevância do uso da aprendizagem significativa na educação infantil e ainda descrever
como o uso de tal aprendizagem amplia o desenvolvimento das crianças nessa fase de
escolarização partindo dos estudos da neurociência.
Sabe-se que, as crianças chegam à escola com um vasto conhecimento informal
sobre diversas áreas, estes adquiridos por meio de suas vivências, uma vez que o
conhecimento não é construído apenas na escola, mais também no convívio social. Assim,
deve-se considerar não apenas a aprendizagem escolar da criança, mais também seus
conhecimentos

adquiridos

individualmente

em

ambientes

externos,

partindo-se

dos

conhecimentos que a criança possui e relacionando-os ao ensino sistematizado da escola,
desta forma o educando terá como consequência uma considerável aprendizagem
significativa, facilitando seu desenvolvimento intelectual, social e cognitivo.
Assim sendo, são necessários estudos e discussões sobre tais questões, uma vez
que, o tema “Aprendizagem Significativa no contexto da Educação Infantil com enfoque na
Neurociência” busca salientar a construção de um conhecimento que terá como base os
saberes prévios do aluno e sua realidade social, tendo a neurociência como apoio,
permitindo o desenvolvimento qualitativo das aprendizagens das crianças da Educação
Infantil. Sendo tal pesquisa fundamentada com base teórica em obras de Filho (2008),
Minayo (2010), Moreira; Masini (2001), Nascimento (2007) e Oliveira (2002).

2-FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICA
De acordo com o teórico David Ausubel, a Aprendizagem Significativa pode ser
definida “como um processo pelo qual uma nova informação se relaciona com um aspecto
relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo” (MOREIRA; MASINI, 2001, p. 07).
Partindo do conhecimento que a criança possui, relacionando o mesmo ao ensino, o
educando terá como consequência uma boa aprendizagem, facilitando seu desenvolvimento
cognitivo. Ainda de acordo com Ausubel a Cognição é o processo através do qual o mundo

2001, p. 3)
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de significados tem origem. “À medida que o ser se situa no mundo, estabelece relações de
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É através da aprendizagem que se constrói o conhecimento, sendo importante que
esta esteja sempre ligada a realidade da criança para que assim aconteça uma
compreensão das aprendizagens estimuladas pelo professor, havendo assim uma hierarquia
conceitual na qual Ausubel apud Moreira (2001, p. 7) define: “O armazenamento de
informações no cérebro humano como sendo altamente organizado, formando uma
hierarquia conceitual no qual elementos mais específicos de conhecimento são ligados (e
assimilados) a conceitos mais gerais, mais inclusivos.”
Os conhecimentos a serem construídos e compreendidos pelas crianças devem
despertar curiosidades e interesses para que assim tragam significados a sua realidade,
garantindo uma autonomia intelectual diferentemente do que ocorre com a aprendizagem
mecânica, descrita por Ausubel apud Moreira (2001, p.9) como: “Uma aprendizagem de
novas informações com pouca ou nenhuma associação com conceitos relevantes existentes
na estrutura cognitiva.” Com base na teoria de Ausubel, sabe-se que a aprendizagem
significativa apresenta-se por três tipos: Representacional, conceitual e proposicional.
Portanto a melhor estratégia para se construir conhecimentos e saberes é a partir de
materiais de ensino fortemente significativo que deve estar inserido na relação entre o
conhecimento em sua estrutura lógica em si e a estrutura psicológica das crianças. Para que
assim ocorra seu desenvolvimento cognitivo, que Piaget apud Filho (2008, p.268), define
como “um processo de equilibrações sucessivas das estruturas cognitivas (esquemas).
Estruturas que vão evoluindo com base na configuração da estrutura procedente”.
Ocorre então que, a intenção da criança em aprender de forma significativa leva a
mesma, a se perceber como sujeito construtor de seu conhecimento e também
administrador de sua formação, auxiliando ainda outros sujeitos a se perceberem como tal e
assim aprendam a aprender. Um desafio a ser vivido na Educação Infantil, que envolve os
primeiros contatos da criança com o mundo escolar. Assim afirma Nascimento (2007, p.31)
“Precisamos estar preparados para criar espaços de trocas de aprendizagens significativas,
onde as crianças possam, nesse primeiro ano, viver a experiência de um ensino rico em
afetividade e descobertas”. Portanto educadores e educandos são responsáveis na
construção do conhecimento alcançando assim, a aprendizagem. Ao professor cabe possuir
subsídios teóricos com material de ensino fortemente significativos, já a criança deve
construir e compreender conhecimentos, interpretá-los e fazer uma relação com as

Educação Infantil (1998) vêm se referir ao processo de construção do conhecimento da
criança afirmando que: No processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam
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das mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem ideias e
hipóteses originais sobre aquilo que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças
constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas
e com o meio.

3-METODOLOGIA
A metodologia adotada nesta pesquisa consiste basicamente em um levantamento
bibliográfico do assunto abordado, onde segundo a autora Minayo (2010), a primeira tarefa
do investigador, uma vez definido seu objeto, é proceder a uma ampla pesquisa
bibliográfica, capaz de projetar luz e permitir melhor ordenação e compreensão da realidade
empírica. O tipo da pesquisa é de abordagem qualitativa, visando aprofundar os significados
apresentados do estudo para a realidade investigada, onde conforme Minayo (2008), [...]
responde a questões muito particulares. Para o desenvolvimento de uma pesquisa
qualitativa é imprescindível à objetivação, uma vez que, através da objetivação, os métodos
e técnicas de preparação do objeto, de coleta e de tratamento de dados irão ajudar o
pesquisador a observar criticamente seu trabalho e a atuar com instrumentos que permitam
elaborações mais objetiva. A busca das revisões de literatura foi realizada na base de dados
do Períodicos CAPES, assim como em anais de eventos científicos já realizados sobre a
temática em estudo.

4- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Com base na teoria de Ausubel, onde este defende que a aprendizagem significativa
apresenta-se por três tipos: Representacional, conceitual e proposicional. O sujeito tem
uma aprendizagem significativa representacional quando estabelece uma correspondência
entre um determinado significado e certa representação.
Podemos

compreender

como

aprendizagem

significativa

representacional,

por

exemplo, o fato de a criança estabelecer uma relação entre a palavra animal ao seu
cachorrinho. Enquanto ela atribuir que todos os animais são cachorros e não identificar a
diferença entre os diversos tipos de animais ela apenas construiu uma representação e não
um conceito. Porém quando a palavra animal tiver sentido relacionada a diferentes espécies

“Conceitos apontam regularidades em objetos ou eventos e são representados, geralmente,
por palavras-conceito.” (MASINI e MOREIRA, 2008, p. 27).
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animais com suas características físicas e comportamentais, não apenas ao cachorro ela
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Após a construção de conceitos os significados se expandem e novas relações são
estabelecidas. Proposições são construídas, mas seus significados vão além dos significados
dos conceitos. Assim percebe-se que há uma hierarquia na construção do conhecimento, as
informações vão sendo armazenadas e se transformado em novas informações à medida
que chegam novos conhecimentos, utilizando os conhecimentos prévios como base para
novas aprendizagens. Nesse contexto observa-se a importância do significado, a fim de
relacionar dados existentes com novos fatos que acabam de chegar, mas, tal relação deve
ser estabelecida pelo próprio indivíduo partindo da importância dada por este, ao que lhe
esta sendo passado.
5-CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do estudo compreendeu-se que a aprendizagem significativa possibilita o
desenvolvimento cognitivo das crianças, facilitando assim sua compreensão e construção a
respeito das novas informações que a estas são apresentadas quando entram no universo
escolar. Nesse sentido, percebeu-se ainda a ampla influência do mundo externo no mundo
interno do individuo, proporcionando o desenvolvimento. Trazendo esse fato para a sala de
aula, fica visível a importância de incentivar o educando, despertando sua curiosidade,
levando o mesmo a buscar novos horizontes tornando o processo de ensino altamente rico e
produtivo possibilitando o crescimento das atividades cognitivas. Diante do exposto
entende-se que ao educador, cabe ser o mediador entre o ensino significativo e a
aprendizagem. Dispondo de um recurso primordial, que são as vivências que as crianças
trazem para sala de aula, utilizando tais conhecimentos como ponto de partida para o
ensino significativo, atitude essa que é imprescindível quando se fala de Educação Infantil,
uma vez que, as crianças nessa fase de escolarização, estão passando por um processo de
descobertas sobre o mundo que as cercam, e utilizar as informações que elas trazem é
muito importante para a facilitação do desenvolvimento.

6-REFERENCIAS

MASINI, E.; MOREIRA, M. Aprendizagem Significativa: a teoria de David Ausbel. São
Paulo: Centauro, 2001.

Página

FILHO, Marcilio Lira de Souza. Relações entre aprendizagem e desenvolvimento em
Piaget e Vygotsky: Dicotomia ou compatibilidade? Ver. Diálogo Educ., Curitiba, v.8, n. 23,
p. 265-275, jan/abr. 2008.

50

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental.
Referencial curricular nacional para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998.

18 e 19 de março de 2015, Caruaru – Pernambuco – Brasil
MINAYO, Maria Cecília de Souza et al. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade./
Suely Ferreira Deslandes, Romeu Gomes, Maria Cecília de Souza Minayo (organizadora). 27.
Ed. Petrópolis, RJ. Vozes, 2008.
MINAYO, Maria Cecília de Souza et al. (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e
criatividade. 29 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
MORALES, Rosilene. Educação e Neurociência: Uma via de mão dupla. UFSCar.

Página

51

NASCIMENTO, Enelise Monteiro. A infância na escola e na vida: uma relação
fundamental. Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de
seis anos de idade. (org.) Brasília: Ministério da educação, Secretaria de Educação Básica,
2007.

18 e 19 de março de 2015, Caruaru – Pernambuco – Brasil
PAINEL015 – APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: UMA EXPERIÊNCIA COM
TRABALHOS DO PIBID
HEBIO JUNIOR BEZERRA DE OLIVEIRA
Universidade Federal de Pernambuco / Núcleo de Formação Docente/ hjfisica@gmail.com

TAIS MARIA DA SILVA
Universidade Federal de Pernambuco / Núcleo de Formação Docente/ tais_fisica92@hotmail.com

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de um estudo de dois alunos de curso superior de
Física/Licenciatura da Universidade Federal de Pernambuco, Campus Caruaru, desenvolveram suas
atividades do PIBID vislumbrando uma forma diferenciada de ensino de Física e cuja abordagem de
aprendizagem utilizada pelos estudantes foi a aprendizagem significativa de Davi Ausubel. Neste
trabalho foram utilizados como estratégias metodológicas a pesquisa bibliográfica e a observação dos
envolvidos. A amostra do estudo com o intuito de apresentar novos métodos de ensino de Física no
ano de 2014. Foram utilizados como instrumento de coleta de dados a ficha bibliográfica e a ficha de
observação. Os dados foram analisados de forma qualitativa, ou seja, por meio de comparação com os
dados bibliográficos e através da discussão com base nos seguintes temas: informação e
conhecimento prévio, motivação para o aprendizado, técnica de estudo, conhecimento aprendido,
inovações e subsunçores
Palavras-chave: aprendizagem significativa, trabalhos do PIBID, ensino de Física.
Abstract: This paper presents the results of a study of two students of degree in Physics / Degree
from the Federal University of Pernambuco, Caruaru Campus, developed their PIBID activities
envisioning a different way of teaching physics and whose learning approach used by students was the
meaningful learning of David Ausubel. In this work were used as methodological strategies to
literature and the observation of those involved. The study sample in order to present new physics
teaching methods in the year 2014. The instrument used for data collection bibliographic record and
the record of observation. Data were analyzed qualitatively, that is, by comparison with bibliographic
data and through discussion based on the following themes: information and prior knowledge,
motivation for learning, study technique, learned knowledge, innovations and subsumers.
Keywords: meaningful learning, PIBID jobs, teaching physics.

1–INTRODUÇÃO
Conceitos teóricos como os adquiridos através da aprendizagem significativa esses
são figuras emblemáticas nos currículos das graduações de Licenciaturas. Uma maneira
adequada de ampliar e/ou modificar as estruturas do aluno consiste em provocar
discordâncias ou conflitos cognitivos que representem desequilíbrios a partir dos quais,
mediante

atividades,

o

aluno

consiga

reequilibrar-se,

superando

a

discordância

reconstruindo o conhecimento (PIAGET, 1997).
Quando o conteúdo escolar a ser aprendido não consegue estabelecer vínculos

sem haja a interação com conceitos relevantes que existente na estrutura cognitiva do
estudante. Assim, o aluno apenas decora fórmulas, leis, no entanto, esquece após a
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substanciais entre as novas aprendizagens e as que já possuímos, ocorre o que Ausubel
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avaliação. Este trabalho pretende apresentar um estudo desenvolvido pelos estudantes do
Curso Superior de Física/Licenciatura da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE,
Campus Caruaru no qual aplicamos para o desenvolvimento das atividades do PIBID os
conceitos da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel.

2–MARCO TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
O

nosso

trabalho

está

intrinsecamente

ligado

a

Teoria

da

Aprendizagem

Significativa de Ausubel. Pois através de pesquisas e estudos ocorre um aprimoramento do
conhecimento preexistente na estrutura cognitiva do aluno analisado a partir dos
subsunçores existentes nos alunos A1 e A2 a cerca de temas específicos.
Segundo Marco Moreira (1999) que, "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". Ou
seja, os novos conceitos vão se ancorar em outro que a Priori já existia.

2.1-Teoria de Aprendizagem Significativa segundo David Ausubel
O pesquisador norte-americano David Paul Ausubel (1918-2008), desenvolveu o
conceito de aprendizagem significativa. Para ele, aprender significativamente é ampliar as
ideias já existentes na estrutura cognitiva e com isso ser capaz de relacionar e desenvolver
novos conceitos.
Para que se entenda mais sobre os quesitos que norteiam uma aprendizagem
significativa vamos recorrer a Santos (2008, p. 33): “A aprendizagem somente ocorre se
quatro condições básicas forem atendidas: a motivação, o interesse, a habilidade de
compartilhar experiências e a habilidade de interagir com os diferentes contextos”. O
grande desafio está ai, para ter uma aprendizagem significativa nas escolas requer o
desenvolvimento de algumas habilidades que a princípio não se possui. Por isso que é
necessário criar uma identidade mais autônoma nos alunos com relação à aprendizagem
significativa através da vinculação do que este já conhece com os novos conhecimentos. É
necessário fazer com que os estudantes sejam capazes de realizar essa aprendizagem
significativa junto com os professores, ou seja, aprendam a aprender, sendo assim será

Uma maneira adequada de ampliar e/ou modificar as estruturas do aluno consiste
em provocar discordâncias ou conflitos cognitivos que representem desequilíbrios a partir
dos quais, mediante atividades, o aluno consiga reequilibrar-se, superando a discordância
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mais garantido que ele compreenda mais a ancoragem de novos conceitos com os já
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reconstruindo o conhecimento (PIAGET, 1997). Sendo assim, é necessária por parte do
sujeito uma participação ativa, sua atividade de reestruturação, o que supõe sua
participação ativa na absorção do conhecimento.

3–METODOLOGIA
A metodologia empregada neste trabalho foi à pesquisa bibliográfica e a pesquisa
de campo. A pesquisa em campo se deu a partir da observação, cuja amostra foi composta
por dois estudantes do PIBID-UFPE, campus Caruaru que desenvolveram suas atividades do
PIBID no ano de 2014. Dos participantes da pesquisa, um desenvolveu sua atividade a
respeito de “Física e Arte: Relacionando a música com o estudo de ondas sonoras” e o outro
em “A Física e suas aplicações à tecnologia”. O instrumento de coleta de dados foi à ficha de
observação semiestruturada que foi aplicada para obtenção dos resultados durante o
período de realização das atividades. A análise foi realizada de forma qualitativa e foi
organizado em forma de tabela com o objetivo de mostrar as observações feitas.

4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
O nosso estudo foi desenvolvido com base nos seguintes temas: informação e
conhecimento prévio, motivação para o aprendizado, técnica de estudo, conhecimento
aprendido, inovações e subsunçores.
No primeiro caso realizamos uma caracterização do espaço amostral estudado. O
estudante A1 desenvolveu suas atividades do PIBID em Física e Arte: Relacionando a
música com o estudo de ondas sonoras e o estudante A2 que desenvolveu suas atividades
do PIBID em A Física e suas aplicações à tecnologia. O estudante A1 é do sexo feminino,
vinte e dois anos, estudante da UFPE. Esta aluna estudou em escola pública no município de
Panelas- PE onde estudou o seu ensino fundamental e médio. O aluno A2 do sexo
masculino, vinte e seis anos de idade, vinte anos de estudo, repetiu uma disciplina na
graduação em Física/licenciatura, estudou o ensino fundamental e médio em escola pública,
a graduação na UFPE. Contudo, terminada a coleta dos dados, foi realizada a análise dos

Estudante A1

Estudante A2

Considerações

1

O aluno A1 na área
de Física e Arte
detinha informação e
conhecimento

O
aluno
A2
apresentou
conhecimento na área
de Física e suas
aplicações
à

Ambos
não
apresentaram
conhecimento
em
metodologia
cientifica,
sendo

Informação
e
conhecimento
prévio
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dados e sua interpretação será exposta na tabela 1.
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2

Motivação para
o aprendizado

Melhorar o seu nível
social.

Melhorar o seu nível
social.

3

Técnica
estudo

O estudante A1 não
exercia
em
seu
cotidiano educacional
nenhuma técnica de
aprendizagem.
Apenas
estudava
dependendo
das
necessidades.
Foi
verificado
que
durante o período de
orientação
o
estudante A1 estava
se preparando para
varias
provas
da
graduação.

O
estudante
A2
dedicava
horas
semanais
para
estudo, contudo, não
usava
nenhuma
técnica de estudo.
Neste período, este
aluno dedicava estas
horas semanais de
estudo
entre
o
desenvolvimento do
seu
TCC
e
as
avaliações
da
graduação
e
as
atividades do PIBID.

4

Conhecimento
aprendido

Foi observado a cada
etapa
do
desenvolvimento das
atividades do PIBID,
havia
uma
sistematização
por
parte do estudante
do
conhecimento
prévio e a partir daí
definia quais novos
conhecimentos
deveria
dominar
para prosseguir com
as
etapas
indispensáveis
de

Ficou bem nítido a
cada
etapa
do
desenvolvimento das
atividades do PIBID,
havia
uma
sistematização
por
parte do estudante
A2 do conhecimento
prévio e a partir daí
definia quais novos
conhecimentos
deveria dominar para
prosseguir com as
etapas indispensáveis

de

necessária
a
intervenção
na
forma de orientação
para que os alunos
adquirissem
conhecimento
de
metodologia
cientifica.
É
importante ressaltar
que
estes
conhecimentos
servem
de
base
para
que
os
estudantes
desenvolvessem as
suas atividades no
PIBID.

Durante o processo
de orientação, tanto
o
estudante
A1
como o estudante
A2
foram
estimulados
a
desenvolver
a
competência
de
aprender
a
aprender.
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suas atividades.

de suas atividades.

5

Inovações

O que ficou visível
no estudante A1 é
que
apresentou
inovações nas suas
atividades.
Inicialmente,
esta
estudante
apresentou para a
sua
atividade
do
PIBID, a ideia de
usar
instrumentos
musicais,
tornando
assim sua atuação
no
PIBID
diferenciada.

O estudante A2, no
tema
inovações,
apresentou inovações
na
relação
interpessoal com os
alunos
que
participaram
nas
atividades.

6

Subsunçores

O estudante A1 a
informação
nova
potencialmente
significativa
introduzir arte no
estudo de conceitos
físicos. O subsunçor
presente
na
estrutura
cognitiva
do estudante A1 foi
o conhecimento em
música.
Como
resultado
relacionado
que
alterou o subsunçor
do estudante A1,
temos a informação
assimilada que foi a
relação entre arte
ciência.

A informação nova foi
o estudo da Física e
suas
aplicações
à
tecnologia.
O
subsunçor
presente
na estrutura cognitiva
do estudante A2 foi o
conhecimento de uma
determinada
aplicação
física
a
tecnologia,
permitindo
ao
estudante A2 atribuilhe
significado
a
partir da elaboração
de
atividades
envolvendo a Física e
suas
aplicações
à
tecnologia.

Tabela 1. Discussão dos resultados.

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das análises e reflexões aqui traçadas, chegamos a algumas conclusões a

necessidade destes conhecimentos para o desenvolvimento de suas atividades. Sobretudo,
a escolha feita pelo estudante tem que ter ligações com seu conhecimento prévio e com a
atividade que ele pretende desenvolver e esta relação deve ser significativa para ele
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respeito da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. O que se pode absorver desta
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alcançar o aprendizado. Deste modo, a durante a análise da pesquisa, podemos constatar
que o desenvolvimento do conhecimento preexistentes na estrutura cognitiva do aluno,
através de pesquisas e estudos é todo um processo para aprender significativamente, ou
seja, para ampliar os conceitos subsunçores e com isso ser capaz de relacionar e
desenvolver novos conceitos.
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PAINEL017 – CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA,
DO SISTEMA BRAILLE E DA PERCEPÇÃO TÁTIL PARA O DESENVOLVIMENTO DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA INCLUSIVA SOBRE HEREDOGRAMA
EVERTON JOVENTINO DA SILVA
EE Wilson Rachid/ Secretaria da Educação do Estado de São Paulo/ evertonj007@hotmail.com

Resumo: Diante da necessidade de promover a permanência e educação de qualidade para todos os
estudantes, surgem diversos questionamentos sobre quais percursos a serem percorridos para
promover uma educação inclusiva e uma aprendizagem significativa. Por tal razão este trabalho tem
como objetivo analisar as contribuições da Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por David
Ausubel, do sistema Braille e da percepção tátil para o desenvolvimento de sequência didática para
estudantes com e sem deficiência visual. Para tanto, contou com a aplicação de uma sequência
didática para estudantes do 3º ano do Ensino Médio, abordando o tema heredograma. Os resultados
obtidos apontam para as contribuições da Teoria da Aprendizagem Significativa, da percepção tátil e
do sistema Braille para o ensino de Biologia e na relação entre estudantes com e sem deficiência
visual.
Palavras-chave: inclusão, sequência didática, heredograma, aprendizagem significativa.
Abstract: Faced with the necessity to promote a permanent and quality education to all students,
several questions marks arises about which resources to be followed to promote an inclusive
education and a significant learning. For this reason, this work has as an objective to analyse the
contributions to the Meaningful Learning Theory, proposed by David Ausubel, from Braille system and
tactual perception for the development of didactic sequence to students with or without visual
impairment. To achieve that, it had the application of didactic sequence for students of 3rd year of
secondary school, approaching the theme pedigree. The results acquired show the contributions to the
Meaningful Learning Theory, the tactual perception and the Braille system for the Biology teaching and
the relations between students with and without visual impairment.
Keywords: inclusion, didatic sequence, pedigree, meaningful learning.

1-INTRODUÇÃO
Cientes da necessidade de promover a permanência e educação de qualidade para
todos os estudantes, em especial aos estudantes com deficiência, muitos professores se
questionam sobre quais os percursos a serem percorridos para que os alunos possam
adquirir uma aprendizagem significativa. Entretanto, segundo Moreira (2012), é necessário
atentar-se que houve uma apropriação superficial deste termo, de modo que qualquer
estratégia de ensino passou a ter como objetivo a aprendizagem significativa.
Diante do desconhecimento dos estudantes sem deficiência visual sobre como a
percepção tátil e o sistema Braille contribuem para a aprendizagem de estudantes com
deficiência visual e dos conhecimentos propostos por David Ausubel (1963), por meio da

relacionada à construção de heredogramas.
Constituiu como principais objetivos deste trabalho: analisar as contribuições da
Teoria da Aprendizagem Significativa, do sistema Braille e da percepção tátil para o
desenvolvimento de sequência didática para estudantes com e sem deficiência visual. Para
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Aprendizagem Significativa, buscou-se promover uma sequência didática
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tanto, a pesquisa contou com a aplicação de uma sequência didática sobre o tema
heredograma.
Os resultados obtidos apontam para a importância de metodologias que auxiliem
estudantes com e sem deficiência visual e as contribuições da Teoria da Aprendizagem
Significativa para o ensino de Biologia e a educação inclusiva.

2-REFERENCIAL TEÓRICO
As discussões acerca de metodologias que possibilitem uma aprendizagem mais
contextualizada e significativa no ensino de Biologia devem ser ampliadas, diante da
importância de se estabelecer relações entre temas de interesse da Biologia às situações
cotidianas. Segundo Maia e Monteiro (2010) a Aprendizagem Significativa para o ensino de
Biologia apresenta grandes possibilidades, ao passo que promovem, de modo eficiente,
desenvolvimentos cognitivos e competências que conduzem a conhecimentos científicos
contextualizados e culturalmente necessários a inclusão social.
O que a Teoria da Aprendizagem Significativa pode contribuir para uma educação
inclusiva? Para Masini (2011, p. 58):
“Em linhas gerais, pode-se afirmar

que os princípios da Teoria da

Aprendizagem Significativa podem ser vistos como recursos facilitadores para
a ocorrência da aprendizagem significativa no atendimento à diversidade, ao
considerar as características próprias do outro e as suas especificidades que
o identifiquem como “diferente”, sem pré-definições, ou estereótipos”.

Nesse contexto, quais os recursos para a facilitação da aprendizagem significativa?
Segundo Masini (2011) os recursos para a facilitação da aprendizagem significativa são
levados a efeito, de duas formas: substantivamente – ao ordenar representações e
conceitos das disciplinas hierarquicamente - e programaticamente – ao apresentar conteúdo
seguindo uma sequência lógica -. Estes recursos devem ser baseados, de acordo com
Ausubel e Robinson (1971) em dois princípios gerais: diferenciação progressiva e
reconciliação integrativa. No princípio da diferenciação progressiva o assunto deve ser
programado de modo que as ideias mais gerais e inclusivas da disciplina sejam
apresentadas antes e progressivamente diferenciadas. Já no principio da reconciliação

as

ideias,

discrepâncias.

apontar

similaridades

e

diferenças

significativas,

reconciliando
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integrativa a programação do material de ensino deve ser feita para explorar as relações
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Diante de diversos temas a serem abordados na disciplina de Biologia, optou-se
pela identificação de características presentes nas gerações dos estudantes, onde a
construção de heredogramas foi escolhida como caminho para analisar determinadas
características. Segundo Amabis e Martho (2010, p.36) o heredograma apresenta "a
representação gráfica das relações de parentesco entre os indivíduos de uma família. Cada
indivíduo é representado por um símbolo, que indica suas características particulares e sua
relação de parentesco com os demais".
A compreensão, por parte de estudantes com e sem deficiência visual, de como
podem

ser

organizadas

as

relações

de

parentesco

e

possíveis

transmissões

de

características, através da construção de heredogramas, foi o aspecto inicial para o
desenvolvimento da sequência didática. Para tanto buscou-se analisar as possíveis
contribuições da Teoria da Aprendizagem Significativa, da percepção tátil e do sistema
Braille para o desenvolvimento desta sequência didática.

3-METODOLOGIA
Este trabalho contou com o desenvolvimento e acompanhamento de uma sequência
didática que buscou integrar aspectos da Teoria da Aprendizagem Significativa, do Sistema
Braille e da percepção tátil objetivando a construção de uma aprendizagem significativa
sobre o tema heredograma. A aplicação da sequência didática ocorreu em oito horas-aulas,
durante o mês de fevereiro de 2014, nas aulas de Biologia, para uma turma de alunos 3º
ano do Ensino Médio, na qual havia uma aluna com deficiência visual.
Durante a primeira aula os alunos sem deficiência visual receberam uma venda que
foi colocada, de modo que os alunos não pudessem enxergar nada, iniciando assim uma
atividade que estimulou as reações dos alunos acerca da ausência da visão e da
necessidade de se utilizar o tato para identificar os objetos que lhes foram entregue pelo
professor.
O sistema Braille foi apresentado aos alunos a partir da segunda aula. Na terceira
aula os estudantes que não apresentavam deficiência visual reproduziram o alfabeto e
escreveram palavras com o auxílio do sistema Braille. Os alunos receberam uma folha
impressa com diversas celas e grãos de milho, de modo que colassem os grãos nos campos

estudantes que pudessem colaborar para a construção dos heredogramas foi lido e discutido
na quarta aula um poema intitulado Família (DUARTE, 2014).
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Os símbolos utilizados na construção dos heredogramas foram apresentados aos
alunos

na

quinta

aula

e

previamente

identificados

através

do

sistema

Braille

e

confeccionados em EVA para auxiliar a aluna com deficiência visual.
A sexta e sétima aula foram destinadas para que os alunos pudessem construir os
heredogramas. Aos alunos foram entregues símbolos em EVA, tesoura, cola e régua para
que pudessem construir os heredogramas. Na oitava aula os alunos puderam apresentar os
seus heredogramas produzidos.

4-RESULTADO E DISCUSSÕES
Durante a primeira aula foi possível identificar o desconhecimento dos estudantes
videntes sobre como as pessoas com deficiência visual se apropriam do sistema Braille e da
percepção tátil. O conhecimento acerca da importância do sistema Braille se fazia
necessário para a construção de heredogramas que pudessem ser utilizados por estudantes
com e sem deficiência visual, por isso houve a necessidade de utilizar recursos que
modificassem a estrutura cognitiva dos estudantes e colaborassem para o entendimento de
como as pessoas com deficiência visual se desenvolvem e aprendem. Ciente de uma
necessária intervenção optou-se pela utilização de organizadores prévios, que de acordo com
Moreira (1999, p. 53-54), Ausubel recomendou como "estratégia de manipular a estrutura
cognitiva, sendo materiais preparatórios introduzidos com a função de servir como elo entre
o que o aprendiz conhece ou deve conhecer”.
Como organizadores prévios foram utilizados o uso de materiais que estimulassem
a percepção tátil e a reprodução do sistema Braille durante a segunda, terceira e quinta
aulas da sequência didática.
Os heredogramas produzidos durante a sexta e sétima aula demonstraram que os
conceitos sobre sistema Braille, percepção tátil e heredogramas foram sendo diferenciados
ao longo das aulas. Do mesmo modo que ao longo das exposições dos trabalhos na oitava
aula, puderam ser identificados, de maneira oral, exemplos de reconciliação de conceitos
relacionados ao sistema Braille, percepção tátil e heredogramas.
As apresentações dos heredogramas construídos pelos alunos demonstraram que
as atividades desenvolvidas ao longo da sequência didática contribuíram para a construção

estudantes e os novos conhecimentos apresentados fossem “reorganizados” de modo que
ao longo das atividades propostas fossem identificados indícios de diferenciação progressiva
e a reconciliação integradora de conceitos como heredogramas, percepção tátil e sistema
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de uma aprendizagem significativa de conhecimentos sobre relações de heredogramas e
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Braille. Ao mesmo também as atividades possibilitaram que a construção de heredogramas
pudesse ser compreendida por estudantes videntes (ou não), indicando que a integração
entre percepção tátil, sistema Braille e Teoria da Aprendizagem Significativa constitui
importante aspecto para o desenvolvimento de novas metodologias para o ensino de
Biologia.

5-CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Teoria da Aprendizagem Significativa demonstra-se de grande importância para a
educação inclusiva e ao ensino de Biologia ao passo que fornece princípios que permitem
uma melhor compreensão para o desenvolvimento de novas metodologias de ensino,
possibilitando assim a modificação da estrutura cognitiva dos estudantes, resultando em
aprendizagem significativa.
A proposta de sequência didática sobre heredogramas que contemplam a percepção
tátil e da utilização do sistema Braille, demonstrou-se viável e de caráter inclusivo, pois
permitiu seu desenvolvimento por todo o grupo – alunos com deficiência visual ou não.
Este

trabalho

indica

ainda,

a

necessidade

de

serem

desenvolvidas

novas

metodologias que contemplem aspectos da Teoria da Aprendizagem Significativa e
promovam a superação das dificuldades apresentadas pelos professores para a inclusão de
estudantes com deficiência visual, principalmente no que se diz respeito à abordagem de
temas relacionados ao no Ensino de Biologia.
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PAINEL018 – ANÁLISE DE UMA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM PARA O TEMA
ESTRUTURA DO DNA À LUZ DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
EVERTON JOVENTINO DA SILVA
EE Wilson Rachid/ Secretaria da Educação do Estado de São Paulo/ evertonj007@hotmail.com

Resumo: Temas da Genética, como clonagem, biotecnologia e transgênicos, estão presentes na
Proposta Curricular de Biologia do Ensino Médio do Estado de São Paulo, de modo que cabe ao
professor da disciplina, a desafiadora tarefa de ensiná-los. Diante das dificuldades que os professores
encontram em desenvolver esta tarefa, torna-se necessária a busca de recursos que facilitem a
aprendizagem significativa, por exemplo, sobre a compreensão de aspectos relacionados à estrutura
da molécula de DNA. Por tal razão, o objetivo do trabalho foi realizar uma análise dos percursos
sugeridos na situação de aprendizagem intitulada “A estrutura do DNA” e suas relações com a Teoria
da Aprendizagem Significativa, presente no Caderno do Aluno do 2º ano do Ensino Médio,
disponibilizado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para o desenvolvimento do tema.
Os resultados obtidos apontam contribuições da Teoria da Aprendizagem Significativa e da utilização
de mapas conceituais no desenvolvimento da situação de aprendizagem analisada.
Palavras- chave: aprendizagem significativa, ensino de Genética, mapa conceitual.
Abstract: Genetics Themes, like clone, biotechnology and transgenic, they are present on the Biology
Teaching Proposal of Sao Paulo State Secondary School, it is the subject's teacher, the challenging
task to teach the students. Looking at the difficulties faced by the teachers in order to perform this
task, it is necessary to search for resources that improve the significant learning method, for example,
the understanding of aspects related to DNA molecule structure. For this reason, the main objective of
this work was to perform a analyse of resources suggested on the learning title “The DNA structure”
and its relations with Learning Significant Theory, present in the Student Book of Secondary School –
Year 2, available from Education Secretary of Sao Paulo State, for the theme's development. The
results acquired show the contributions of Meaningful Learning Theory and the use of concepts routes
in the development of analysed learning.
Keywords: meaningful learning, Genetic teaching, conceptual routes.

1-INTRODUÇÃO
O ensino de Genética no Ensino Médio é algo desafiador, na medida em que
professores encontram dificuldades em desenvolver diversos conceitos, os quais devem ser
ensinados para que estudantes possam compreender temas como biotecnologia, clonagem
e transgênicos.
A compreensão de conceitos relacionados à “molécula da vida”, o DNA, e sua
importância diante dos aspectos relacionados à sua construção e intervenção humana, é
competência a ser desenvolvida durante as aulas de Biologia e está presente nas
orientações contidas na Proposta Curricular para o ensino de Biologia do Estado de São
Paulo (São Paulo, 2008).

anos/séries. O Caderno do Professor acompanha discussões metodológicas e conceituais
acerca das situações de aprendizagem a serem desenvolvidas. Já o Caderno do Aluno é
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Como materiais de apoio ao currículo do Estado de São Paulo foram produzidos os
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organizado para cada série em 4 volumes, sendo que cada volume, destinado a um
bimestre letivo, acompanha as atividades presentes nas Situações de Aprendizagem que os
alunos devem realizar, inclusive com espaços para o seu desenvolvimento.
A análise dos percursos sugeridos para o desenvolvimento da Situação de
Aprendizagem intitulada “A estrutura do DNA”, contida no Caderno do Aluno de Biologia
(São Paulo, 2014) e sua relação com a Teoria da Aprendizagem Significativa constituiu o
principal objetivo deste trabalho.

2-REFERENCIAL TEÓRICO
O DNA (ácido desoxirribonucleico) é o uma molécula presente praticamente em
todos os seres vivos. Ele carrega as informações que serão transmitidas na reprodução
celular e na formação de novos seres vivos. A compreensão acerca de como esta molécula é
composta permite ao aluno entender processos importantes quanto à duplicação do DNA e a
modificação da sua estrutura, promovendo aprendizagem significativa (São Paulo, 2008).
No entanto, as metodologias que possibilitam a aprendizagem significativa
presentes nas situações de aprendizagem, como por exemplo, sobre a estrutura do DNA,
devem ser identificadas e analisadas com base em referenciais. Para isso este trabalho
toma como referencial as contribuições da Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta
por David Ausubel.
Segundo Masini (2011) na Teoria da Aprendizagem Significativa a meta principal da
aprendizagem é obter um corpo organizado de conhecimentos e a estabilização de ideias
inter-relacionadas, que compõe a disciplina a ser ensinada. Os recursos para a facilitação da
aprendizagem significativa são levados a efeito de duas formas: substantivamente – ao
ordenar representações e conceitos das disciplinas hierarquicamente; e programaticamente
– ao apresentar conteúdo seguindo uma sequência lógica. Estes recursos devem ser
baseados, de acordo com Ausubel e Robinson (1971) em dois princípios gerais:
diferenciação progressiva e reconciliação integrativa.

No princípio da diferenciação

progressiva o assunto deve ser programado de modo que as ideias mais gerais e inclusivas
da disciplina sejam apresentadas antes e progressivamente diferenciadas, já no principio da
reconciliação integrativa a programação do material de ensino deve ser feita para explorar

Um instrumento didático importante na promoção da aprendizagem significativa,
segundo Moreira e Buchweitz (1993), é o mapa conceitual porque pode demonstrar as
relações entre os conceitos que são ensinados em sala de aula, em uma unidade de estudo
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as relações entre as ideias, apontar similaridades e diferenças significativas, reconciliando
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ou em um curso inteiro. Para Novak e Gowin (1996), o mapa conceitual é um recurso para
apresentar o conjunto de significados conceituais incluídos numa estrutura de proposições.
Pivatto (2013) destaca que a construção de mapas conceituais possibilita uma estruturação
hierárquica dos conceitos, tanto por diferenciação progressiva como por reconciliação
integrativa.

Estudo de Novak e Cañas (2010) assegura que os mapas conceituais são

instrumentos que podem descrever explicitamente as mudanças ocorridas no cognitivo dos
estudantes durante o processo de compreensão de conceitos científicos. Portanto, situações
de aprendizagem que contemplam a elaboração de mapas conceituais, conforme RuizMoreno et al (2007), facilitam e oferecem suporte a Teoria de Aprendizagem Significativa,
desenvolvida por Ausubel.

3-METODOLOGIA
O objeto da análise, presente neste trabalho, é o volume 2 do Caderno do Aluno da
disciplina de Biologia do 2º ano do Ensino Médio no qual é proposto o desenvolvimento da
Situação de Aprendizagem 1 (p. 5-12) intitulada “A estrutura do DNA” (São Paulo, 2014).
Após a análise foi elaborado o quadro 1 com base nas atividades descritas na
Situação de Aprendizagem. As atividades consideradas coerentes com a aprendizagem
significativa são destacadas no resultado e discutidas.

4-RESULTADO E DISCUSSÃO
O desenvolvimento da situação de aprendizagem envolvem diferentes atividades
(quadro 1), de modo que os conceitos relacionados para o entendimento da estrutura do
DNA foram sendo diferenciados e reconciliados, conforme recomendado por Ausubel e
Robinson (1971).

Quadro 1. Atividades que compõe a situação de aprendizagem “A estrutura do DNA”.
Atividades
Conteúdo
Desenvolvimento

3. Leitura e analise de
texto

Bases nitrogenadas

Sequenciamento
genoma humano

O aluno deve responder a pergunta: "O
que você conhece sobre DNA"?
do

É apresentada a capa da revista Nature,
de 15 de fevereiro de 2001, que
anunciou o sequenciamento do genoma
humano. Diante disso é solicitado que o
estudante responda três questões sobre
relações entre o sequenciamento e a
estrutura do DNA.
Leitura da letra da música DNA, de José
Miguel Wisnik. É solicitado que o
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1. Identificação
de
conhecimentos
prévios.
2. Leitura e análise de
imagem
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estudante responda quatro questões
onde serão identificados aspectos da
estrutura do DNA presentes na música.
4. Revelando
a
organização
da
molécula de DNA

Nucleotídeos

5. Leitura e análise de
texto e imagem

História da descrição
da estrutura do DNA

6. Consolidando
conceitos

Estrutura do DNA

É apresentada uma ilustração da
molécula de DNA e solicitado ao
estudante que identifique e escreva os
respectivos componentes.
É apresentado texto que descreve as
contribuições de Francis Watson e
James Crick para a definição da
molécula de DNA. É apresentada uma
ilustração da molécula de DNA. É
solicitado ao estudante que faça uma
relação entre as características do texto
e a ilustração.

É apresentado um mapa conceitual
incompleto sobre a estrutura do DNA. É
solicitado ao estudante que discuta com
seus colegas e descubra a melhor
maneira
de
completar
o
mapa
conceitual
Fonte: Adaptado do Caderno do Aluno: Biologia (São Paulo, 2014, p.5-12).

A primeira atividade possibilita a identificação dos conhecimentos prévios do
estudante sobre a estrutura do DNA. A preocupação em identificar os conhecimentos
prévios demonstra-se necessário na medida em que se buscam representações existentes
na estrutura cognitiva do estudante, a fim de desenvolver a aprendizagem significativa
sobre o tema a ser estudado (Moreira, 2006). Já na segunda atividade é solicitado que o
estudante estabeleça relações entre a estrutura do DNA e o sequenciamento humano.
A terceira, quarta e quinta atividades exigem dos estudantes a apropriação de
conceitos gerais e específicos sobre a estrutura do DNA, de modo que ao desenvolver estas
atividades pudessem ocorrer a diferenciação e a reorganização de conceitos. A necessidade
de diferenciar e reorganizar conceitos ao longo das atividades desenvolvidas se relaciona a
dois aspectos da teoria da Aprendizagem Significativa: diferenciação progressiva e
reconciliação integrativa.
A proposta de elaboração do mapa conceitual, durante a sexta atividade, permite
evidenciar as relações conceituais realizadas pelos alunos na aprendizagem do tema,
conforme Novak e Gowin (1999) e reiterado por Pivatto (2013) quando ressalta que os
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mapas conceituais enquanto instrumentos de avaliação podem ser utilizados para obter
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5-CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos percursos sugeridos para o desenvolvimento da situação de
aprendizagem sobre a estrutura do DNA permitiu identificar aspectos relacionados à Teoria
da Aprendizagem Significativa. Dentre os aspectos destacam-se a identificação os
conhecimentos prévios dos estudantes, promoção de atividades que contemplem a
diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa de conceitos, bem como o uso do
mapa conceitual como instrumento de ensino.
Ao apropriar dos conhecimentos sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa, o
professor pode avaliar como as atividades desenvolvidas e os instrumentos didáticos
utilizados nas situações de Aprendizagem são capazes de permitir o desenvolvimento da
aprendizagem significativa. Dessa forma, como sugestão aponta-se à necessidade de serem
promovidas novas abordagens acerca de situações de aprendizagem para o ensino de
Biologia que contemplem aspectos da Teoria da Aprendizagem Significativa e o uso de
mapas conceituais.
Por fim, é importante destacar a necessidade de cursos de formação continuada para
que professores possam compreender os princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa
e da importância dos mapas conceituais. De modo que possam analisar os materiais
disponibilizados pelos sistemas de ensino e a construção de suas próprias situações de
aprendizagem.
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Resumo: O presente trabalho apresenta uma ferramenta desenvolvida pelas autoras especialmente
para o ensino de cristalografia na disciplina de Química numa perspectiva da Aprendizagem
Significativa. A construção da ferramenta (uma Flexquest) foi baseada na utilização de notícias para
uma discussão contextualizada dos cristais na sociedade. Uma discussão baseada na realidade
envolve a flexibilidade do conhecimento e a sua apropriação para modificar o conhecimento prévio o
tornando mais elaborado e significativo para o aprendiz. Neste sentido apresentamos uma breve
análise da Flexquest de Cristais como uma ferramenta potencialmente significativa.
Palavras-chave: aprendizagem significativa, cristal, teoria da flexibilidade cognitiva.
Abstract: This paper presents a tool developed especially by the authors for teaching of crystals in
the perspective of Meaningful Learning. The construction of the tool (Flexquest) was based on the use
of news for a discussion about the context of the crystals in society. A discussion based on reality
involves the flexibility of knowledge and its appropriation to modify the prior knowledge making the
most elaborate and meaningful to the learner. In this sense we present a brief analysis of Flexquest of
crystals as a potentially significant tool.
Keywords: meaningful learning, crystal, cognitive flexibility theory

1-INTRODUÇÃO
Atualmente, a inovação nos processos de ensino e aprendizagem torna-se cada vez
mais necessária, pois se tenta desenvolver nos estudantes um conjunto de habilidades e
competências diferentes das que eram desenvolvidas há algum tempo. Admite-se que aulas
expositivas são essenciais, pois constituem a comunicação na sua forma mais fundamental.
Contudo a escolha dessa modalidade como única forma de ensino pode tornar o processo de
ensino passivo e a aprendizagem condicionada aos temas unicamente propostos dentro do
tempo planejado.

tecnologia têm interferido intensamente na sociedade atual e consequentemente na vida
dos estudantes (Macedo e colaboradores, 2013). Nesta perspectiva surge o presente
trabalho

que

visa

apresentar

uma

ferramenta

tecnológica

que

possa

se

tornar

Página

para a construção de um conhecimento mais contextualizado, visto que a ciência e a

70

Sendo assim, o uso de novas tecnologias no ambiente escolar surge como alternativa
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potencialmente significativa para desenvolver o conhecimento químico especificamente no
tema Cristais e suas aplicações.

2-MARCO TEÓRICO
Geralmente, restringe-se o termo “tecnologia” a ferramentas ou máquinas como
computadores, celulares e tablets. No entanto, este pode ser relacionado ao uso sistemático
de qualquer tipo de conhecimento organizado (MACEDO e colaboradores, 2013).
No ensino de química, algumas tecnologias como jogos didáticos, softwares,
multimídiae Webquest (utilização da web para fins educacionais) vêm sendo utilizadas, mas
a simples presença destes recursos no espaço escolar não garante a qualidade na educação,
pois a modernidade pode mascarar um ensino tradicional, baseado na recepção e na
memorização de informações (ALEIXO e colaboradores, 2008; MORAN, 2000).
Para que seja favorável, a adoção desses recursos deve vir acompanhada de um
planejamento, cuja metodologia esteja centrada na realidade do discente. Se um
determinado experimento, como por exemplo, misturar duas substâncias incolores e obter
uma nova substância de coloração vermelha, vier isolado de um contexto, não contribuirá
com o processo de aprendizagem. Em outras palavras, o conhecimento deve ter significado
e ser útil ao aprendiz.
David Ausubel, em sua teoria sobre Aprendizagem significativa (TAS), afirma que o
conhecimento passa a ter significado a partir do momento em que uma nova informação se
liga à estrutura cognitiva do aprendiz de maneira não arbitrária e substantiva (AUSUBEL,
2003).
Dentro dessa perspectiva e diante da necessidade de se inserir novas tecnologias
para fins educacionais, uma nova ferramenta foi desenvolvida, a FlexQuest. Tal ferramenta
incorpora, dentro da WebQuest, a Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC) que para Aleixo e
colaboradores (2008) é “uma teoria de ensino, aprendizagem e representação do
conhecimento, objetivando a proposição de estratégias para aquisição do mesmo em níveis
avançados”. Essas estratégias possibilitam a construção de esquemas flexíveis, onde o
sujeito consegue transferir o que aprendeu para novas situações. Tal descrição também se
situa dentro da TAS.
colaboradores

(1988)

consideram

três

níveis

na

aquisição

dos

conhecimentos: conhecimentos de nível introdutório ou de iniciação, de nível avançado e de
nível de especialização. A TFC é trabalhada no nível avançado, por este motivo, a aquisição
de conhecimentos neste nível, necessita de cuidados particulares. Se no nível introdutório
as informações não se tornarem significativas, ou seja, forem apenas expostas de maneira
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passiva, o nível avançado será prejudicado, uma vez que as novas informações tendem a
ser rejeitadas, pois não se ligarão a nenhuma ideia prévia que lhe sirva de matriz
organizacional.
Percebemos então que AS e a TFC se complementam e admitem a importância dos
conhecimentos prévios do aprendiz. Desta maneira tentamos unir tais teorias para a propor
um ensino de química muito mais significativo e contextualizado, com a possibilidade da
formação de um cidadão crítico e reflexivo do mundo que o rodeia.

3-METODOLOGIA
Dentro das perspectivas das TAS e TFC construímos uma ferramenta Flexquest.
Como site de hospedagem da ferramenta escolhemos a plataforma gratuita da Wix
(http://pt.wix.com/). O tema escolhido para a Flexquest foi “Cristais”. Para construção da
ferramenta foi realizado um levantamento de notícias, dos últimos dez anos, que
envolveram sais que formam cristais. A partir das notícias elaboramos casos e mini casos
que fizeram a composição da ferramenta. A ênfase foi na aplicação de cristais, de maneira
contextualizada e em três aspectos: saúde, alimentação e meio ambiente. A ferramenta foi
utilizada como piloto com um grupo de estudantes do segundo ano do ensino médio do
Colégio de Aplicação da UFPE. Para avaliar a ferramenta no âmbito da TAS, mapas
conceituais individuais foram obtidos.

4-APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE DADOS
A título da apresentação dos resultados preliminares iremos apresentar o contexto
da ferramenta no meio ambiente. Destacamos a seguir um mini caso que foi criado para os
estudantes explorarem os cristais dentro de tal contexto: Mini caso sobre Cloreto de Sódio.
(…) Sabemos que o sal é essencial para o ser humano, sua deficiência pode acarretar fraqueza
e convulsões, já quando ingerido em quantidades inadequadas acarreta doenças como a hipertensão
arterial. (...) Uma aplicação importante do cloreto de sódio é na produção de sabão e detergente

O mini caso descrito sobre o cloreto de sódio nos mostra que é possível trabalhar

que a Flexquest de Cristais pode ser uma ferramenta potencial para o desenvolvimento de
uma Aprendizagem Significativa pelo fato de desenvolver novos significados para um
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determinado tema, neste caso, os cristais. Para exemplificar escolhemos aleatoriamente um
mapa conceitual (Figura 1) que utilizaremos para a realização de uma breve análise.
Primeiramente salientamos que o tema “soluções” já havia sido trabalhado na turma
e a intervenção com a ferramenta tinha como objetivo proporcionar um alargamento de tal
tema através da sua localização em diversos contextos. Desta forma, a formação de cristais
a partir de soluções supersaturadas foi utilizada para articular o conhecimento prévio e os
novos conhecimentos.
Analisando o mapa podemos encontrar os conhecimentos básicos para formação de
cristais e que foram trabalhados antes da utilização da Flexquest. Tais conhecimentos
podem ser observados na sequência de conceitos Cristais−sal−dissolvido−água−solução no
lado direito do mapa. Podemos observar que o estudante parece desenvolver um
movimento de diferenciação progressiva, pois vai especificando o conhecimento e no final
da sequência consegue associar o processo de dissolução de um sal a um agrupamento de
moléculas que forma os cristais de diferentes formas geométricas. Podemos no entanto
perceber um equívoco do ponto de vista conceitual, pois o temo “molécula” dentro da
sequência não representa a distribuição correta das entidades químicas que fazem um sal

Por outro lado, observamos que elementos da Flexquest de Cristais parecem fazer
uma importante relação com os conceitos de cristais. Podemos observar tais elementos no
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lado esquerdo do mapa em especial na sequência Cristais−alimentação−saúde−meio
ambiente. Tal sequência mostra que o estudante consegue localizar os cristais em diversos
contextos e ainda faz ligações entre tais conceitos. Dentro da TFC temos um estudante que
flexibiliza o conhecimento e não o coloca apenas como “receitas” prontas para formação de
um cristal através do uso de uma solução supersaturada. Do ponto de vista da TAS a nova
informação pôde se ancorar em conhecimentos prévios como soluções e ligações iônicas e
dar a estes conhecimentos novos aspectos ou se tornar suas especificações. Desta forma
pode ser proporcionada uma aprendizagem significativa do tipo subordinada, por exemplo,
quando o estudante tenta exemplificar os cristais que fazem parte que estão na
alimentação, na saúde e no meio ambiente. Cabe salientar que foi possível para o estudante
identificar exemplos comuns e interligações importantes entre a saúde e o meio ambiente o
que parece mostrar um processo em que os conhecimentos vão se reconciliando
progressivamente.
Em suma, o mapa mostra que os conceitos relacionados com soluções apresentam
muito mais significados e a Flexquest de Cristais parece ter sido uma ferramenta que
contribuiu de forma bem significativa para tal movimento. Sugerimos então que tal
ferramenta pode ser um instrumento potencialmente significativo para o ensino de química.

5-CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino do século XXI deve romper as barreiras que foram construídas durante
anos de tradicionalismo centrado na informação e sem conexões importantes para a
construção cidadã de um indivíduo. Com o surgimento de novas tecnologias o professor tem
a oportunidade de utilizar ferramentas que possam se tornar potenciais caminhos para a
construção de um conhecimento que faça sentido. Tentamos mostrar no nosso texto tal
possibilidade a partir da criação de uma Flexquest para construção do conhecimento de
cristais. A construção se baseou na proposta de Ausubel para que as novas informações
modificassem as informações que já existiam na estrutura cognitiva do aprendiz. Também
foi utilizada a Teoria da Flexibilidade Cognitiva que utiliza uma abordagem centrada na
discussão de casos com o objetivo de estimular a aprendizagem contextualizada, então
sugerimos uma discussão sobre cristais baseada na sua aplicação prática. A análise de um

desenvolver no estudante novas habilidades e competências que são os eixos de uma
aprendizagem centrada no estudante.
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Resumo: Pretendemos nesse trabalho articular um diálogo acerca da Teoria da Aprendizagem
Significativa com a Educação Matemática, especificamente no ensino da Trigonometria.
Compreendemos que as contribuições dessa teoria, sob a perspectiva de Ausubel agregam elementos
condicionantes para o desenvolvimento do conhecimento matemático. Para tanto, objetivamos: (i)
identificar as produções científicas dos Encontros Nacionais de Aprendizagem Significativa que
promovam alguma articulação da Teoria da Aprendizagem Significativa com o ensino da
Trigonometria; (ii) identificar as contribuições da Teoria da Aprendizagem Significativa para o
desenvolvimento do ensino de Trigonometria. Para contemplar esses objetivos, fizemos um
levantamento do tipo estado da arte direcionando nossas leituras para as produções que tratassem
especificamente da Trigonometria. Cinco trabalhos, dentre eles uma comunicação oral e quatro
painéis, subsidiaram nossas discussões e pudemos identificar como se deu a articulação da Teoria da
Aprendizagem Significativa com as propostas de ensino vinculadas às referidas produções. Pudemos
perceber que os elementos que fundamentam essa Teoria na perspectiva de Ausubel perpassam nas
propostas apresentadas e que ela se apresenta como uma ferramenta importante no desenvolvimento
da construção do conhecimento trigonométrico.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Trigonometria; Educação Matemática; Estado da Arte.
ABSTRACT: We want this work to articulate a dialogue on the Theory of Meaningful Learning with
mathematics education, specifically in the teaching of trigonometry. We understand that this theory’s
contributions from Ausubel’s perspective add determining factors for the development of mathematical
knowledge. Therefore, we aimed to: (i) identify the scientific production of Meaningful Learning of
National Meetings to promote any articulation of the Theory of Meaningful Learning with trigonometry
teaching; (ii) identify the contributions of the Theory of Meaningful Learning for the development of
trigonometry teaching. To address these objectives, we conducted a state of the art survey directing
our readings for the productions that specifically aimed the Trigonometry. Five papers, including an
oral communication and four panels, subsidized our discussions and we could identify how was the
articulation of the Theory of Meaningful Learning with teaching proposals related to such productions.
We noticed that the evidence used to support this theory in Ausubel’s perspective permeate the
submitted proposals and that it presents itself as an important tool in the development of the
construction of
trigonometric knowledge.
Keywords: Meaningful Learning; trigonometry; Mathematics Education; State of the art.

1-INTRODUÇÃO

contexto escolar, diante de dispositivos que favoreçam a construção do conhecimento em
suas mais variadas formas dentro da escola, especificamente na Educação Matemática.
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Este breve trabalho a respeito de uma proposta feita por David P. Ausubel (2003) –
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Compreendemos que a Educação Matemática articula-se com a TAS no processo de
construção do aprendizado a qual se apresenta como uma nova proposta para atuação dos
professores, promovendo uma construção do conhecimento de maneira eficiente.
Considerando o pressuposto acima surgiu o seguinte questionamento: de que
forma a TAS contribui com o ensino da Trigonometria?
A partir do questionamento exposto nós definimos os seguintes objetivos a serem
investigados:

(i)

identificar

as

produções

científicas

dos

Encontros

Nacionais

de

Aprendizagem Significativa que promovam alguma articulação da Teoria da Aprendizagem
Significativa com o ensino da Trigonometria; (ii) identificar as contribuições da Teoria da
Aprendizagem Significativa para o desenvolvimento do ensino de Trigonometria.
Nas seções seguintes faremos uma sucinta discussão acerca da TAS, qual a
metodologia escolhida para alcançarmos nossos objetivos e nossas considerações acerca do
estudo realizado.

2-MARCO TEÓRICO
Em um modo mais abrangente, o autor célebre dessa teoria defende que a
memorização, seja ela qual for, apenas tem a atrapalhar a construção e aprimoramento
cognitivo, o conhecido ipsis litteris, expressão latina que dita o que é tal e qual se
apresenta. O material didático colocado pelo autor não pode ser usado para fins de
memorização, mas sim um dispositivo que faça com que professor e aluno possam ser
sujeitos pesquisadores e construtores do saber, dando significado ao objeto que procuram.
Segundo Neto:
Quanto a sua natureza, o material a ser aprendido deve ser suficientemente
não arbitrário, isto é, deve possuir significação lógica para poder ser
relacionado a ideias que estão dentro do domínio da capacidade humana de
aprendizagem. O relacionamento não arbitrário ocorrerá quando o material
exibir suficiente plausibilidade ou não-causalidade para proporcionar suporte
ideacional que o possibilite interagir com diferentes subsunçores, que os
seres humanos são capazes em armazenar em sua estrutura cognitiva.
(2005, p.46)

Desta feita, Ausubel também nos coloca que o material a ser apresentado ao aluno
não pode ser fora de sua realidade cognitiva. Ele antes deve conhecer os conteúdos, a

os seus alunos ouviram e se apropriaram de algum modo dos conteúdos a serem
estudados. E não é desta forma que a Aprendizagem Significativa quer que seja proposta
em sala de aula, na visão de David P. Ausubel.
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forma do material para ser bem trabalhada a sua capacidade e habilidades epistêmicas. Em
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A Aprendizagem Significa não usa ipsis litteris em suas abordagens, uma vez que
pode não dar uma maturidade epistêmica dos seus. Em disciplinas como química, física e
até mesmo a matemática, a princípio parece até ser um desafio gigantesco falar sobre essa
teoria, visto que a memorização não tem esse espaço. Mas segundo as análises de Ausubel
(2003), é sim tão possível que é por vezes vivenciado em sala de aula.
Ainda assim para Ausubel (2003), todo conhecimento prévio deve ser respeitado e
trabalhado, visto que pode ser usado como uma espécie de feedback para melhor dar
entendimento ao que será ou está sendo posto em sala de aula. Para o autor, toda a
aprendizagem que é feita por assimilação não pode ser uma cópia reprodutora da
aprendizagem, mas uma maneira de estudar mais afim sobre o que foi posto.
Outro fator a ser trabalhado são os novos conteúdos, que por vezes quando
assimilados com os já existentes, acabam por trazer dados mais extensos e amplos.

3-METODOLOGIA
No que concerne ao quadro metodológico utilizado, fizemos um levantamento das
produções científicas disponíveis nos anais dos Encontros Nacionais de Aprendizagem
Significativa (ENAS) a partir da leitura dos resumos e selecionamos os trabalhos que
promovessem um diálogo com a TAS e o ensino da Trigonometria. Direcionamos nossos
levantamentos exclusivamente nesse evento devido à sua especificidade nas discussões da
aprendizagem significativa. Produções presentes em outros periódicos tais como na
Aprendizagem Significativa em Revista não foi contemplado devido ao espaço destinado
deste artigo e as produções presentes no Encontro Nacional de Educação Matemática ou na
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação pela ausência das
discussões dessa teoria, sendo pouco conhecida na área da Educação Matemática. Nos anais
do V ENAS, que ocorreu em 2014 em Belém (PA) identificarmos um painel e uma
comunicação oral, e apesar de entendermos as potencialidades significativas nas produções
desse evento, os referidos trabalhos não foram analisados, pois os anais disponibilizaram
apenas os resumos, impossibilitando assim uma leitura aprofundada daqueles artigos,
portanto foram analisadas as produções conforme podemos verificar na tabela abaixo:
Tabela 1. Produções científicas dos Encontros Nacionais de Aprendizagem Significativa

II ENAS
2008

Título
A teoria da aprendizagem
significativa de Ausubel aplicada ao
ensino da Trigonometria

Autor
Marjúnia Edita
Zimmer Klein;
Sayonara Salvador

Lócus
IENH
PUCRS

Modalidade do
trabalho
PAINEL
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contemplando o ensino da Trigonometria.
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Cabral da Costa
III ENAS
2010

IV ENAS
2012

O ensino da Trigonometria
subsidiado pelas teorias da
aprendizagem significativa e dos
campos conceituais

Marjúnia Edita
Zimmer Klein

Teoria da aprendizagem significativa
e o ser professor: uma intervenção
no Ensino da trigonometria
A utilização da engenharia didática
como metodologia de pesquisa nas
realizações didáticas em sala de aula
a partir dos mapas conceituais: a
busca da aprendizagem significativa
no conteúdo trigonometria
Aprendizagem significativa: uso da
história da trigonometria como
Elemento facilitador da
aprendizagem das funções seno e
cosseno

IENH/
RS

COMUNICAÇÃO
ORAL

Jorge Reinaldo Farias
de Almeida Barros;
Janaina Viana Barros;
Emmanuella Farias de
Almeida Barros

UPE

PAINEL

Tiago Nery Ribeiro;
Divanizia do
Nascimento Souza

UFS

PAINEL

Carlos Antonio de
Souza;
Eline das Flores
Victer;
Jurema Rosa Lopes

UNIGR
ANRIO

PAINEL

Identificamos então uma comunicação oral e quatro painéis que articulavam a TAS
com o ensino da Trigonometria. A decisão de escolher a Trigonometria como um conteúdo
específico a ser tratado nesse artigo, se deu por conta de haver uma recorrência maior
desse conteúdo nas discussões da Educação Matemática. Outro motivo pertinente à escolha
foi o fato de que a Trigonometria perpassa pelo ensino médio no ensino da Geometria
(razões trigonométricas no triângulo retângulo), apresenta-se no 8º ano, no 10º ano, no
12º ano do ensino básico e se mostra como um conteúdo que, como ressalta os Parâmetros
Curriculares para o Ensino Médio do Estado de Pernambuco, o estudo das funções
Trigonométricas “podem ser concebidas como modelos matemáticos para fenômenos em
que a variação de uma grandeza é relacionada com a variação de outras grandezas” (p17,
2012) e “apresentam importante papel como modelos matemáticos para os fenômenos
periódicos” (p.129, 2012).

4-APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Nesta seção trataremos das análises das cinco produções identificadas na Tabela 1,
no que diz respeito às suas contribuições para o ensino da Trigonometria. Iremos
condicionar nossas análises no que se refere às perspectivas que os autores têm acerca da

Klein e Costa (2008), Klein (2010), Souza et. al. (2012) e Ribeiro e Souza (2012)
partem do pressuposto de que a resolução de problemas é o eixo fundamental para o
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Matemática e da TAS, das suas propostas para a construção do conhecimento da
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ensino da Matemática, a qual tem uma concepção de ser uma disciplina aterrorizante e
desestimulante que segundo Barros et. al. (2012), os professores são os principais
condicionadores a provocarem esse medo em seus alunos.
Em todos os trabalhos podemos identificar que os fundamentos conceituais da TAS
são elementos essenciais no desenvolvimento das propostas apresentadas. Destacamos,
dentre esses elementos, o conhecimento prévio dos alunos para ser o ponto de partida para
a construção das atividades, a construção gradual do conhecimento, na qual cada
conhecimento construído relacionava-se com a proposta de ensino subsequente.
Ribeiro e Souza (2012) desenvolvem uma pesquisa deveras eficiente onde a análise
dos mapas conceituais sob a perspectiva da TAS e dos elementos da Engenharia Didática na
perspectiva de Artigué (1996), é tratada com rigor científico e com um diálogo entre os
pressupostos dessas teorias.
O mesmo não acontece com o trabalho de Klein (2010) que tenta articular a TAS
com a Teoria dos Campos Conceituais. Tanto as discussões da TAS quanto a proposta de
trabalho apresentada pela autora é um recorte integral do trabalho apresentado no II ENAS
(KLEIN e COSTA, 2008). A Tentativa de diálogo entre estas duas teorias, proposta pela
autora não trazem, a nosso ver, quaisquer contribuições extraordinárias no campo teórico,
apesar de a proposta apresentada (KLEIN e COSTA 2008; KLEIN 2010) apresentar um
caráter progressivo na construção do conhecimento sobre Trigonometria.
Barros et. al. (2012) propõem a proposta de um jogo como ferramenta para
apresentar a Trigonometria de forma lúdica. Dialogaram com a TAS ao considerarem os
conhecimentos prévios, ofereceram um direcionamento para uma nova aprendizagem de
forma gradual, respeitando os conceitos que os alunos já teriam da Trigonometria, mais
especificamente de arcos notáveis, obtendo sucesso no aprendizado, promovendo animação
e estímulo aos alunos. Concluem que para a construção e a aplicação de materiais
manipulativos é indispensável conhecer o perfil da turma.
Souza et. al. (2012) utilizam a história da matemática para condicionar a construção
do conhecimento da trigonometria, mais especificamente do seno e cosseno através da
resolução de problemas de matemática para dar significado às situações as quais os
conceitos matemáticos surgiram. Como metodologia, prepararam um material apresentando
a

história

da

trigonometria

e

seus

conceitos

fundamentais.

Apresentaram

dez

levantamento prévio do conhecimento dos alunos, leitura do ensaio elaborado pelos
autores, pós-teste e redação dos alunos.
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recomendações básicas, a partir da proposta ausuberiana, que não pudemos identificar na
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5-CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pudemos perceber que nas cinco produções identificadas acerca da articulação
entre a TAS e o ensino da Trigonometria há consideráveis contribuições da teoria para esse
conteúdo específico da Matemática.
A partir dos trabalhos analisados, compreendemos que para a teoria desenvolvida
por Ausubel contribuir efetivamente não só com o ensino da Trigonometria, mas também
com a Educação Matemática, é preciso um empenho dos professores para replanejar suas
aulas, agregar criticidade e investigar como o conhecimento pode ser construído, levando
em consideração fatores como o conhecimento prévio, o diálogo com seus alunos e
avaliações propostas que não condicionem o aprendizado do aluno a uma aprendizagem
mecânica, como ocorre normalmente nos padrões tradicionais de Ensino, para podermos
então identificar a evolução gradativa dos mesmos.
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Resumo: Este trabalho consiste na apresentação do desenvolvimento de um projeto como
instrumento na Aprendizagem Significativa tendo como temática os medicamentos no ensino das
funções orgânicas. O projeto foi baseado na Pedagogia de Projetos inicialmente proposta por John
Dewey. Nossos resultados dão conta de que a ação de um projeto consorciado ao cotidiano do aluno
dinamiza as aulas de química, promove a aprendizagem significativa e conscientiza os alunos quanto a
um problema do seu dia a dia. Concluímos que a ação do projeto proporcionou o aprendizado dos
conceitos, motivaram os alunos, onde esses se envolveram no processo de ensino e aprendizado e
que houve associação dos conceitos com o cotidiano desses promovendo assim a aprendizagem
significativa.
Palavras-chave: Pedagogia de Projetos, Aprendizagem Significativa, Funções orgânicas.
Abstract: This papers is the development of a project a as tool to Meaningful Leaning having as
theme medicines in the teaching of organic functions. The project will be based on the Pedagogy of
Projects initially proposed by John Dewey. Our findings realize that the action of consociated a project
the everyday student streamlines chemistry lessons, promotes meaningful leaning and educates
students on an issue of your day to day. We conclude that the action of the project provided the
learning concepts, motivated students, where those engaged in teaching and learning process and
that there was an association of the concepts with the daily life of these thus promoting meaningful
learning.
Keywords: Project pedagogy, Meaningful Learning, Organic functions.

1–INTRODUÇÃO
Este trabalho consistirá na ação de um projeto na qual discutiremos a temática
medicamentos no Ensino Médio. Objetivamos relacionar os conceitos de química ao
cotidiano dos alunos de forma contextualizada baseado na Pedagogia de Projetos na
perspectiva de John Dewey de forma a promover a aprendizagem significativa dos alunos,

funções orgânicas.
Acreditamos que este trabalho é relevante por proporcionar aos alunos a
oportunidade de discutir e refletir sobre o uso e consumo de medicamentos, bem como
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tendo como temática os medicamentos conscientizando os alunos, melhorando a relação de
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proporcionar a aprendizagem de aspectos e conceitos químicos de forma mais significativa e
duradoura, principalmente aqueles ligados aos conhecimentos de funções orgânicas, tema
normalmente pouco debatidos na área de ensino de química.

2–MARCO TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
Hernández (1998), ao se referir aos projetos como uma filosofia construtivista na
sala de aula, enfatiza que para aprender a pensar criticamente os alunos devem se envolver
na tarefa da aprendizagem, reconstruindo suas ideias.
Conforme Silva e Tavares (2010), um dos instrumentos que podem promover esse
envolvimento é a atividade por meio de projetos como ação nas práticas pedagógicas de
ensino, onde os recursos didáticos utilizados são agentes significantes na aquisição da
aprendizagem significativa. Nesse sentido a ação de nosso trabalho segue o enfoque da
Pedagogia de Projetos proposta pelo filosofo norte-americano John Dewey (1859-1952),
que propôs que a escola deve está conectada com a vida social dos agentes participantes
dessa, propondo que a educação é um processo de vida e não uma preparação para a vida
futura (Dewey, 1967).
A ação desse trabalho foi norteada à luz da Pedagogia de Projetos, a fim de
proporcionar a aprendizagem significativa. Entendemos por Aprendizagem Significativa a
forma como o aprendiz traz seus conhecimentos prévios na estrutura cognitiva e que
permite agregar conceitos novos com temas que estabelecem relações (Ausubel, 2003).
Moreira (1999) enfatiza que há duas condições para a aprendizagem significativa: 1 – o
material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo; 2 – o aprendiz deve
apresentar uma predisposição para aprender. O mesmo ainda enfatiza que o significado não
está nos materiais mais sim nas pessoas, pois é o aluno quem atribui significados aos
materiais. Destaca também que devemos partir de um recurso norteador da aprendizagem,
denominado organizador prévio. Conforme Moreira (2012), os organizadores prévios podem
ser um enunciado, uma pergunta, uma situação-problema, uma demonstração, um filme,
uma leitura introdutória, uma simulação, uma aula que precede um conjunto de outras
aulas.

3º série do Ensino Médio da Escola Estadual de Caruaru-PE. O projeto foi desenvolvido
concomitantemente com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID),
vinculado à UFPE do Centro Acadêmico do Agreste/CAA dessa mesma cidade. O projeto foi
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3–METODOLOGIA
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desenvolvido no período de novembro a dezembro de 2014 em cinco etapas com aulas
semanais, a saber:
1ª Etapa – Apresentação do projeto e aplicação de questionários: Discutimos
aspectos sobre a temática dos medicamentos e buscamos identificar os hábitos e uso dos
medicamentos. Assim, aplicamos um questionário com as seguintes questões: 1) Quais
medicamentos você e sua família consomem? 2) Você já tomou algum medicamento sem
prescrição médica? 3) Já tomou algum medicamento influenciado pela mídia?

2ª Etapa – Estudo por meio de texto didático: Nesta etapa trabalhamos com os alunos
um texto didático adaptado do artigo da Química Nova "Sobre a Química dos remédios, dos
Fármacos e dos Medicamentos" (Barreiro, 2001). O texto didático aqui se apresenta como
um organizador prévio.

3ª Etapa – Socialização das ideias: Nesta etapa os alunos foram reunidos para
discutirmos às respostas dadas na atividade contida no texto. Cada aluno socializou,
explicou e discutiu suas respostas às questões do texto.

4ª Etapa – Confecção de cartazes e apresentação: Nesta etapa os alunos trouxeram
embalagens vazias de medicamentos, confeccionaram cartazes na temática medicação e em
seguida os mesmos apresentaram suas atividades em sala de aula e na escola inteira.

5ª Etapa – Avaliação dos alunos por meio de questionários: Aplicamos também um
questionário motivacional com as

seguintes

questões: 1) Como

você classifica o

desenvolvimento do projeto? 2) Percebeu alguma evolução na forma de entender o
assunto? 3) O que você mais gostou e o que você menos gostou nas atividades propostas?
E por fim, aplicamos outro questionário em forma de Escala de Likert com as seguintes
questões: 1) Posso consumir medicamento sem prescrição médica sempre que tenho
desconforto no corpo, 2) A automedicação não apresenta males à saúde, 3) Posso consumir
medicamentos indicados por familiares ou amigos, 4) Só consumo medicamentos se o
médico prescrever.

apresentados nesta seção. Para tornar a leitura mais didática, o tratamento dos dados está
organizado segundo as etapas apresentadas na Metodologia.
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O Quadro 1 evidencia a frequência dos medicamentos citados pelos alunos no
questionário na questão 1 da primeira etapa. Podemos constatar a partir dos medicamentos
citados que os alunos haviam
m indicado 26 tipos de medicamentos que alegaram tomar sem
prescrição médica. 96% dos alunos afirmam já tomaram remédios sem prescrição médica.
Apenas 44% afirmam terem tomado medicamentos influenciados pela mídia.
Quadro 1. Frequência relativa dos principais medicamentos citados pelos alunos
Princípio ativo
Nº
Freq relativa (%)
Paracetamol®
07
11,7
Dipirona®
14
23,3
Buscopan®
8
13,3
Dorflex®
13
21,7
Outros
18
30

Na segunda etapa ao trabalharmos o texto como organizador prévio como define
(Moreira 2012), os alunos se engajaram na leitura, trouxeram questões que disseram já
passar ou presenciar quanto ao uso indiscriminado dos medicamentos e discutiram sobre os
diferentes
rentes tipos de medicamentos. Na terceira etapa os alunos discutiram sobre a temática
dos medicamentos e trouxeram as respostas da atividade contida no texto, como fórmulas
estruturais de alguns medicamentos e as funções orgânicas presentes (Tabela 1).
Tabela 1. Exemplo das respostas dadas pelos alunos
Medicamento
Princípio ativo
Estrutura química

Funções orgânicas

Uso clínico

Aspirina®

Ácido

Ácido carboxílico

acetilsalicílico

e Éster

Oxazepam

Amina, amida e

Alívio
de
dores
como dor
de cabeça,
dor
de
dente, etc.
Relaxante
muscular e
sedativo

Diazepam®

alelos

Na quarta etapa os alunos confeccionaram cartazes a cerca da temática medicação,
fizeram apresentações em grupos na sala de aula e no pátio da escola para todos os alunos,
explicaram e conscientizaram durante a apresentação as funções das tarjas nas embala
embalagens
dos medicamentos e os perigos de uma medicação indiscriminada, esses expuseram os

Identificamos no questionário motivacional que os alunos ficaram satisfeitos com
essa maneira de se trabalhar à química, que a participação no processo é essencial e que a
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cartazes contendo a ação dos medicamentos no organismo, tipos de medicamentos e
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interação de informações contribui também para uma aula dinâmica. A partir da Questão 1
do Questionário Motivacional virmos que 40% os alunos afirmaram que aprender química
através da dinâmica de projetos envolve uma boa estratégia, 4% os alunos alegaram que
não foi proveitosa a estratégia na disciplina de química, 48% alegaram que a dinâmica do
projeto é útil no aprendizado e 8% não dá para aprender química. A partir da Questão 2
constatamos que 76% afirma que perceberam mudanças na compreensão do tema. A partir
da Questão 3 vemos que a socialização das ideias foi a parte mais interessante da
estratégia, conforme 60% dos alunos.
No

questionário

da

Escala

de

Likert

identificamos

o quanto

os

alunos

se

conscientizaram a cerca da temática dos medicamentos e o uso correto dos medicamentos

Alunos

no dia a dia desses (Figura 1).

14
12
10
8
6
4
2
0

DT
DP
I
C
1

2

3

CT

4
Itens

Figura 1. Grau de concordância para os itens de 1 a 4 quanto ao uso de medicamentos (DT =
discordo totalmente, DP = discordo parcialmente, I = indiferente, C= concordo e CT = concordo
totalmente).

5–CONCLUSÕES
De acordo com nossos resultados e com as observações feitas durante a ação do
projeto,

podemos

concluir

que

atividades

como

essa

promovem

a

aprendizagem

significativa dos alunos, pois esses associaram os conhecimentos adquiridos com os já
existentes na estrutura cognitiva e que o material utilizado no projeto, como o texto
didático, serviu como organizador prévio. Nossos resultados também dão conta de que a
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promoção de atividades voltadas ao cotidiano dos alunos e participação nas atividades
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Resumo: O presente trabalho apresenta uma experiência de ensino realizada com alunos da terceira
série do Ensino Médio de uma escola pública do interior do estado do Ceará, onde alguns pressupostos
da teoria da aprendizagem significativa como não arbitrariedade, substantividade, princípios
programáticos do conteúdo e mapas conceituais, foram utilizados. Com o objetivo de proporcionar
uma aprendizagem significativa do conteúdo Teoria da Evolução. Em um primeiro momento foi
ministrada uma aula expositiva/interativa do referido assunto e, num segundo momento foi dada uma
explicação sobre mapas conceituais juntamente com a apresentação da ferramenta Cmap Tools e, em
seguida, solicitado que os alunos representassem o que aprenderam através de mapas conceituais.
Ficou então, constatado que os mapas conceituais proporcionaram: Estimulo a uma participação ativa
dos alunos durante a realização da atividade, tornando-os sujeitos de seu próprio processo de
aprendizagem; e uma aprendizagem mais substantiva do conteúdo estudado.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Mapas conceituais. Teoria da Evolução.
Abstract: This paper presents an educational experiment carried out with students of the 3rd grade of
a public high school in the state of Ceará, where some assumptions of the theory of meaningful
learning, such as non-arbitrariness, substantiality, programmatic principles of the content and
conceptual maps were used. In order to provide a meaningful learning of the content of the theory of
evolution, at first, an expositive/interactive lecture of such subject was given, and secondly, an
explanation regarding conceptual maps along with the presentation of the software “Cmap tools” was
given, afterwards the students were asked to represent what they have learned through conceptual
maps. It was then established that the conceptual maps provided: an encouragement to the active
participation of the students during the course of the activity, making them the subject of their own
learning process; A more substantive reproduction of the studied subject.
Keywords: Meaningful learning. Concept maps. Theory of Evolution.

1–INTRODUÇÃO
Alguns aspectos constituem fatores de dificuldade para o ensino de Biologia do
Ensino Médio, especificamente no cenário da escola pública, como: O fato de os alunos
decorarem os conceitos em vez de aprendê-los e expressá-los com suas próprias palavras.
Normalmente eles conseguem se sair bem nas provas, e concluir as disciplinas. No entanto,
a reprodução do conhecimento que eles adquirem é um tanto mecânica, e não resiste ao
tempo. Ou seja, se o professor decidir fazer uma prova semestral envolvendo o conteúdo do

uma postura de protagonista em seu processo de aprendizagem.
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primeiro bimestre, provavelmente os alunos terão um desempenho inferior ao do primeiro
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A cada nova geração de educandos, surgem maiores e diferentes desafios de
aprendizagem. Não sabendo lidar com eles, por falta de preparo teórico e metodológico,
alguns educadores acham cômodo atribuir o fracasso da aprendizagem a falta de interesse
dos alunos. Presume-se que isto ocorra devido os educadores ignorarem os pressupostos
consolidados das teorias de aprendizagem, principalmente as cognitivistas.
Diante disto, o presente trabalho apresenta uma experiência de ensino, realizada
com alunos terceira série do Ensino Médio, onde são considerados alguns pressupostos da
teoria da aprendizagem significativa como: Não-arbitrariedade, substantividade, princípios
programáticos do conteúdo e mapas conceituais.
2–REFERENCIAL TEÓRICO
2.1-A teoria da Aprendizagem Significativa
Segundo Ausubel (2003), a teoria da Aprendizagem Significativa é uma teoria
polivalente da forma como os seres humanos aprendem e retêm grandes conjuntos de
matérias organizadas na sala de aula e em ambientes de aprendizagem semelhante.
Aprendizagem significativa é o processo através do qual uma nova informação (ou novo
conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva (não-literal) à estrutura
cognitiva do aprendiz, como afirma Moreira (1997). Sendo, portanto, a não arbitrariedade e
a substantividade as características básicas desta aprendizagem.
A não arbitrariedade diz respeito à maneira como o novo conhecimento é proposto
ao aprendiz. Em uma proposta não arbitrária deve-se considerar o conhecimento prévio
existente na estrutura cognitiva do aprendiz, aos quais Ausubel chama de subsunçores.
Estes subsunçores servirão de âncora para que o novo conhecimento seja aprendido
significativamente. Ex.: Na presente proposta, alguns conceitos de Zoologia e Genética, são
considerados subsunçores para a aprendizagem significativa da teoria da evolução. No caso
da Zoologia, entre outros conceitos, é necessário que os alunos tenham conhecimentos de
morfologia como órgãos homólogos e análogos do animais para compreensão do parentesco
entre os animais em evolução. Na Genética, entre outros conceitos, precisa está
consolidado na estrutura cognitiva do aluno noções de recombinação gênica e mutação
gênica para a compreensão da variabilidade entre as espécies e seleção natural.

precisas usadas para expressá-las”. Expressar um determinado conteúdo com suas próprias
palavras, de maneira coerente é claro, seria uma forma de produzir substantivamente a
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aprendizagem deste conteúdo. Portanto, na presente proposta, a produção dos mapas
conceituais pelos alunos proporcionou uma produção substantiva do conteúdo estudado.

2.2-Facilitadores da aprendizagem significativa
2.2.1-Princípios programáticos do conteúdo
Para

Moreira

(1997),

os

princípios

programáticos

do

conteúdo

são:

a

Diferenciação progressiva, em que os conceitos e ideias mais gerais e inclusivos são
apresentados no início e vão se diferenciando progressivamente adquirindo um grau de
especificidade maior. A Reconciliação integrativa, que relaciona ideias e conceitos
apontando similaridades e diferenças.; A Organização sequencial, que define a ordem
sequencial dos tópicos de estudo da maneira mais coerente possível, levando em conta os
princípios da diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa; A Consolidação, que
assegura o domínio do conhecimento prévio antes da introdução do novo conhecimento.

2.2.2-Mapas conceituais
De um modo geral, mapas conceituais, ou mapas de conceitos, são apenas
diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que usamos para
representar conceitos, como explica Moreira (1997). Eles podem ser usados para mostrar
relações significativas entre conceitos ensinados em uma única aula, em uma unidade de
estudo ou em um curso inteiro, assegura o autor.
Os mapas conceituais podem ser usados como técnica didática e como meio de
avaliação. Como instrumento de avaliação da aprendizagem, eles podem ser usados para
se obter uma visualização da organização conceitual que o aprendiz atribui a um dado
conhecimento, afirma Moreira (1997).

3–METODOLOGIA
O presente trabalho é fruto de uma experiência realizada com alunos terceira série
do Ensino Médio de uma escola pública do estado do Ceará. Ela aconteceu em três aulas
seguidas no laboratório de informática da Escola. Em um primeiro momento, o professor

Evolução. A exploração do conteúdo sobre a Teoria da Evolução aconteceu de forma
expositiva/interativa seguida da apresentação e exploração de um mapa conceitual sobre o
conteúdo. Num segundo memento, o professor deu uma pequena explicação sobre mapas
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conceituais mostrando a ferramenta Cmap Tools. No terceiro momento, o professor pediu
para que os alunos construíssem mapas conceituais sobre o conteúdo apreendido naquela
aula e apresentassem a turma. O objetivo foi proporcionar a estes sujeitos uma experiência
de aprendizagem onde a produção do conhecimento apresentasse um caráter mais
substantivo e menos mecânico.

4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A experiência constatou a relevância dos pressupostos da teoria da aprendizagem
significativa para uma proposta de ensino. A sondagem seguida de revisão para
consolidação dos subsunçores referente aos conteúdos de Zoologia e Genética, facilitaram a
assimilação dos conceitos de evolução, evidenciando a não arbitrariedade da proposta. A
utilização do mapa conceitual pelo professor para exploração do conteúdo proporcionou a
diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa dos conceitos de evolução.
A construção dos mapas conceituais pelos alunos proporcionou: Participação ativa
durante a realização da atividade; postura autônoma dos alunos em relação ao seu
processo de aprendizagem; reprodução substantiva do conteúdo aprendido.
Foram construídos 20 mapas conceituais, dos quais todos iniciaram com o conceito
mais abrangente. Entretanto, apenas 12 conseguiram fazer uma reconciliação integrativa
coerente. Porém, todos apresentaram de maneira substantiva os conceitos aprendidos, pois
expressaram a sua visão do assunto. Os equívocos consistiram na falta de habilidade no uso
da ferramenta Cmap Tools. Por isso, alguns mapas ficaram confusos. O critério utilizado
para análise dos mapas considerou apenas a forma de expressão dos alunos, inclusive na
exposição verbal, ignorando os padrões de construção dos mapas e o uso adequado da
ferramenta. São coisas que podem ser corrigidas com o tempo.
Apresentaremos em seguida três exemplares dos mapas construídos pelos alunos.
O primeiro mapa (Figura 1), destaca-se não só pela coerência na expressão e relação entre
os conceitos, como também pela compreensão da proposta de construção de mapas e
domínio da ferramenta Cmap Tools. Nos segundo e terceiro mapas (Figuras 2 e 3,
respectivamente), embora os alunos tenham feito uma pequena confusão na estruturação
dos mapas (colocando expressões de ligação nos diagramas e os conceitos ligando as
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expressões), conseguiram expressar a compreensão deles em relação ao conteúdo de
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Figura 1. Mapa conceitual da teoria da evolução construído pelo aluno Cloroplasto.

Figura 3. Mapa conceitual da teoria da evolução construído pelo aluno Ribossomo.
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Figura 2. Mapa conceitual da teoria da evolução construído pelo aluna Mitocôndria.
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5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta experiência envolveu alguns dos pressupostos da teoria da aprendizagem
significativa como: a não arbitrariedade, a substantividade, os princípios programáticos do
conteúdo e os mapas conceituais. Os resultados indicaram a relevância destes pressupostos
para uma proposta de ensino que vise uma aprendizagem significativa. Ressalta-se que os
mapas conceituais foram usados com uma dupla finalidade: como técnica didática e como
meio de avaliação da aprendizagem significativa.
O sucesso desta experiência, especialmente pela participação ativa e protagonista
dos alunos, traz um indicativo da necessidade cada vez mais urgente do educador
enriquecer sua prática pedagógica com aporte teórico e metodológico, para enfrentar os
desafios da aprendizagem, em vez de continuar atribuindo o fracasso escolar ao
desinteresse dos alunos.
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Resumo: Procuramos mostrar nesse trabalho o potencial de uma abordagem de ensino com o
enfoque na aprendizagem significativa de David P. Ausubel para o ensino de função. Para tal fim
buscamos como recurso o uso de questionários (pré-teste e um pós-teste e entrevista semiestruturada). Tudo isso desenvolvido dentro de uma unidade de ensino potencial significativa (UEPS),
que buscou levar para os alunos atividades voltadas para o seu cotidiano.
Palavras-chave: Aprender. Teoria de Aprendizagem. Aprendizagem Significativa. Sala de aula.
Abstract: We tried to show in this work the potential of a teaching approach with a focus on
meaningful learning of David P. Ausubel for the function of education. To this end we seek to feature
the use of questionnaires (pre-test and post-test and semi-structured interviews). All this developed
into a significant potential teaching unit (UEPS), which sought to bring the students activities for your
daily life.
Keywords: Learning. Learning Theory. Meaningful Learning. Classroom.

1–INTRODUÇÃO
O foco do nosso trabalho é o processo de ensino e aprendizagem no ambiente de
sala de aula, com ênfase numa abordagem que seja significativa pelo desenvolvimento de
atividades envolvendo o estudo de função do 1º grau em situações presentes no cotidiano
dos alunos.
Pois, algumas vezes o cenário da escola, e, em especial, o ambiente da sala de
aula, pode ficar um pouco confuso em relação à aprendizagem se não estiver bem clara a
orientação teórica adotada e seguida pelo professor. Saber por qual corrente teórica da
aprendizagem é orientado. Para não correr o risco de, eventualmente, adotar aspectos
conflitantes de diferentes teorias da aprendizagem.
E, foi com base em aspectos como os mencionados acima que, procuramos
desenvolver em nossa pesquisa uma unidade de ensino que fosse potencialmente
facilitadora da aprendizagem significativa no ensino de função do 1º grau, tendo como base
para tal desenvolvimento a teoria da aprendizagem significativa de David P. Ausubel.

de aula; e, em especial, uma sala de aula de matemática, os seguintes questionamentos
tornam-se pertinentes:
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O que é aprender significativamente no ambiente de sala de aula?
Como acontece esse processo de aprender significativamente nos indivíduos?
Que dispositivos do complexo “aparelho aprendedor” humano são mobilizados para
a efetivação dessa aprendizagem significativa?
Para o primeiro questionamento, Moreira, citando Ausubel, em seu artigo
(Aprendizagem Significativa: um conceito subjacente), diz que, aprender significativamente
é um processo através do qual um novo conhecimento se relaciona de maneira não
arbitrária e substantiva a “estrutura cognitiva1” do educando. Já para o segundo
questionamento,

Burak

e

Aragão

(2012)

dizem

que,

esse

processo

de

aprender

significativamente modifica o conhecimento em nível de consciência do indivíduo; e, isso, só
é possível, em virtude de uma estrutura organizada de elementos do “aparelho aprendedor”
humano chamada de subsunçores2.
E finalmente para o terceiro questionamento, segundo os mesmos autores,
(BURAK; ARAGÃO, 2012), os subsunçores (conhecimento já aprendido pelo indivíduo), são
eles que podem determinar como acontece a aquisição de novos significados, a extensão do
período de retenção desse significado, a estrutura hierarquizada do conhecimento, e, a
ocorrência eventual de esquecimento.
Em virtude dessa mobilização de tantos aspectos ligados ao ato de aprender,
proporcionado pela Teoria da Aprendizagem Significativa de David P. Ausubel que estuda a
formação de significados ao nível da consciência, ou seja, estuda o ato da cognição
(MOREIRA; MASINI, 1982). Que fizemos a presente pesquisa. Pois,
a atenção de Ausubel está voltada para a aprendizagem tal como ela ocorre
na sala de aula, no dia a dia da grande maioria das escolas. Para ele, o fator
isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aluno
já sabe (cabe ao professor determinar isso e ensinar de acordo). Novas ideias
e informações podem ser aprendidas na medida em que conceitos relevantes
e inclusivos estejam adequadamente disponíveis na estrutura cognitiva do
indivíduo e funcionem como ponto de ancoragem às novas ideias e conceitos
(MOREIRA, 1985, p.62).

Com base no explicitado acima lembramos Santos (2008) quando diz que:
buscando as pistas de como aperfeiçoar nosso “aparelho aprendente”, podemos aprender
mais, e, mais significativamente, exigências contundentes dos nossos tempos. E, para
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Moreira (1985), talvez saber mais sobre como o indivíduo aprende, pode ser tão útil ao
professor na melhoria da qualidade do ensino, quanto à familiaridade com métodos,
técnicas e recursos instrucionais.
Como representante do cognitivismo, Ausubel apud Moreira e Masini (2001),
propõe uma explicação teórica do processo de aprendizagem, segundo um ponto de vista
cognitivista. Novamente lembramos Santos (2008, p.73-74) quando ele cita sete atitudes
que podem compor a ação docente no sentido de promover uma aprendizagem significativa.
São elas, a saber: dar sentido ao conteúdo, especificar, compreender, definir, argumentar,
discutir e levar para vida. Pois, acreditamos que esses elementos quando presentes no
processo de ensino e aprendizagem podem proporcionar uma aprendizagem mais
significativa.
É nesse mesmo sentido que (BURAK; ARAGÃO, 2012) dizem que, a base de uma
aprendizagem que seja significativa, não pode ser a imposição, a arbitrariedade ou a
causalidade, e, nem ser carente de sentido para o sujeito que aprende. Eles ressaltam ainda
que só ocorrerá aprendizagem significativa, se o material apresentado ao aluno for um
material capaz de mobilizar diferentes recursos (subsunçores) da sua estrutura cognitiva;
para poder compreender e relacionar o “novo” material com algo já aprendido pelo
educando. Eles, Burak e Aragão (2012), ainda dizem que, esses recursos devem ser
acionados sempre que tal situação for reapresentada ao aluno, mas, agora com uma visão
mais ampla por parte do aluno, da situação e do conhecimento compreendido.
Do exposto concordamos com Burak e Aragão (2012, p.36) quando dizem:
que aprendemos significativamente devido ao fato de ser este tipo de
aprendizagem um mecanismo humano por excelência, para a aquisição e a
retenção de grande quantidade de ideias e informações, em qualquer campo
de conhecimento.

Com base nos aspectos citados até esse ponto, podemos dizer que foi possível
percebermos uma aprendizagem com mais sentido e mais significado para os alunos. Pois,
quando partimos de uma situação problema que fazia parte do cotidiano deles, do
conhecimento dos alunos; pudemos explorar aspectos/característica da função do 1º grau
presentes naquela situação, que faziam parte da realidade dos alunos. Ficando, assim, mais

Pois, quando a aprendizagem é significativa, segundo o cognitivismo, resulta num
armazenamento de informações na mente do ser que aprende, ou seja, resulta em
informações organizadas na estrutura cognitiva do indivíduo (MOREIRA, 1985). E, tais
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informações, foram possíveis de serem retomadas quando disponibilizamos situações
diferentes daquelas que, eles, os alunos, estavam vivenciando, e, mesmo assim, eles
conseguiram identificar os elementos que eram comuns à função do 1º grau em outras
situações de estudo. Dando, assim, indícios, de que houve aprendizagem, e, que ela foi
significativa.

3–METODOLOGIA
Esta pesquisa se enquadra dentro da abordagem de uma pesquisa qualitativa.
Segundo Bodgan e Bliken (1994), esse tipo de pesquisa busca fazer uma descrição do
processo, parte primordial, nesse tipo de estudo.
E para tentar responder aos nossos questionamentos recorremos as seguintes fontes
de informação: pesquisa com base documental, observação estruturada, questionários e
entrevista semiestruturada. Segundo Laville e Dionne (1999) o termo pesquisa com base
documental designa toda fonte de informação já existente e observação estruturada é
quando o pesquisador conhece bem o contexto onde vai operar.
No tocante a coleta dos dados e com base nos instrumentos que utilizamos,
procedemos com um percurso que contemplou a observação in loco dos alunos e do
professor colaborador de uma turma do 1º ano do ensino médio de uma escola no estado
do Rio Grande do Norte (RN). Contemplamos ainda a análise de documentos norteadores da
fundamentação teórica metodológica do professor colaborador. Seguindo com aplicação de
questionários e entrevistas em áudio com os alunos e o Professor colaborador.

4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Nesse momento do nosso trabalho, preliminarmente, coletamos alguns dados com
a aplicação de um questionário inicial, ao qual chamamos de pré-teste. O citado “pré-teste”
forneceu informações que nos deram uma ideia de como estava o processo de ensino e
aprendizagem da turma em relação ao ensino de função. Em especial o estudo de função do
1º grau. Pois, nesse ponto do trabalho procuramos sondar o conhecimento da turma em
relação a alguns elementos presentes no estudo de tal função, tais como: variável
dependente e independente, reconhecimento do grau da função dentre outros elementos. E,

) Sim

(

) Não

Se sim, na função dada acima, diga qual letra representa a variável independente:
___________ e, qual letra representa a variável dependente _____________. E, obtivemos
os seguintes resultados:
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como exemplo, temos o seguinte questionamento: você já estudou o conteúdo matemático
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72% dos alunos afirmaram que não viram tal conteúdo de função. Mas, analisando
os cadernos dos alunos verificamos que era um conteúdo já trabalhado com eles
antes.



96% dos alunos não souberam identificar a variável dependente e independente na
função dada.
Após esse momento, depois que trabalhamos com os alunos da turma em questão, o

conteúdo de função do 1º grau, utilizando uma unidade de ensino potencialmente
significativa (UEPS), aplicamos um novo teste ao qual chamamos de “pós-teste”. E, nesse
“pós-teste”, em um dos momentos repetimos uma questão semelhante à enunciada acima e
com relação à identificação da variável dependente e independente, obtivemos os seguintes
resultados.


67% dos alunos conseguiram identificar dentro da situação trabalhada a variável
dependente e a independente.
Nisso vemos um dos princípios da aprendizagem significativa que diz que, quando

temos indícios de aprendizagem e que ela foi significativa, o conteúdo fica retido na
estrutura cognitiva do educando por mais tempo, em virtude da relação substancial e não
arbitrária com os subsunçores existentes na estrutura cognitiva do aprendiz (MOREIRA,
2011).

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessa perspectiva de aprendizagem significativa, o ensino e a aprendizagem em
sala de aula segundo uma abordagem ausubeliana, define algumas características a
respeito do papel do professor, a saber:
1 – determinar a estrutura conceitual e proposicional da matéria de ensino.
2 – identificar quais os subsunçores (conceitos, proposições e ideias claras, precisas,
estáveis) relevantes à aprendizagem que o aluno deveria ter em sua estrutura cognitiva.
3 – ensinar utilizando recursos e princípios que facilitem a passagem da estrutura
conceitual da matéria de ensino para a estrutura cognitiva do aluno de uma maneira
significativa. (MOREIRA, 1985, p.71).
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Resumo: o centro de interesse do estudo é analisar as contribuições da Teoria da Aprendizagem
Significativa no processo de ensino inclusivo, nesta conjuntura, a inclusão do ponto de vista da
aprendizagem significativa, mostra-se com significado construtivo em que todo aluno tem direito à
educação, enfatizando a progressiva socialização desse sujeito. Para frente, conseguimos enxergar um
processo de formação humanista, da emancipação, de uma compreensão ética dos valores éticos e
culturais do aluno com deficiência. Trata-se de estudo de cunho teórico e norteador de práticas nesse
novo movimento de reforma escolar via perspectiva da educação inclusiva.
Palavras chaves: Necessidades educacionais especiais. Inclusão. Currículo.
Abstract: the center of interest of the study is to analyze the contributions of the Theory of
Meaningful Learning in inclusive education process, this conjecture, including the point of view of
meaningful learning; it is shown with constructive meaning that every student has the right to
education, emphasizing the progressive socialization of this subject. Forward, we can see a process of
humanistic education, emancipation, an ethical understanding of ethical and cultural values of disabled
students. It is the study of theoretical and practical guiding nature of this new movement of school
reform via perspective of inclusive education.
Keywords: Special educational needs. Inclusion. Resume.

1-INTRODUÇÃO
A problemática que perpassa a educação especial e inclusiva está associada a um
universo desafiante e requer intervenções pedagógicas cada vez mais eficazes, desse modo,
é de bom agrado trabalhar os propósitos dos estudos das necessidades educacionais
especiais (NEE) enfatizando elementos da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS).
Sendo assim, a aprendizagem significativa e a educação especial e inclusiva estão
estreitamente ligadas ao estudo da capacidade humana das pessoas com deficiência em
realizar interações sociais, bem como apontar as análises das necessidades que essas

construção de uma nova sociedade inclusiva. Na educação especial e inclusiva o processo de
aprendizagem centrado na memorização do aluno pelos alunos limita o conhecimento e não
busca a compreensão da realidade dos sujeitos quando interagem na sociedade do
conhecimento.
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O presente estudo propõe desenvolver algumas reflexões sobre a importância da
Teoria da aprendizagem significativa nos complexos processos de construção da inclusão,
pois vemos o sujeito como resultado do aprender, provocando também um conhecimento
mais amplo emancipatório, ou seja, aquilo que represente significância decisiva no
desenvolvimento, principalmente de estudantes com NEE.
Ressaltamos que a TAS ainda tem tímidas reflexões no campo da educação
inclusiva e especial, isso decorre pelo simples fato de que o termo inclusão está inserido faz
pouco tempo nos contextos da reforma educativa. Por isso, trata-se de uma oportunidade
de debatermos de forma otimizada esse assunto.
A TAS é importante, pois propõe outro olhar sobre as relações escolares,
resignificando os sentidos da anormalidade, trazendo a construção do novo, enfatizando a
competência cognitiva e os conhecimentos previamente contextualizados. Com efeito, o
presente trabalho tem o caráter propositivo teórico, apresentando uma discussão que inicie
debates e soluções no pensar desafio da aprendizagem inclusiva.

2-REVISÃO LITERÁRIA
A aprendizagem faz sentido quando o significado daquilo que está sendo disposto
possua uma interação com diferentes contextos, isso ocorre, essencialmente, quando
tratamos da questão inclusiva, que normalmente deve buscar alternativas que segundo
Ausubel; Novak; Hanesian (1982), criam um ambiente estimulante com conteúdos claros e
precisos.
Ainda para Ausubel; Novak; Hanesian (1982), quando categoriza a aprendizagem
representacional, conceitual e proposicional podemos integrá-las no aprender inclusivo,
assim na aprendizagem representacional, por exemplo, uma criança com autismo que pela
sua limitação comunicativa, desenvolve símbolos específicos para minimamente interagir,
mesmo que essa interação seja dificultosa. Budel; Meier (2012).
Na aprendizagem de conceitos Quadros (1997) observa que na comunidade surda
os seus indivíduos generalizam alguns sinais, sistematizando-os a sua linguagem própria.
Já na última caraterização de aprendizagem, a proposicional, os conceitos são
propostos por meio de várias palavras, isso fica claro quando educamos sujeitos com

também de transtornos funcionais específicos da aprendizagem, disortografia, dislexia e
discalculia.
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Nesta esteira, Muszkat (2005) diz que a educação das pessoas com deficiência, nos
tempos atuais, requer uma verdadeira revolução na forma de olhar, interagir e construir o
conhecimento, pois elas estão sujeitas às múltiplas mediações. Muszkat (2005) ainda
considera

como

importantes

os

aspectos

dinâmicos

e

modulares

do

cérebro,

a

especialização funcional, desde o nível sensorial até a organização de funções cognitivas.

2.1-Currículo na Educação
aprendizagem significativa

especial

e

inclusiva

à

luz

da

Teoria

da

Não podemos deixar de assumir um posicionamento construtivo da aprendizagem
significativa sem falar do currículo, visto que a base curricular da Educação especial e
inclusiva reiteram uma reflexão e ação afim da melhoria correlacionado a prática, bem
como a flexibilidade desse currículo. De acordo com Minetto (2008) é preciso ser
apresentada com mais amplitude conceitual do currículo, tendo assim, limites largos que
permitam sobre o mesmo a organização das variáveis representações. Nessa mesma
concepção a autora frisa que “a decisão de modificar ações pedagógicas e alterar o currículo
deve ser tomada por uma equipe e nunca somente pelo professor” (MINETTO, 2008, p. 65).
Lembrando que as adaptações são realizadas quando a proposta não for significativa, ou
seja, quando não atende às necessidades específicas do aluno.
Contribuindo Maslow (1968) afirma que no currículo devemos enxergar os
pressupostos da aprendizagem que estão inviabilizam aquisição dos conteúdos, isto é,
aqueles

mediados por

imposição cultural e destoante à identidade particular. No

pensamento de pessoas com NEE focalizarem os valores e atitudes de cada aluno previne
situações de conflito, muitas vezes, ocasionado por um currículo de rigidez educacional,
sem atender conforme Coll (1994) a polissemia do conceito, a diversificação dos
significados e as especificações.
Nesta conjuntura, a inclusão do ponto de vista da aprendizagem significativa,
mostra-se com significado construtivo em que todo aluno tem direito à educação,
enfatizando a progressiva socialização desse sujeito.

3-DISCUSSÃO

especificadas, pois tal aluno como membro de uma comunidade cada vez mais dinâmica,
possui seus conflitos, construções e desconstruções de conceitos e fatos apresentados no
sistema educacional.
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Portanto, em uma acepção da aprendizagem significativa as NEE devem possuir
uma intervenção preocupada em favorecer o aprender a partir da diversidade dos
conhecimentos dos alunos e de suas habilidades, conduzindo a uma modalidade de
articulação dos conhecimentos escolares que supera os limites dos conteúdos, que vá além
das áreas acadêmicas, ao passo na busca de uma aprendizagem dita como significativa, que
conecte o que se sabe ao que se quer saber.
A visão da TAS para os fundamentos da educação inclusiva parte de situações nas
quais é necessário antecipar decisões, estabelecer relações ou inferir novos sentidos,
significados ou referências. No quesito construção de significados, pode surgir uma
problemática que necessite de solução, hipótese, curiosidade que propicie a indagação, o
questionamento, estabelecendo relações e associando o conhecimento escolar com a vida
prática.
Vale ressaltar que os estudos atuais no campo da Educação especial e inclusiva e a
Política Nacional de Educação Especial, Brasil (2007) promovem que a conceituação e uso
de classificação precisam ser contextualizados, não se delimitando na especificação ou
categorização verificada a um quadro de deficiência, transtorno ou síndrome. Isso
restringiria sua plena participação na escola.

4-CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso propósito era mostrar a Teoria da aprendizagem significativa como iniciadora
de um debate no campo do pensamento inclusivo, visto que a valorização dessa teoria é
apresentada como estruturante e eixo articulador da prática do docente que pretende
encarar o desafio do ensinar necessidades educacionais especiais. Para frente, conseguimos
enxergar um processo de formação humanista, da emancipação, de uma compreensão ética
dos valores éticos e culturais do aluno com deficiência.
Percebemos que quanto mais for relevante a informação disponível e mais
motivada são os alunos, maiores são os efeitos construtivos e capacidade intelectual. Dessa
forma, a aprendizagem significativa é considerada uma forte aliada para o professor
mediador que valoriza a prática e as questões que envolvem os conteúdos relevantes.
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Resumo: Este estudo analisou o uso de mapas conceituais como instrumentos facilitadores da
aprendizagem significativa. O estudo foi realizado em uma turma do 1° ano do Ensino Médio no
Colégio Diocesano Cardeal no município de Arcoverde – PE, onde participaram 50 alunos. No primeiro
momento foi realizada uma apresentação sobre a teoria da Aprendizagem Significativa e o uso dos
Mapas Conceituais. No segundo momento os alunos e a professora responderam a um questionário
específico, e logo após construíram mapas conceituais sobre o tema estudado em sala de aula. Todos
estes dados foram analisados e constatou-se que os resultados foram positivos e que os professores e
alunos aprovaram a metodologia proposta. Pudemos perceber também que os professores
pesquisados compreenderam que a utilização dos mapas conceituais, construídos pelos alunos, leva a
uma aprendizagem significativa. Os alunos conseguiram hierarquizar os conteúdos que estavam sendo
ministrados de forma científica e também relacionar com conhecimentos prévios, que eles já traziam
de forma clara e objetiva. Das análises obtidas durante essa pesquisa fica evidente que a ferramenta
pedagógica “Mapas Conceituais” não é somente utilizável, mas sim essencial como instrumento de
aprendizagem.
Palavras-Chaves: Ensino de Biologia, Aprendizagem Significativa, Mapas Conceituais.
Abstract: This study analyzed the use of concept maps as facilitators of significant learning
instruments. The study was conducted on a group of the 1st year of high school at the Diocesan
Cardinal School in Arcoverde town, Pernambuco state, attended by 50 students. At first a presentation
on the theory of meaningful learning and the use of concept maps was performed. In the second
stage, the students and the teacher answered a specific questionnaire, and soon after built concept
maps on the subject studied in the classroom. All these data were analyzed and it was found that the
results were positive and that teachers and students approved the proposed methodology. We can
also notice that the surveyed teachers understood that the use of concept maps constructed by
students, takes them to a meaningful learning. Students were able to rank the contents that were
being taught in a scientific way and also relate to previous knowledge, they've brought in a clear and
objective way. The analysis obtained during this research it is evident that a pedagogical tool "concept
maps" is not only usable, but essential as a learning tool.
Keywords: Biology Teaching, Meaningful Learning, Concept Maps.

1-INTRODUÇÃO
No decorrer dos últimos anos as metodologias e as abordagens educacionais, para o
ensino de ciências sofreram modificações profundas. Os Parâmetros Curriculares Nacionais
afirmam que para pensar sobre o currículo e sobre o Ensino de Ciências Naturais o

identidade cultural e social, e os diferentes significados e valores que as Ciências Naturais
podem ter, para que a aprendizagem seja significativa (BRASIL, 2000).
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Os princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) foram desenvolvidos
por Ausubel (1968). No Brasil o professor Moreira (2006;2010), Allegro (2008),Aragon
(2008) e colaboradores são grandes disseminadores dessa teoria tendo escrito inúmeros
trabalhos sobre o assunto. Para Moreira (2010) a aprendizagem é dita significativa quando
uma nova informação adquire significados para o aluno por meio de uma espécie de
ancoragem em aspectos relevantes da estrutura cognitiva preexistente do indivíduo.
Segundo Moreira (2010), existe uma estreita relação entre a TAS e o uso de mapas
conceituais, tendo em vista que logo após seu aparecimento essa estratégia revelou ter alto
potencial de negociação, construção e aquisição de significados. Os mapas conceituais tem
sido um grande recurso para detectar e apreciar o que os alunos já sabem e bastante
proveitoso como apoio ao esquema de percursos de aprendizagem, facilitando esse
processo.
Este estudo analisou o uso de mapas conceituais como instrumentos facilitadores de
uma aprendizagem significativa na disciplina de biologia.
2-REFERENCIAL TEÓRICO
Conforme

Aragon

(2008)

Ausubel

desenvolveu

estudos

que

se

voltaram

constantemente para a aprendizagem significativa em sala de aula, para o cotidiano escolar,
dando prioridade o conhecimento prévio do aluno, como o fator isolado que mais
influenciaria na aprendizagem. Aragon (2008) ressalta a importância da identificação desse
“ponto” em que o aluno se encontra do conhecimento, e diz que é responsabilidade do
professor. O qual deve nortear seu ensino a partir disso.
Outro aspecto importante a ser destacado é que a caracterização da aprendizagem
significativa se dá quando há uma interação entre o conhecimento prévio e o novo
conhecimento adquirido. Ou seja, nesse processo o novo conhecimento adquirido tem
significado para o sujeito e o prévio pode ser modificado ou melhor esclarecido. (MOREIRA,
2010).
Moreira (1999, p.13) apud Allegro (2008), enfatiza que não se trata de simples
associação, mas “(...) de interação entre os aspectos específicos e relevantes da estrutura
cognitiva e as novas informações, por meio da qual essas adquirem significados e são

conceituais são considerados instrumental importante para organizar e representar o
conhecimento, pois evidenciam – por meio de proposições, ou enunciações elucidativas – as
conexões estabelecidas entre ideias-chave”.
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De acordo com Cañas e Carvalho (2009) os mapas conceituais no estilo Novakiano
são uma representação do conhecimento de uma pessoa sobre um determinado assunto.
Assim, todos os conceitos e frases de conexão devem ser interpretados dentro desse
contexto.
3-METODOLOGIA
A pesquisa de Campo foi realizada com 50 alunos do 1° ano do Ensino Médio no
Colégio Diocesano Cardeal no município de Arcoverde, colégio da rede privada, reconhecido
como referência de ensino na cidade.
No primeiro dia de aula, a Teoria da Aprendizagem Significativa foi apresentada aos
alunos, que receberam instruções sobre a técnica do mapeamento conceitual para que
pudessem construir os mapas solicitados. Em seguida, foram aplicados 2 questionários:, um
para a professora responsável pela turma estudada, tratando sobre as práticas pedagógicas
adotadas por ela e sobre seu conhecimento em relação ao uso de mapas conceituais e outro
aos 50 alunos que tratava sobre a importância da aprendizagem significativa e a utilização
dos mapas conceituais. Finalmente, os alunos construíram mapas conceituais sobre um
tema estudado em sala de aula. A publicação e o uso de todas as formas de informações
por eles prestadas foram devidamente autorizados, com a anuência dos participantes.
4-RESULTADOS E DISCUSSÕES
A turma era constituída por 50 alunos. Participaram ativamente da pesquisa 42
destes, tendo em vista que 1 aluno entregou apenas o questionário, 2 construíram somente
o mapa conceitual, e 5 não entregaram, ficando assim fora das análises.
Com a aplicação do questionário à docente, verificamos que a mesma já utilizava
mapas conceituais em suas aulas para fazer revisão dos assuntos, visando facilitar a
aprendizagem significativa dos alunos. A mesma comenta que os alunos não têm dificuldade
de assimilar conceitos científicos com o uso do mapa, e afirma que ele sempre facilita. No
que se refere à avaliação ela diz que o uso dos mapas conceituais é um instrumento
facilitador na aprendizagem, porque auxilia o fechamento e a conexão dos conceitos ao seu
significado.
aos

estudantes

sobre

sua

compreensão

sobre

sua

compreensão sobre a TAS no ensino de Biologia. Esta pesquisa responde que: “a
aprendizagem significativa para Biologia é transportar o aluno de conceitos para a
realidade, para que seus significados se fixem e para que o utilizem em suas vidas diárias”.
O questionário aborda ainda a opinião da docente em relação a que tipo de materiais que
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são potencialmente significativos para o ensino. Os resultados majoritários respondem que,
se utiliza bastante os recursos multimídia, mas o colégio dispõe de lousa, livro didático,
textos complementares, entre outros.
A professora consultada leciona a disciplina há 8 anos e afirma a importância do
estudo da Biologia na formação dos alunos. Ela diz que: “não haveria compreensão da vida,
dos seres que compartilham a terra e até de nós e de como somos sem o estudo da
Biologia”.
Em relação ao questionário aplicado aos alunos, 90% deles responderam que o uso
de mapas facilita a aprendizagem na disciplina de Biologia e os outros 10% dizem que não
facilita, pela dificuldade de hierarquizar os conceitos. Em relação às dificuldades enfrentadas
na construção dos mapas, cerca de 40% dos estudantes afirmam que é difícil hierarquizar
os conceitos e os outros 60% não sentem dificuldades. Também, 90% dos alunos
consideram

a

construção

dos

mapas

conceituais

significativo

no

processo

ensino

aprendizagem, porque auxilia a conexão e o fechamento de conceitos ao seu significado.
2% não acham significativo e 8% dizem ser interessante, mais sem grande importância.
Os quarenta e dois (42) alunos que participaram ativamente da pesquisa produziram
individualmente os mapas conceituais de acordo com o tema “Substâncias Orgânicas”,
estudado em sala de aula e responderam ao questionário aplicado. Percebe-se através dos
mapas, que os alunos compreenderam os conteúdos ministrados através da hierarquização
de conceitos e utilizaram palavras de ligação entre estes, o que deram coerência, coesão e
objetividade a leitura do mapa, conforme mostra a figura 1. De acordo com Gava, Menezes
e Cury (2012), o uso do mapeamento conceitual cumpriu com sua função na aprendizagem
dos alunos, esclarecendo as ideias que se têm sobre um determinado assunto. Representam
graficamente através de conceitos, um domínio específico de conhecimento, construídos de
tal forma que a relação entre os conceitos seja evidente. Não percebemos mapas mais
complexos, mas a prática se encarregará de aprimorar essa técnica.
Após essa construção os pesquisados comentaram que o mapa conceitual dá um
sentido essencial aos conteúdos estudados e os leva a uma aprendizagem significativa. A
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Figura 1: Mapa Conceitual construído pelo aluno 4.

5-CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a realização deste estudo, verifica-se que o ensino de Biologia exige dos
professores metodologias diferenciadas em suas aulas para que os alunos possam superar
os problemas de aprendizagem. Principalmente, é preciso livrá-los de uma aprendizagem
memorística, partindo para um processo de aprendizagem significativa. É possível sinalizar
que a utilização dos mapas conceituais serviu como ferramenta pedagógica facilitadora no
processo de ensino aprendizagem na turma do 1° ano do ensino médio.
Apesar de já conhecer os mapas conceituais, tanto a docente como os alunos
conseguiram perceber novos detalhes que melhoraram a utilização destes em sua prática.
Através dos mapas construídos pelos alunos desta turma conseguimos verificar e entender
como eles hierarquizam e relacionam os conceitos, facilitando assim compreender um
assunto dentro de um mapa de conceitos. É perceptível a diferença entre responder a um
questionário com questões prontas e acabadas e a construção de um mapa que se trata de
expor aquilo que você sabe e que aprendeu cientificamente.
Enfim, apesar de o uso de mapas conceituais ser um instrumento facilitador é
necessário que nasça no professor a preocupação de novas práticas pedagógicas a fim de
promover efetivamente a aprendizagem significativa do seu aluno e não somente
instrumentalizá-los com técnicas, métodos e receitas a fim de alcançar êxito nas avaliações.
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PAINEL032 – REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA NO ENSINO DE
SÓLIDOS PLATÔNICOS: UMA ABORDAGEM NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
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VALÉRIA DA SILVA SANTOS
Universidade de Pernambuco (UPE)/ Campus Mata Norte (UPE-CMN)/ valeriass22@hotmail.com

Resumo: Este estudo ocupa-se de esclarecer a um grupo de professores do ensino básico a
importância de se ensinar os sólidos platônicos tendo noção da semiótica e da aprendizagem
significativa, tal propósito deu-se ao viabilizar a escassez no ensino da geometria, e até mesmo no
mal uso de suas representações semióticas, e isso poderá acarretar prejuízo na formação dos
discentes. Levando em consideração que a semiótica é a ciências dos signos e seus processos
significantes (semiose), não podemos separá-la da teoria da aprendizagem significativa, pois só
acontece a semiose à medida que o sujeito propõe um significado ao signo, ou seja, ele compreende,
faz relação, e ainda é relevante mostrar que os sólidos possuem outros conceitos abarcados, onde os
discentes irão ancorassem em seus conhecimentos prévios (subsunçores) relacionando com o novo de
forma que aconteça a tão esperada aprendizagem significativa.
Palavras- chave: Sólidos Platônicos; Representações Semióticas; Semiose; Subsunçor.
Abstract: This study is concerned to clarify a primary school group of teachers the importance of
teaching the Platonic solids having a sense of semiotics and meaningful learning, this regard was
given to enable the shortage in teaching geometry, and even the misuse of their semiotic
representations and this may result in injury in the students training. Considering that semiotics is the
science of signs and their significant processes (semiosis), we can not separate it from the theory of
meaningful learning, it just happens to semiosis as the subject suggests a meaning to the sign, that
is, it comprises, does relation, and is still relevant to show that the solids have embraced other
concepts, where the students will be anchored in their previous knowledge (Subsumers) relating to
the new so happens the long-awaited meaningful learning.
Keywords: Platonic Solids; Semiotics representations; semiosis; Subsume.

1–INTRODUÇÃO
Para

representar

e

manipular

os

objetos

matemáticos

tem-se

uma

forte

dependência de símbolos. Sendo a escola responsável por ensinar o uso correto destes,
fazendo inicialmente uso de noções intuitivas até formalizar o conhecimento como propõe
Pavanello (1993, p. 10) “o ensino da geometria, ele se inicie pelas explorações intuitivas, a
partir das quais se estabelecerão os conhecimentos indispensáveis a construção de uma
sistematização, que deverá atingir a exposição formal”.

também tem que saber mediar o conhecimento, para que este chegue de forma correta até
o aluno. Já que o tempo todo deparamo-nos com representações semióticas de objetos
matemáticos, representações essas que alunos as reconhecem por serem os objetos
matemáticos e os professores as levam para o ambiente escolar como sendo os objetos da
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matemática. Cometendo um erro, causando uma confusão na mente do aluno, pois uma
representação semiótica jamais será um objeto matemático. À medida que o docente faz
uso correto das representações e domina o conteúdo a ser ensinado, ele pode transformar a
sua aula. E o conhecimento da aprendizagem significativa de Ausubel juntamente com o
conhecimento da teoria da semiótica favorecem nesse processo ensino-aprendizagem
eliminando os erros frequentes ocorridos nas aulas de sólidos.
Levando em conta os sólidos platônicos, podemos fazer um estudo de outros
conceitos que o completam. Por exemplo: as arestas, as faces (polígonos), os vértices.
Então, faz uso do que os alunos já conhecem relacionando com o conhecimento novo,
construindo assim seu próprio conceito, dando significado ao aprendizado novo.
É com o intuito de viabilizar uma melhoria neste ensino que pensamos em trabalhar
com os professores, onde relacionaremos o campo matemático geométrico com as teorias
da aprendizagem significativa e a semiótica.

2–REFERENCIAL TEÓRICO
O fato de a matemática ser um ramo de difícil compreensão e abstrato, onde o
aprendiz poucas vezes interliga o conceito prévio com um novo, muitas vezes tendem a
dificultar a difusão do conhecimento. Por este motivo defendemos que o uso das Teorias da
Aprendizagem significativa e da semiótica como base conceitual para o ensino dos sólidos
platônicos, pode favorecer o processo ensino-aprendizagem.

2.1–Aprendizagem Significativa
No processo de ensino-aprendizagem é indispensável para o professor saber quais
os conhecimentos que os alunos já sabem, para que dessa forma ele possa apresentar o
novo conhecimento, ou melhor, avançar a partir do conhecimento preexistente, seja eles
vivenciados no ambiente escolar como também em sua vivência sociocultural.
Dessa forma, o docente precisa criar meios que interliguem os conhecimentos
prévios com os novos conhecimentos, para que assim ocorra uma aprendizagem
significativa, como aponta Moreira (1999, p.153), “a aprendizagem significativa ocorre

Dentro da aprendizagem significativa Ausubel define três tipos: representacional
conceitual e proposicional. Para nós o principal é o representacional, ainda é este que
embasa os outros dois. Mas o que é a aprendizagem representacional, segundo Moreira
(1999, p. 157),
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[...] Envolvem a atribuição de significados a determinados símbolos
(tipicamente palavras), isto é, a identificação, em significado, de símbolos
com seus referentes (objetos, eventos, conceitos).

Esta aprendizagem significativa representacional faz jus aos símbolos, signos que
são utilizados nos conceitos matemáticos, usufruindo da linguagem matemática, onde a
partir destes, o aluno gera uma significação, já que os símbolos podem ser denotados como
significado.
Em suma, para que aconteça uma aprendizagem significativa é necessário que o
aprendiz demonstre interesse e disponibilidade para aprender, também da existência de
subsunçores, que são os conceitos, ideias claras relevantes à aprendizagem do conteúdo a
ser ensinado, além de que o conhecimento (material) a ser aprendido deve ser
potencialmente significativo para o discente, ou seja, não arbitrário em si.

2.2–Semiótica
Semiótica deriva do grego semeîon (signo) e sema (sinal). Sendo pra Nöth “a ciência
dos signos e dos processos significativos (semiose) na natureza e na cultura” (1995, p. 19).
Mas dentro do campo da matemática o conceito de semiótica que se encaixa melhor no
nosso trabalho é o de Raymond Duval, e consequentemente o de Bruno D’Amore já que
estes segue a mesma linha de pesquisa. Em suma, para ambos a semiótica é “uma
representação realizada por meios de signos” (D’AMORE, 2005, P.55).
As representações semióticas ou as produções de objetos que só existe na nossa
imaginação servem não só pra representar o que pensamos, mas também para facilitar a
nossa comunicação com o outro, ou seja, ela facilita o entendimento entre pessoas, já que
através

delas

“mostramos

visivelmente”

o

que

nossa

mente

pensa.

Logo,

“as

representações externas são por natureza, representações semióticas” (DUVAL, 2009,
P.42).

2.3–Sólidos Platônicos
Poliedros são figuras geométricas formadas por três elementos básicos: vértices,
arestas e faces. Um poliedro é considerado regular quando suas faces são polígonos



São convexos, ou seja, seus ângulos são menores que 180°;



Têm o mesmo número de lados em todas as faces;



Em todos os vértices chega o mesmo número de arestas;
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Obedece a relação de Euler, isto é, o número de vértice somado com o número de
faces e subtraído pelo número de arestas será sempre igual a 2 (V+F-A=2).
Sendo assim, existem apenas cinco poliedros platônicos, que são: tetraedro,

hexaedro, octaedro, icosaedro e dodecaedro.
O ensino dos poliedros platônicos no âmbito escolar em alguns casos apresenta
varias dificuldades, muitas vezes “como professores primários não tem treinamento especial
em matemática, eles em geral, não gostam e não sabem geometria suficiente para ensinála, evitando este tema”. (Pirolo 2000 apud Nassear, 1992, p. 16-17), o que agrava ainda
mais a situação. As representações são de fato indispensáveis no ensino da matemática e
as semióticas facilitam a compreensão em matemática, já que se apoiam em objetos
matemáticos. Assim também como a aprendizagem significativa que auxiliará no processo
ensino-aprendizagem.

3–METODOLOGIA
Esta metodologia da pesquisa encontra-se em uma abordagem qualitativa, tendo
em vista que pretendemos analisar a concepção dos professores em relação ao uso da
semiótica no ensino – aprendizagem dos sólidos platônicos, visando suas facilidades e
dificuldades diante da linguagem matemática atribuída a eles. A abordagem qualitativa da
pesquisa de acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p.32) “preocupa-se, portanto, com
aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e
explicação da dinâmica das relações sociais.”
Diante dessa perspectiva a nossa investigação, se dará numa abordagem
qualitativa, descritiva e tratando-se especificamente de um estudo de Onde para Gil (2002,
p. 54) “O estudo de caso [...] consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos
objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento [...]”. Dessa forma o
pesquisador tem a possibilidade de averiguar e investigar melhor os fenômenos de grande
relevância na pesquisa.
Esta pesquisa será aplicada em uma escola pública do município de TracunhaémPE, teremos enquanto sujeitos da pesquisa os professores de matemática desta referida
escola, com a pretensão de averiguar suas concepções sobre este estudo. Para

aplicaremos o questionário com perguntas objetivas, com o intuito de verificar o
conhecimento relativo à aprendizagem significativa, a semiótica e aos sólidos como também
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o uso destes conhecimentos em sala de aula. Logo após, a segunda etapa que será a
analise das respostas mediante os objetivos a serem alcançados neste corrente trabalho.

4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Este estudo ainda está em curso, portanto na medida em que os dados forem
coletados será realizada a análise dos mesmos evidenciando se os resultados serão
satisfatórios, não satisfatórios ou ainda podem ser parcialmente satisfatórios, quando a
resposta não estiver totalmente de acordo com o objetivo pretendido para a mesma.
Mas partindo do pressuposto deste trabalho, evidenciamos que para que aconteça
um ensino ideal, é preciso que alguns pontos destacados na Teoria da Aprendizagem
Significativa sejam realizados, o mais importante é que sejam determinados/averiguados os
conhecimentos prévios dos aprendizes, para só assim poder modificar ou construir um novo
conhecimento, além do que, o docente precisa utilizar-se de materiais potencialmente
significativos que atraiam a atenção dos discentes, que por sua vez, precisam querer
aprender. Desta forma, o ensino é favorável para a ocorrência de uma aprendizagem
significativa.
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Resumo: O trabalho apresenta um relato parcial de uma intervenção educativa para o aprendizado do
tema fotossíntese, desenvolvido a luz da teoria ausubeliana. O objetivo foi contribuir para o ensino
desse tema valorizando os conhecimentos prévios dos alunos. O publico alvo foram 38 alunos das 6ª
séries do ensino fundamental. A intervenção partiu do levantamento dos conhecimentos prévios (préteste), que subsidiou um plano de ensino levando-se em conta esses conhecimentos. Foram
organizadas diferentes estratégias de ensino para trabalhar o conteúdo. Por meio das aulas
dialogadas, os alunos tiveram a oportunidade de resgatar os conhecimentos prévios, considerados
relevantes para a matéria de ensino. As atividades experimentais foram organizadas em uma
perspectiva construtivista, a fim de promover o entendimento dos conceitos pertinentes ao tema
partindo dos conhecimentos já existentes. Os resultados demonstrados neste trabalho referem-se às
análises dos pré-teste e pós-teste. Tais análises evidenciaram avanços e retrocessos em relação ao
conhecimento prévio com o conhecimento a ser adquirido, bem como conhecimento superficial sobre o
tema. Notou-se também que os alunos apresentam concepções ingênuas antes e ao finalizar o estudo,
impossibilitando um aprendizado eficaz. Talvez, o curto espaço de tempo destinado à intervenção não
tenha sido suficiente para promover aprendizagem significativa do tema fotossíntese.
Palavras-chave: Conhecimento prévio, Ensino fundamental, Fotossíntese
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Abstract: This work presents the partial report of a pedagogical intervention, carried out about
photosynthesis, developed in the light of the Ausubelian theory. Our goal was to contribute to the
teaching of this theme, valuing the students' previous knowledge and. The work discussed here was
developed with 38 students of the 6th grade. The intervention begun with the assessment of the
previous knowledge of the students (pretest). With the results obtained on this phase, a teaching plan
was developed, taking these previous knowledge into consideration. Many pedagogical strategies were
planned. Through dialogued lessons, students had the opportunity of retrieving their previous
knowledge, relevant to the contents being taught. The experimental activities were planning according
to a constructivist perspective, in order to promote the understanding of concepts relevant to the
theme in light of the students' previous knowledge. The results discussed in this work pertain to the
analysis of pretests and posttests. Such analyses have shown advances and backward steps with
respect to the previous knowledge of the students. They also evidenced superficial knowledge about
the theme. We have also observed that the students displayed naïve conceptions prior and after the
study, which hindered effective learning. Perhaps the short time devoted to the intervention was not
enough to promote meaningful learning of the photosynthesis theme.
Keywords: Previous Knowledge, Elementary School Teaching, Photosynthesis
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1-INTRODUÇÃO
O ensino de Ciências se for centrado no aluno tem chances de contribuir para uma
aprendizagem significativa dos conceitos aprendidos sobre a fotossíntese. Taiz e Zeiger
(2013) explicam que a fotossíntese é o processo em que os seres clorofilados na presença
de luz e água, assimilam gás carbônico, liberando oxigênio, ocorrendo a produção de
carboidrato, com a finalidade do aumento da biomassa. Esse processo é fundamental para a
manutenção de todas as formas de vida no planeta. Reconhecendo que os alunos do ensino
fundamental possuem distintas compreensões para o conteúdo estudado e que muitas
vezes esse não se aproxima do conhecimento científico. No ensino de Ciências, observa-se
que os alunos enfrentam dificuldades para entender os conteúdos de fotossíntese que em
geral são trabalhados de forma teórica (Zômpero e Laburu, 2011). A importância de
atividades experimentais além de despertar o interesse pode tornar mais fácil o aprendizado
dos alunos (Krasilchick, 2004; Zômpero e Laburu, 2011). Por isso, este trabalho pensado na
perspectiva ausubeliana, partiu da investigação dos conhecimentos prévios (pré-teste) e, do
desenvolvimento do conteúdo seguido de experimentação e uma avaliação final (pós-teste).
Ressaltamos

que

o

nosso

objetivo

é

apresentar

os

resultados

das

análises

dos

conhecimentos iniciais e finais dos alunos sobre o conteúdo e avaliar o impacto da atividade
experimental nesse processo.

2-MARCO TEÓRICO
A intervenção foi baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubelet al.
(1978), Ausubel (2002) segundo o qual o conhecimento prévio é a variável isolada que mais
influencia na aprendizagem. É por meio da interação com os conhecimentos prévios, que os
novos conhecimentos adquirem significados para o sujeito que aprende.

2.1-O que dizem as pesquisas sobre o aprendizado do tema fotossíntese
Estudos feitos por Wandersee (1983), Songer e Mintzes (1994) mostraram que os
estudantes, independente da faixa etária, têm dificuldade em compreender o papel do
dióxido de carbono, como a fonte principal da biomassa das plantas, para eles as plantas

o ensino de fotossíntese (Lumpe e Staver, 1995) relataram dificuldades de aprendizagem,
revelando inúmeras concepções dos estudantes, diferentes das aceitas pela comunidade
científica. Mostraram que vários autores constataram que os estudantes não entendem
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obtêm o seu alimento do solo. No estudo de Wandersee (1983) muitos alunos desconhecem
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como e por que a água, o ar e a luz do sol são utilizados na produção de alimento. Já a
pesquisa de Souza e Almeida (2002) os alunos reconhecem a importância das plantas para
o ser humano como produtoras de oxigênio e alimento, mas confundiram o significado e o
papel de diversos termos ligados à fotossíntese o que reforça a importância de entender
como ocorre o processo fotossintético. Melillánet al. (2006) mostraram que investigações
realizadas com alunos da Argentina, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Israel, Nova
Zelândia, Portugal, Reino Unido e Turquia assinalam a universalidade das concepções
alternativas, assim como a permanência das mesmas ao longo de todo o período de
escolarização.

3-MATERIAIS E MÉTODO
A investigação-intervenção é de caráter qualitativo descritivo e interpretativo,
Alves-Mazzoti e Gewandsznajder (2001). Ocorreu em duas turmas nas 6as séries (D e I) do
Ensino Fundamental, com alunos na faixa etária de 13 a 15 anos, de uma Escola Estadual,
na cidade de Jupi, estado de Pernambuco, Brasil. As atividades foram desenvolvidas pelo
primeiro autor durante as aulas regulares. O processo envolveu 3 encontros, de 1h:40min
cada, com 13 alunos turma “D” e 25 da turma “I”. A intervenção levou em conta o
diagnóstico dos conhecimentos prévios (pré-teste), as discussões sobre as atividades
experimentais e, uma avaliação final (pós-teste). O pré-teste é composto de 5 questões que
também foram aplicadas no pós-teste, assim estruturadas:1) O que você sabe sobre
fotossíntese?; 2) Como você acha que as plantas aproveitam a luz solar; 3) Explique com
suas palavras se todas as plantas realizam fotossíntese?;4) Onde ocorre a fotossíntese?; 5)
Marque a opção que for correta e explique: a) As plantas só realizam fotossíntese; b) As
plantas só respiram; c) As plantas realizam fotossíntese e respiram. A análise das respostas
serviu de subsídio ao ensino, uma vez que averiguar o que eles já sabem para ensinar de
forma significativa é uma recomendação de Ausubel et al. (1978), Ausubel (2002) e Moreira
(2008), pois é esse o fator que mais influencia a aprendizagem do aluno.A atividade
experimental sobre a Produção de Gás Oxigênio na Fotossíntese foi realizada, utilizando a
folha da Elódeasp., com o objetivo de visualizar o processo e promover discussão em torno
do tema. A discussão foi promovida a partir de algumas questões, por exemplo: 1) Como

foi importante na experiência realizada? Entres outras, relativas ao conteúdo trabalhado. O
desenvolvimento do conteúdo de ensino contemplou a discussão oral e coletiva, a exibição
de desenhos, aulas expositivas e dialogadas, sempre procurando que ocorresse a
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você explica a saída de bolhas nas folhas da Elodeasp.?; 2) Qual o nome desse importante
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socialização entre os alunos, fazendo com que eles se expressassem sobre os vários
conhecimentos prévios que possuíam, sobre o tema. Os dados obtidos, com as respostas
dos alunos, no pré-teste e pós-teste foram analisados e posteriormente comparados por
meio de Média Aritmética Simples, assim como, dispostos em tabelas a fim de facilitar a
compreensão dos resultados. A discussão em torno dos resultados possibilitaram algumas
considerações pertinentes a intervenção.

4-RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados na tabela 1 da turma D mostraram que houve diferenças de acertos
entre o pré e o pós-teste nas questões 1, 3 e 4. Identificou-se um avanço nos
conhecimentos que envolvem o tema apresentados nos dois testes. O ocorrido indica que
por meio das aulas dialogadas, os alunos tiveram a oportunidade de conferir seus
conhecimentos prévios, surgidos do seu cotidiano ou em suas concepções alternativas com
os novos conhecimentos decorrentes da intervenção realizada. Os resultados concordam
com (Krasilchick, 2004) quando relata que as aulas experimentais são de grande auxílio no
processo de ensino-aprendizagem, pois despertam a curiosidade e o interesse nos
educandos, e uma vez que estes se interessam pelo assunto, a experimentação somada à
teoria, proporciona discussão, interpretação de resultados e a construção do conhecimento.
Tabela 1: Porcentagem média de acertos das questões do pré-teste e do pós-teste na Turna D.
QUESTÕES TURMA - D
PRÉ-TESTE
PÓS-TESTE
DIFERENÇA - %
1
78,0
93,0
15,0
2

45,0

27,0

-18,0

3
4
5
M.A.S*

39,0
39,0
84,0
57,0

53,0
53,0
73,0
59,8

14,0
14,0
-11,0

M.A.S*. = Média Aritmética Simples

Na 2a e 5a questão da turma D houve um retrocesso no número de acertos. Evidenciando,
conforme coloca Taiz e Zeiger (2013) que a fotossíntese deve ser apreendida como o processo
que, na presença de luz e água há liberação do gás oxigênio. Uma das limitações mais
encontradas entre os alunos é a tendência em apresentar a fotossíntese como sinônimo da

respiram ou só realizam fotossíntese e não respiram. Os resultados apresentados na tabela 2,
turma I mostram que também houve diferença de acertos entre o pré-teste e o pós-teste na 4a e
5aquestão. Foi possível identificar um pequeno avanço dos conhecimentos que envolvem o tema
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respiração das plantas, uma vez que em ambos os processos, elas realizam trocas gasosas.
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fotossíntese apresentados no pré-teste e pós-teste. Entretanto observou-se também muito
conhecimento superficial sobre o assunto impossibilitando um aprendizado mais eficaz, além do
retrocesso na 2a e 3a questão.
Tabela 2: Porcentagem média de acertos das questões do pré-teste e do pós-teste na Turma I.
QUESTÕES TURMA -I
PRÉ-TESTE
PÓS-TESTE
DIFERENÇA - %
1
96,0
96,0
0
2
56,0
30,0
-26,0
3
36,0
26,0
-10,0
4
48,0
83,0
35,0
5
84,0
92,0
8,0
M.A.S*
64,0
65,4
M.A.S*. = Média Aritmética Simples

Já a experiência de Produção de Gás Oxigênio na Fotossíntese, mostrou que 60%
dos alunos da turma D perceberam que as bolhas que apareceram de gás oxigênio e se
acumularam na extremidade do tubo foram eliminadas pela planta. Na 2a questão menos da
metade da turma D conseguiu dizer que o processo em que a planta utiliza a luz solar, a
água e o gás carbônico na produção de carboidratos e oxigênio é a fotossíntese.As
respostas indicaram que o número de acertos foi muito baixo no pós em relação pré-teste.
Sobre a 3a questão apenas 6 (30,0%) conseguiu dizer de modo geral o que foi observado,
por exemplo: “foi importante para aprender mais sobre a natureza”. As demais respostas ou
estavam em branco, ou erradas, ou fora do contexto. Ao analisar a 3a questão da
experiência de Produção de Gás Oxigênio na Fotossíntese, menos da metade da turma I
conseguiu dizer que o processo em que a plana utiliza a luz solar, a água e o gás carbônico
na produção de carboidratos e oxigênio é a fotossíntese. O mesmo ocorreu com a turma D
na 1a e 2a questão. Sobre a 3a questão os alunos deveriam exporo que foi importante para
eles durante a experiência realizada. Apenas quatro (27,0%) conseguiu dizer de modo
geral, segundo o exemplo, que o observado “foi muito legal porque viu uma coisa nova”. As
demais respostas ou estavam em branco, ou erradas, ou fora do contexto. Nesta
perspectiva, segundo Ausubel, (2002) os novos conhecimentos apenas podem ser
adquiridos e retidos, na medida em que os conceitos estiverem claros e disponíveis na
estrutura cognitiva do aluno. Assim, as novas informações, oferecidas pelo conteúdo,
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interagem com uma estrutura de conhecimento específico, de modo que esta adquira
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5-CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os alunos apresentaram compreensões ingênuas antes e ao finalizar o estudo do
tema.

Sabemos que a aprendizagem significativa é um processo que demanda tempo.

Talvez, o curto tempo destinado para o ensino-aprendizado não tenha sido suficiente para
promover uma aprendizagem significativa sobre o tema fotossíntese. Os alunos em
particular deram pouca atenção ao conteúdo de ensino-aprendizagem, determinado para o
seu nível de escolaridade, o que dificultou o processo. Por outro lado, a aula experimental
foi motivadora e acabou contribuindo com aprendizagem de alguns alunos, despertando o
interesse e aguçando a curiosidade, tornando-os mais participativos nas aulas. Mesmo
sendo importante para o aprendizado a aula teórica dialogada não foi capaz de motivar os
alunos, sendo imprescindível à interação do conteúdo com a aula experimental, pois o
fenômeno

torna-se

mais

real

deixando

os

poucos

alunos

que

participaram

mais

investigativos e curiosos.
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Resumo: Esse trabalho visa relatar os resultados do projeto multidisciplinar em uma escola pública de
Salvador, no ano letivo de 2013, onde acompanhamos a aquisição da aprendizagem significativas dos
alunos sobre os principais conceitos de energia elétrica nas disciplinas geografia, física e química. No
Brasil, nas últimas décadas a academia vem sempre retomando a discussão sobre o processo de
aprendizagem. Esse processo envolve uma integração de fatores que podem favorecer ou afetar de
maneira negativa a construção do conhecimento de um indivíduo. O trabalho apresentado teve um
enfoque qualitativo baseado em dados descritivos. A escolha do método qualitativo deve-se ao
objetivo está focado em investigar a aprendizagem significativa, a partir de dados coletados
predominantemente descritivos e o período prolongado do pesquisador com o ambiente. No decorrer
do projeto foi aplicado testes de compreensão com nível diferenciado de resolução. A possibilidade de
trabalhar com um projeto multidisciplinar também é uma forma de inovação dentro do processo
educacional, que visa uma aprendizagem significativa do aluno e proporcionar uma nova dinâmica no
ambiente escolar.
Palavras-chave: aluno, aprendizagem significativa, projeto multidisciplinar.
Abstract: This work aims to report the results of multidisciplinary project for the 2013 school year at
a public school in Salvador, where was monitored the acquisition of significant learning of the students
on the main concepts of electricity in disciplines of geography, physics and chemistry. In Brazil, over
the past decades, the academy has resumed the discussion about learning process. This process
involves an integration of factors that can contribute or affect negatively the knowledge construction
of an individual. The work presented had a qualitative approach based on descriptive data. The choice
of qualitative method was because the objective is focused to investigate the significant learning from
data collected predominantly descriptive and the extended period of researcher with the environment.
Throughout the project were applied tests of comprehension with differentiated level of resolution. The
possibility of working with a multidisciplinary project also is a form of innovation within educational
process, which aims a significant learning of student and providing a new dynamic at school
environment.
Keywords: student, significant learning, multidisciplinary project.

1-INTRODUÇÃO

o início da industrialização no Brasil a partir da década de 1950.
A parcela da população que não é atendida pelo Estado nos serviços mais básicos,
como iluminação e abastecimento de água, em muitas ocasiões, utiliza-se de forma
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inadequada de certos recursos (como instalações clandestinas de água e energia elétrica)
para melhorar suas condições de moradia.
A energia elétrica é a fonte de energia mais importante para nossa sociedade, ela é
essencial nas residências, no trabalho, no lazer ou nas diversas situações do cotidiano.
Nesse sentido, é preciso que os sujeitos beneficiados pelo seu uso saibam das melhorias e
dos perigos que o uso inadequado pode gerar.
O uso inadequado da energia elétrica gera acidentes nas residências de diversas
famílias que estão vivendo nas comunidades mais carentes. Na tentativa de reduzir os
acidentes em uma comunidade da cidade de Salvador, em decorrência do uso irregular da
energia elétrica, foi elaborado um projeto multidisciplinar entre as disciplinas geografia,
física e química, sobre a produção e consumo da energia elétrica.
Sendo assim esse trabalho visa relatar os resultados do projeto multidisciplinar em
uma escola pública de Salvador, no ano letivo de 2013,onde acompanhamos a aquisição da
aprendizagem significativas dos alunos sobre os principais conceitos de energia elétrica nas
disciplinas geografia, física e química.

2-APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: UM PROCESSO DINÂMICO
No Brasil, nas últimas décadas a academia vem sempre retomando a discussão
sobre o processo de aprendizagem. Esse processo envolve uma integração de fatores que
podem favorecer ou afetar de maneira negativa o processo de conhecimento de um
indivíduo. Dessa forma, apresentaremos algumas contribuições da teoria cognitivista de
David Ausubel para a educação.
Segundo Moreira e Masini (2001), Ausubel explica o processo de aprendizagem
através do olhar cognitivista, mas não deixa de reconhecer a importância da experiência
afetiva.
A discussão mais importante de Ausubel é a de aprendizagem significativa. De
acordo Ausubel apud Moreira e Masini (2001, p.17), “[...] aprendizagem significativa é um
processo pelo qual uma nova informação se relaciona com o aspecto relevante da estrutura
de conhecimento do indivíduo. [...]”.
Portanto o aprendiz apresenta um certo conjunto de conceitos que no decorrer do

acordo Ausubel apud Moreira (2006, p.40) o desenvolvimento cognitivo é
[...] um processo dinâmico no qual novos
constantemente, interagindo e resultando em

e antigos significados estão,
uma estrutura cognitiva mais
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124
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diferenciada, a qual tende a uma organização hierárquica, na qual conceitos e
proposições mais gerais ocupam o ápice da estrutura e abrangem, progressivamente,
proposições e conceitos menos inclusivos, assim como dados factuais e exemplos
específicos.

Sendo assim, para analisar esse processo dinâmico do conhecimento dos alunos de
uma escola pública, adotamos o conceito de aprendizagem significativa de Ausubel.
É desafiador, mas, indispensável ao educador contemporâneo inserir como
finalidade do seu ato de ensinar a aprendizagem significativa. A partir dos pilares da teoria
de Ausubel, os professores devem desenvolver atividades que promovam a construção do
conhecimento, em detrimento do mero e tradicional mecanicismo encontrado na educação
centrada apenas no professor, sob uma ótica verticalizada e hierarquizada, ou seja, o aluno
apenas deve receber informações, em uma lógica muito mais reprodutiva do que
construtiva.
Visando promover o alinhamento à teoria de Ausubel, a atividade proposta se valeu
de instrumentos de coleta de dados, que consubstanciaram o levantamento de necessidades
e possibilidades dos estudantes acerca do tema proposto, especialmente à seleção de
recursos didáticos mais adequados às necessidades educacionais dos estudantes. A partir
daí, foi possível orientar o processo de ensino de modo a relacionar aos conhecimentos
preliminares dos estudantes e praticar a educação contextualizada. Além disso, houve maior
liberdade para que cada estudante construísse seus esquemas mentais para melhor
aprendizagem e apropriação do conteúdo, apresentando-se, também, como sujeito ativo no
delineamento dos conceitos acerca do tema abordado de modo participativo e dinâmico.

3–MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho teve um enfoque qualitativo baseado em dados descritivos. A escolha do
método qualitativo deve-se ao objetivo está focado em investigar a aprendizagem
significativas, a partir de dados coletados predominantemente descritivos e o período
prolongado do pesquisador com o ambiente.
No primeiro momento, os professores envolvidos fizeram um pré-teste e aplicou
para de 50 alunos da turma de 1º ano do ensino médio objetivando verificar os
conhecimentos que cada indivíduo tinha sobre a temática geral ou sobre cada conteúdo

conhecimentos prévios dos estudantes sobre os conteúdos a serem trabalhados. Após essa
verificação selecionou-se as intervenções pedagógicas (atividades e recursos didáticos) que
melhor se adequavam às necessidades dos estudantes para apresentar novos conteúdos.
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Em um segundo momento outras avaliações foram sendo desenvolvidas e aplicadas após
algumas explanações sobre conteúdos de física, química e geografia.
O teste de compreensão 2, o qual visou avaliar o nível de evolução e apropriação
dos novos conteúdos e as relações com os conteúdos prévios dos estudantes. E, de modo a
avaliar, após algumas semanas, a retenção dos conteúdos pelos estudantes, foi aplicado o
teste de compreensão 3.
No período intermediário do projeto aconteceu uma visita ao museu da Coelba e os
alunos produziram um relatório sobre os princípios e aplicações da eletricidade, objetivando
aprofundar o conhecimento conceitual nas disciplinas geografia, física e química. E para
concluir essa etapa do projeto um técnico de segurança da Coelba fez uma palestra
abordando os tópicos: Eficiência e segurança energética, depois os alunos debateram sobre
o tema e após algumas semanas houve a aplicação do último teste.

4–TESTES DE COMPREENSÃO E A EVOLUÇÃO DOS CONTEÚDOS
No decorrer do projeto foi aplicado testes de compreensão com nível diferenciado
de resolução, para analisar os conceitos importantes adquiridos pelos alunos sobre o tema:
produção e consumo da energia elétrica. De acordo Moreira (2006, p.28) “Testes de
compreensão devem, no mínimo, ser escritos de maneira diferentes e apresentados em um
contexto, de certa forma, diferente daquele originalmente encontrado no material
instrucional.”
A elaboração dos exames foi pensado para verificar evidências de aquisição de
significados por etapa e por disciplina. Os testes aplicados no projeto foram compostos de
cinco questões valendo um ponto cada, totalizando quatro pontos cada teste. Segue abaixo
os resultados dessas atividades:
1.0- Tabela –Testes de compreensão

Média teste 1

Média teste 2

Média teste 3

Disciplina

1c

0,62

2,64

2,93

Geografia

1c

0,23

1,93

2,48

Química

1c

1,27

2

2,43

Física

Fontes: Pesquisa de campo, ago. a dez., 2013.

Observa-se uma evolução dos resultados após a aplicação de cada teste,
principalmente no 2, que aconteceu após as explanações e de outras intervenções
pedagógicas pelos professores. Portanto, os recursos utilizados nas aulas facilitaram a
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evolução da estrutura conceitual dos alunos. Como afirma Moreira e Masini (2006, p.47),
“[...] O problema, pois, da aprendizagem em sala de aula está na utilização de recursos que
facilitem a captação da estruturação conceitual do conteúdo e sua integração à estrutura
cognitiva do aluno, tornando o material significativo.”
2.0- Tabela- Média dos testes de compreensão por disciplina
DISCIPLINA

MÉDIA

FÍSICA

1,17

QUÍMICA

2,25

GEOGRAFIA
Fontes: Pesquisa de campo, ago. a dez., 2013.

2,31

Constata-se que na disciplina de física o resultado da média na evolução dos teste
foi menor, e em geografia foi maior, provavelmente esse fato aconteceu porque os
conceitos, ideias ou proposições relevantes e inclusivas não estavam claramente disponíveis
na estrutura cognitiva dos alunos na primeira disciplina citada.
No entanto, a análise dos resultados de uma forma geral demonstram uma
evolução dos alunos nas disciplinas por teste no caminhar do projeto, pois as notas foram
baixas no teste de avaliação previa sobre o tema, no segundo teste logo após as aulas
sobre o tema o ganho ultrapassou 1,5 ponto e o teste 3, que aconteceu depois de algumas
aulas sem abordar o assunto, também houve ganho, mesmo sendo menor que o anterior.
Dessa forma acredita-se que houve em uma determinada área do conhecimento
desses indivíduos uma organização das velhas e novas ideias e não apenas memorização
dos conteúdos.

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
No intuito de relatar a evolução cognitiva dos alunos de uma turma de ensino
médio em uma escola pública da cidade de Salvador, em projeto multidisciplinar, foi
necessário respaldar em tarefas de aprendizagem que verificasse a aprendizagem
significativa desses estudantes.
Dessa forma os professores envolvidos no projeto verificaram aprendizagem
significativa pelo nível de evolução nos testes, através da observação da participação dos

em cinco meses, foi desenvolvido sob três momentos, os quais tiveram como instrumento
norteador os testes de compreensão 1, 2 e 3.
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Sendo assim, a possibilidade de trabalhar com um projeto multidisciplinar também
é uma forma de inovação dentro do processo educacional, que visa uma aprendizagem
significativa do aluno e proporcionar uma nova dinâmica no ambiente escolar.
Esses instrumentos permitiram a melhor aplicação da Teoria da Aprendizagem
Significativa e contribuíram para obtenção de dados mais fidedignos sobre o nível de
aprendizagem dos estudantes, além de nortear a prática docente e a seleção de atividades
e recursos pedagógicos.
Nesse sentido, a teoria de Ausubel caracteriza como significativa a aprendizagem
que promove a interação das novas informações adquiridas com os conteúdos já trazidos de
forma tácita por cada sujeito, dentro de sua estrutura cognitiva. A possibilidade trazida com
a experiência de vivenciar o tema trabalhado de forma prática foi contributiva para provocar
novas elucidações dos conteúdos aprendidos na escola e possibilitar melhor organização da
estrutura cognitiva de cada sujeito, podendo facilitar a melhor compreensão de conteúdos
subsequentes, além de potencializar a percepção da correlação entre as áreas do
conhecimento.
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Resumo: A Astronomia tem um papel marcante da no contexto histórico da cultura humana, possui
um caráter peculiar em despertar fascínio das pessoas independente da sua faixa etária, proporciona
uma construção de conhecimento, habilidade e valores necessários para o indivíduo tomar decisões
conscientes sobre questões da ciência e tecnologia a qual a sociedade lhe impõe. No entanto, mesmo
com as orientações que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) trazem a respeito da inclusão do
Ensino de Astronomia no Ensino de Física, várias pesquisas da área de educação científica mostram
que o conhecimento dessa natureza não vem sendo contemplado no Ensino Médio, apresentando a
falta de materiais didáticos adequados como um dos fatores responsáveis à ausência dessa ciência no
contexto escolar. Reafirmando a importância de se ensinar a Astronomia no Ensino Médio, o referido
trabalho apresenta resultados de uma proposta didática utilizando ferramentas pedagógicas,
consideradas potencialmente significativas no processo de aprendizagem em uma turma de segundo
ano do Ensino Médio de um Colégio da rede pública da cidade de Amargosa-BA, no intuito de melhorar
o aprendizado a respeito do movimento da Terra e suas componentes.
Palavras-chave: Ensino de Física. Ensino de Astronomia. Aprendizagem Significativa.
Abstract: Astronomy has a remarkable role in the historical context of human culture, has a peculiar
character to arouse fascination of people regardless of their age group, provides a construction of
knowledge, skills and values necessary for the individual to make informed decisions on issues of
science and technology which society imposes. However, even with the guidelines that the National
Curriculum Parameters (PCN) bring about the inclusion of Astronomy Teaching in Physical Education,
several studies of science education area show that knowledge of this nature has not been
contemplated in high school, showing the lack of teaching materials suitable as one of the factors the
absence of this science in the school context. Reaffirming the importance of teaching astronomy in
high school, said paper presents results of a didactic proposal using pedagogical tools, which
potentially significant in the learning process in a class of second year high school students in a public
college in the city of Amargosa, Bahia, in order to improve learning about the Earth's movement and
its components
Keywords: Physics Teaching. Astronomy Education. Meaningful Learning.

1-INTRODUÇÃO
Ao longo dos três anos que compreendem o Ensino Médio, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) orientam o Ensino de Física rumo a uma educação humanizada
que

propicie

uma

visão

voltada

para

formação

de

um

cidadão

contemporâneo, com competências e habilidades necessárias para compreender, intervir e
participar no mundo em que vive (BRASIL, 1999).
Com intuito de complementar os PCNs e oferecer melhores orientações ao professor
de física (e das outras áreas) surgiram “As Orientações Educacionais Complementares aos
Parâmetros Curriculares Nacionais” (PCN+). Esse documento ressalta a indispensável tarefa
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que o professor de física tem nas suas práticas pedagógicas, as quais sugerem que deve
proporcionar atividades que abordem temas de natureza cosmológica, como por exemplo,
levar o aluno a refletir sobre os enigmas do universo, apresentar o movimento da Terra e
suas componentes relacionando-as com suas influências no clima e nos ciclos naturais, ao
mesmo tempo, discutindo as condições para a existência da vida. Apresentar as conquistas
e avanços das tecnologias atuais, as quais foram desenvolvidas graças a estudos dessa
natureza. Essas são algumas abordagens que devem estar presentes no currículo escolar
quando se deseja desenvolver no aluno as competências e habilidades necessárias para sua
atuação enquanto cidadão proativo (BRASIL, 2002).
No entanto, através de um questionário aplicado aos professores de física de um
colégio de Ensino Médio da rede pública do Município de Amargosa-BA (ao qual passaremos
a nos referir como Colégio X, no intuito de preservar a identidade dos professores e do
colégio), averiguamos que tais habilidades não vêm sendo trabalhadas em suas aulas.
Tendo em vista a carência de esforços ao fomento do Ensino de Astronomia nas
aulas de física do referido colégio, desenvolvemos e aplicamos um conjunto de atividades
considerado potencialmente significativo na tentativa de possibilitar a aprendizagem
significativa a respeito das componentes do movimento da Terra responsáveis pela à
sucessão dia\noite e as estações do ano. A escolha por essa temática foi por se tratar de
conhecimentos básicos da Astronomia, se fazer presente no cotidiano do aluno e por
identificar uma forte presença das concepções espontâneas desse assunto nos estudantes
envolvidos na pesquisa.

2-OS DESAFIOS NO ENSINO ASTRONOMIA
Como representante do cognitivismo, Ausubel propõe uma explicação teórica do
processo de aprendizagem pela ótica cognitiva, embora reconheça a importância da
experiência afetiva. Segundo Moreira (2011), como outros teóricos do cognitivismo, a
aprendizagem para Ausubel significa organização e integração do material na estrutura
cognitiva, a qual se baseia na premissa de que existe uma estrutura na qual essa
organização e integração se processam.
Dessa forma, o conceito central da teoria de Ausubel está voltado para

conhecimento do indivíduo” (1983 apud MOREIRA, 2011 p. 160).
É nessa perspectiva que este trabalho procurou atender os PCN+ para um novo
Ensino de Física no Ensino Médio. As quais direcionam para construção de uma visão que
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esteja voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com
instrumento para compreender, intervir e participar, nos diferentes setores do convívio
social.
Apesar de está explícito nesses documentos oficiais do governo a importância de se
trabalhar Astronomia no Ensino Médio, além do interesse que os estudantes dessa faixa
etária têm sobre os “mistérios” da vida e do universo, foi averiguado que essa ciência não
se encontra presente nas aulas dos professores de física do Colégio X do município de
Amargosa-BA.
Um dos principais fatores para ausência dessa ciência nas aulas de física desse
colégio estar relacionado à formação dos professores, a qual não contemplou o Ensino de
Astronomia. Parafraseando Leite e Hosoume (2007), esse despreparo leva os professores a
ter receio de trabalhar a Astronomia em sala de aula, sentindo-se incapazes de suprir as
expectativas tanto suas quanto de seus educandos.
Outro fator que contribui para a carência dessa ciência no contexto escolar desse
colégio estar vinculado à falta de contemplação nos livros didáticos do Ensino Médio. Ou
quando está, é apresentada de forma fragmentada, superficial e às vezes com erros
conceituais, quando, por exemplo, abordas as Leis de Kepler e as Leis de Gravitação de
Newton, levando ao aluno uma visão matematizada e descontextualizada da ciência.
Tendo em vista a carência de material didático adequado que aborde o movimento
da Terra (tema de uma das unidades temática presente no PCN+) e que sirva como
organizador prévio, a fim de servir como ponte entre os subsunçores já presentes na
estrutura cognitiva do individuo com o novo conhecimento que se pretende ensinar,
desenvolvemos e aplicamos um conjunto de atividade a respeito do movimento da Terra e
suas componentes na tentativa de sanar essa deficiência.

3-METODOLOGIA
Partindo do pré suposto que os indivíduos possuem um repertório de representações
adquiridas pela vivência, fazendo necessário conhecer-las para compreendermos de que
forma estão estruturadas na estrutura cognitiva e poder promover situações de assimilação,
em sala de aula, entre esse modelo de conhecimento (intuitivo) com o científico, iniciamos
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3.1-Sequencia de Atividades
Um dos grandes desafios do professor de física é a busca de mecanismo que
conduza a motivação no âmbito escolar, levando o aluno a estar predisposto aprender
determinados conceitos. Parafraseando Ausubel (2000), essa é uma das condições
necessária para que ocorra a Aprendizagem Significativa. Nesse sentido, através de
aparelho de multimídia apresentamos alguns aspectos climáticos peculiar de cada estação
do ano, realizamos observação do céu com telescópico e usamos simulador para observar
os movimentos dos corpos celestes que compõem o sistema solar.
Logo após foi proposto que a turma se separasse em cinco grupos de cinco pessoas
e utilizando tintas e lápis de cera de cores diversas e uma cartolina de com branca,
representasse em forma de desenhos as suas concepções acerca da sucessão do dia para
noite e as estações do ano, fazendo uma relação com as componentes do movimento da
Terra, Lua, Sol e outros corpos celestes que por ventura tenham algum tipo de influência
nesses fenômenos.
Em seguida utilizamos um experimento elaborado e construído por nós, a fim de
ensinar de forma mais pratica as componentes do movimento da Terra. Esse aparato
(Telúrio) permite abordar não somente a sucessão do dia/noite e as estações do ano, mas
também outros conteúdos do inerente da astronomia como, por exemplo, a inclinação da
órbita da Lua, os círculos árticos, as noites polares e eclipse solar e lunar.

4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Durante toda a aplicação do conjunto de atividade, que teve duração de quatro aulas
(1h/aula), os aprendizes responderam alguns questionamentos que apresentaremos a
seguir algumas delas de forma resumidas e agrupadas as respostas similares em poucas
expressões simples.
Os resultados foram bastante semelhantes a da pesquisa realizada por Baxter (1989,
apud SCARINCI e PACCA, 2005). Em uma questão direcionada ao fenômeno de sucessão do
dia e noite, a maioria dos alunos atribui como responsável o movimento aparente do Sol em
torno da Terra, em discussão um deles explicou da seguinte forma: “O movimento de

dia, dando uma impressão que a sucessão do dia/noite é realmente promovida por esse
suposto movimento. É importante salientar que o movimento de revolução é citado por
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alguns estudantes como de “rotação”, demonstrado certa confusão na identificação das
componentes do movimento da Terra.
Algumas respostas apontam uma deficiência conceitual não somente sobre as
componentes do movimento da Terra, mas também com relação à localização dos pontos
cardeais e a direção da força gravitacional da Terra. Ao questionado o porquê que o Sol
deveria estar no hemisfério norte ao meio-dia, ele apresenta o planeta Terra como sendo
um disco com o um “chão” na parte inferior e um “céu” na parte superior, correspondendo
respectivamente os hemisférios norte e sul (veja a figura 1). Esta concepção espontânea
está relacionada ao contexto vivencial do aluno, a qual ver o plano da Terra com referência
ao “chão” e o “céu”, como podemos perceber em uma resposta de um deles: “Como ao
meio-dia o Sol está em cima de nossa cabeça, logo ele só pode está no hemisfério norte”.

Figura 02: Concepção do estudante a respeito da posição do Sol ao meio dia.

Os gráficos abaixo mostram uma comparação entre erros e acertos antes e após a
realização das atividades. É importante salientar que apenas essas ferramentas não são
suficientes para afirmar ser ocorreu ou não a aprendizagem significativa. O uso das mesmas
é para fazer um levantamento inicial do ganho de conhecimento a partir das experiências de
ensino.
50

Relação dos Acertos

0

50
Acerto
Erro

0

Relação de
A

5-CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intervenção realizada nessa turma apresenta um caráter diferenciado das aulas
de Física que ocorrem semanalmente, a qual se próxima do modelo de educação tradicional
em que reduz o aluno a um mero receptor daquilo que se deve ser transmitido. Isso não
que dizer que foi suficiente para ocasionar aprendizagem significativa, mas acreditamos que
o material e a forma em que foram planejadas e executadas as atividades são relevantes no

assimilação dos conhecimentos aprendidos com os fenômenos físicos observáveis em
diferentes pontos da Terra ao logo do ano, como por exemplo, as estações do ano, as
mares, etc.
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Esse trabalho permitiu constatar deficiências conceituais não somente sobre o
movimento da Terra e suas componentes, mas também em outros conceitos inerentes ao
Ensino da Astronomia. Durante todo o momento da aplicação das atividades percebemos
um grande interesse que esses jovens têm sobre tais assuntos. Nesse sentido, essa
pesquisa aponta para a necessidade de novos trabalhos desse cunho.
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Resumo: Este trabalho descreve algumas das experiências vivenciadas em sala de aula, no Ensino
Médio, quando da aplicação de uma sequência didática construída na disciplina de “Prática Reflexiva
para o Ensino de Física III” – do curso de Licenciatura em Física, da Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia, campus Amargosa/BA. A sequência tinha como objetivo o ensino do conceito
físico de “Quantidade de Movimento” a partir da contextualização com o trânsito local. Deste modo,
buscávamos proporcionar aos alunos a aprendizagem do conceito físico e iniciar a formação dos
alunos para a cidadania no trânsito. A sequência didática foi estruturada com base na Teoria da
Aprendizagem Significativa de David Ausubel e aplicada em uma turma de 1º Ano Médio de uma
escola pública do município de Amargosa/BA.
Palavras-chave: Ensino de Física; Ensino-aprendizagem; Ausubel; Ensino Médio; Quantidade de
Movimento.
Abstract: This paper describes some of the experiences of the classroom, in High School level, in the
moment of the application of a didactic proposal in the discipline of “Prática Reflexiva para o Ensino de
Física III” – UFRB/CFP, campus of Amargosa/BA. The didatic proposal has had as aim to learn the
physical concept of "Linear Momentum" from the context of the local traffic. Thus, we have sought to
teach the physical concept and start the training of students for the citizenship in traffic. We have
used the Meaningful Learning Theory to built the didactic proposal and applied in a public school in
Amargosa/BA city.
Keywords: Physics Education; Teaching and Learning; Ausubel; High School; Linear Momentum.

1–INTRODUÇÃO
Há hoje no Brasil e no mundo, e isto se repete na região do Recôncavo da Bahia,
um grande desrespeito às leis de trânsito. Isto acaba gerando inúmeros acidentes que
deixam constantemente muitos indivíduos mortos e feridos, ocasionando um custo anual de
bilhões de reais em acidentes de trânsito aos cofres públicos (BRASIL, 2004; WAISELFISZ,
2013;). Diante disso, algumas pesquisas apontam a educação para o trânsito como uma
das formas de “reduzir este quadro de violência” (BOTELHO, 2009). Isso é coerente na

riscos que a infração das leis de trânsito pode trazer, escolhemos trabalhar com o conceito
de quantidade de movimento contextualizado com a problemática da superlotação de
ônibus escolares. Para isso foi desenvolvida uma sequência didática (ZABALA, 1998) tendo
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como fundamento os pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa. Sendo assim, o
objetivo do presente trabalho é descrever, de forma sucinta, algumas das experiências
vivenciadas em sala de aula durante o período de aplicação da referida sequência didática.
Esta foi aplicada em uma turma de 1º Ano do Ensino Médio de uma escola pública do
município de Amargosa/BA, como atividade de intervenção de estágio supervisionado da
disciplina de “Prática Reflexiva do Ensino da Física III” – do curso de licenciatura em Física,
da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, campus Amargosa/BA.

2–FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O enfoque teórico que fundamenta o presente trabalho é a teoria cognitivista de
David Ausubel. A teoria ausubeliana ou da aprendizagem significativa é “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).
Seu processo é dado “por meio da qual novas informações adquirem significado por
interação (não associação) com aspectos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva, os
quais, por sua vez, são também modificados durante esse processo” (MOREIRA, 2006, p.
38). A esses aspectos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz dá-se o
nome de “subsunçor” (MOREIRA, 2006).
Para Ausubel faz-se necessário satisfazer duas condições para a ocorrência da
aprendizagem significativa: (a) o aluno precisa ter uma disposição para aprender; (b) o
material a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo (MOREIRA, 2006, p. 19;
PONTES, 2006, p. 118). O autor propõe alguns princípios programáticos para organização
do processo educativo: diferenciação progressiva; reconciliação integrativa; organização
sequencial; e consolidação (MACHADO, 2006; MOREIRA, 2005).
3–METODOLOGIA
A sequência didática descrita abaixo foi desenvolvida em 05 aulas de 100 minutos
cada uma.

A seguir, apresentaremos as etapas propostas na sequência em questão, de

Antes da abordagem do conteúdo, foi aplicado um questionário de conhecimentos
prévios, a fim de avaliar os conceitos que estavam presentes na estrutura cognitiva do
educando antes da intervenção. A avaliação inicial dos conhecimentos prévios dos alunos é
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fundamental, pois segundo Ausubel (1978 apud MOREIRA, 2006) se fosse possível “reduzir
toda a psicologia educacional a um só princípio diria o seguinte: o fator isolado mais
importante é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensino-o de acordo”. Ainda
nesta etapa, buscamos avaliar os conceitos presentes na estrutura cognitiva dos alunos
acerca da superlotação de ônibus escolares. Esta visou permitir aos discentes expor suas
concepções prévias acerca da problemática em questão.
A partir dos conhecimentos prévios dos alunos é possível averiguar se o material de
ensino é potencialmente significativo ou não. Sendo este potencialmente significativo,
teremos condição para a ocorrência da aprendizagem significativa. Não sendo o material
potencialmente significativo, ele deve ser modificado. (MACHADO, 2006, p. 27). Ainda nesta
etapa foi realizada a problematização inicial (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1992).

2ª etapa: Abordagem dos conceitos de Quantidade de movimento, Impulso e Teorema do
Impulso.
Neste momento, por meio de slides (projetor multimídia) e anotações na lousa foi
possível trabalhar os conceitos necessários para responder a problemática inicial. A ideia
inicial do planejamento foi sair de exemplos de coisas que se movimentam até chegar num
consenso com os alunos de que todas essas coisas têm algo em comum: o movimento
(GREF, 1991). Isto foi feito por meio da técnica de ensino exposição dialogada. Nesse
processo de sair de ideias mais gerais para uma específica foram utilizados os princípios da
diferenciação progressiva e reconciliação integrativa (MACHADO, 2006; MOREIRA, 2006). A
partir daí, então, foi introduzido o conceito de quantidade de movimento. Este conceito foi
trabalhado com auxílio de um vídeo e de uma simulação computacional, para que os alunos
pudessem visualizar melhor o problema proposto e as situações que envolviam o conceito.
De forma semelhante procedemos em relação ao conceito de impulso, que foi trabalhado
com o auxílio de imagens – por meio de projetor multimídia. Ao término da discussão de
cada conteúdo fez-se a discussão de exemplos envolvendo o conceito científico e a
contextualização com a problemática superlotação dos ônibus escolares, de forma a levar os
alunos a pensarem sobre o conteúdo. Desta forma foi feita a consolidação do conteúdo

O objetivo deste momento foi retomar os conceitos sobre superlotação de ônibus
escolares para, então, com auxílio da sistematização os alunos pudessem responder a

Página

3ª etapa: Síntese das ideias e do conteúdo

137

(MACHADO, 2006; MOREIRA, 2006).

18 e 19 de março de 2015, Caruaru – Pernambuco – Brasil
problematização inicial. Para tal, foi utilizada figuras e lembranças de ônibus escolares que
limitassem a quantidade de passageiros e também a velocidade máxima deles. Apesar de
interferir na avaliação da aprendizagem significativa optamos por uma discussão oral sobre
a problemática, a fim de evidenciar se os alunos, agora, conseguiam responder a
problematização inicial. Nesse momento, foi possível comparar as mudanças conceituais dos
alunos, utilizando questionário de conhecimentos prévios e essa síntese final.

4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Um dos pressupostos fundamentais da teoria de Ausubel é que o material a ser
aprendido seja relacionável à estrutura cognitiva de forma substantivas e não arbitrárias
(MOREIRA, 2006, p. 19; PONTES NETO, 2006, p. 118). De posse de tais conceitos e
condições estabelecidas anteriormente, podemos falar em linhas gerais que as atividades
realizadas ao longo das aulas expositivas e dialogadas, podem ser classificadas (a depender
ou não) como materiais potencialmente significativo, exceto a simulação computacional
utilizada sobre quantidade de movimento.
A partir da atividade realizada em sala de aula com base na simulação
computacional chegamos à conclusão preliminar de que o material utilizado não surtiu o
efeito esperado, uma vez que nem o conteúdo abordado foi entendido de forma profícua e
nem a própria dinâmica da simulação em sim teve significado para os mesmos. Do ponto de
vista da Teoria de Ausubel podemos dizer que, possivelmente, os alunos não tinham os
subsunçores necessários para a atividade desenvolvida (MOREIRA, 2006, p. 20), estamos
falando aqui em relação a conhecimentos mínimos para compreender a simulação
computacional. E isso não foi diagnosticado na primeira etapa.
Outros materiais levados para sala de aula foram os vídeos e suas discussões, além
de utilizarmos de trechos informativos de noticiários de jornais, sites, blogs e entre outros.
Primeiramente os vídeos apresentados ao longo das aulas, tinham um grande propósito em
toda a conjuntura da proposta. Com eles, pudemos problematizar e sensibilizar os alunos,
uma vez que os mesmos serviram para “impactar, chocar” os discentes - chamando a
atenção dos mesmos para a gravidade do problema que é a superlotação de ônibus
escolares.

problemática inicial. Uma vez que a maioria dos exemplos tinha um fundo teórico e não
simplesmente matematizado. Com alguns instrumentos de coleta de dados em mãos foi
possível verificar que houve um avanço na compreensão do conceito de quantidade de

Página

foram cruciais para a compreensão de parte do conteúdo ministrado e para responder à

138
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movimento e que os alunos já conseguiam aplicar algumas das ideias adquiridas sobre os
conceitos científicos e sobre a superlotação de ônibus escolares. Isto evidencia que
conseguimos atingir parte de nossos objetivos, tal como o de fazer com que os alunos
compreendessem a superlotação como um problema e, além disso, conseguir entender esse
problema a partir de um “ponto de vista científico”. Por outro lado, os dados coletados
durante a realização das atividades pelos alunos foram insuficientes, não permitindo inferir
se houve ou não aprendizagem significativa dos conceitos ministrados.

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, podemos concluir que ser professor é muito mais do que dar aula, é
oportunizar aos educandos a aquisição de uma aprendizagem significativa, de modo que o
mesmo se torne um cidadão crítico e reflexivo preocupado com seu entorno e não um mero
receptor de informações. O estágio na escola em questão foi gratificante, através dele
pudemos perceber que é possível fazer mais do que o “ensino tradicional” que vem sendo
constantemente utilizado nas escolas. Além disso, pudemos inferir que parte dos nossos
objetivos foi atingido.
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Resumo: O assunto Origem da Vida é sempre aplicado na Escola Básica de forma bem superficial,
limitando-se a descrever hipóteses e/ou teorias sem explorar o embasamento científico e o
conhecimento prévio dos alunos que possibilitaria uma aprendizagem significativa. Entre estas teorias
destaca-se a Panspermia, proposta por Arrhenius em 1903, que de acordo com ele, esporos,
chamados de sementes, poderiam ter semeado vida na Terra trazidos por ventos solares. Hoje, com
o avanço das pesquisas em Astronomia, em especial na Astrobiologia, ampliou-se este conceito, a
teoria tem ganhado por meios das missões espaciais, em especial as missões ao planeta Marte,
subsídios importantes para o seu entendimento. O professor pode, por meio do levantamento do que
o aluno já conhece sobre o assunto, ressignificar conceitos aplicando estratégias que permitam a ele
estar através das novas informações, integrados a sociedade contemporânea, como também que
contextualize suas concepções dando significados ao aprendizado. Este trabalho tem o objetivo de
construir material didático sobre as missões a Marte como estratégias pedagógicas que possam servir
de ancora na atribuição de novos significados sobre a Origem da Vida no Universo.
Palavras-chave: Educação; Astronomia; Aprendizagem significativa; Origem da Vida.
Abstract: The matter Origin of Life is always applied at the basic school but quite transient, limited to
describe assumptions and / or theories without exploring the scientific basis and the students' prior
knowledge that would enable a meaningful learning. These theories highlight the Panspermia,
proposed by Arrhenius in 1903, which according to him, spores, called seeds, could have seeded life
on Earth brought by solar winds. Today, with the advancement of research in Astronomy, especially in
Astrobiology, has expanded this concept, the theory has gained by means of space missions,
particularly the missions to Mars, important information for its understanding. The teacher can,
through the lifting of the student already knows about it, reframe concepts applying strategies that
allow him to be with new information, integrated into contemporary society, but also to contextualize
their conceptions giving meaning to learning. This work aims to build educational materials on
missions to Mars as pedagogical strategies that can serve as anchors in assigning new meanings on
the Origin of Life in the Universe.
Keywords: Education; Astronomy; Meaningful learning; Origin of Life.

um tema que desperta muito interesse e curiosidade. Este assunto quando abordado em
escolas básicas, resultam em hipóteses sustentadas em observações e experimentações
realizadas no nosso planeta, onde geralmente o professor reproduz teorias descritas em
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livros didáticos, que não resultam em uma aprendizagem significativa e não contribui para a
autonomia do aluno. Não há uma preocupação com o conhecimento do aluno, “o mais
importante fator isolado que influencia a aprendizagem é o que o aprendiz já sabe.
Determine isto e ensine-o de acordo” (Ausubel, 1980, p. 6). Apenas repassam conteúdos
de forma mecânica, sem se preocupar em associar informações sobre o tema e também
sem considerar as concepções prévias dos alunos, ensinar e aprender (GOWIN, 1981) deve
ser intermediado por diferentes representações sobre um mesmo conhecimento vindo do
professor, do aluno e do material de ensino.
Postuladas em hipóteses, as teorias que tentam elucidar a origem dos seres vivos
só começaram a ser fundamentados cientificamente no final do século passado. A
Panspermia, hipótese de que existe e pode haver vida em outros locais do Universo,
postulada por Savante A. Arrhenius (1859-1927) propôs que, além de produtos orgânicos, a
própria vida tivesse se originado no espaço, sendo transportada para cá em meteoritos, ela
ressurgiu sucessivas vezes graças a determinadas descobertas científicas: desde os “canais
de marte”, segundo ele equivocadamente descritos por Lowell no fim do século 19 até os
experimentos simulados por Stanley Muller em 1953. Este tema fascina os alunos, e hoje o
estudo da ciência tem se apresentado de forma mais acessível, sua popularização têm sido
uma constante em todas as frentes de ensino e pesquisa, conhecer e explorar estes lugares
além planeta Terra, têm sido um meio pelo qual os cientistas tentam elucidar a origem dos
seres vivos, porém o que chega até os alunos são repetições ipsis litteris das teorias
descritas nos livros.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 2002), de Ciências Naturais, quer
que o ensino de ciências não se restrinja na apresentação de definições científicas, em geral
fora do alcance da compreensão dos alunos. Um assunto como Origem da Vida no contexto
universal requer uso de conceitos em várias áreas que norteiam a Astronomia: Ciências no
Ensino Fundamental, Física, Química, Biologia e Geografia no Ensino Médio, estas disciplinas
colaboram desde a análise da composição química necessária para gerar um ser vivo, até os
fenômenos físicos e do ambiente favorável. Mas, como levar tudo isso para sala de aula?
Como oportunizar ao aluno um entendimento mais claro, de forma a contextualizar as suas
concepções e suas reflexões sobre a origem dos seres vivos, atribuindo significados a este

antropológica

[...]” (MOREIRA, 2006a).

O conhecimento adquirido deve gerar um

aprendizado que garanta ao aluno crítico, estar integrado na sociedade contemporânea,
integrando-se a ela sem distanciar-se de suas novas informações.
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Esta proposta, apresenta um conjunto de atividades baseadas nas Missões
Espaciais a Marte, visto ser um planeta que através da sua exploração tem revelado muitas
evidências da formação de seres vivos no Universo.

Estão sendo aplicadas em escolas

básicas, no município de Feira de Santana, a mesma faz parte de uma pesquisa
desenvolvida no Mestrado Profissional em Astronomia da Universidade Estadual de Feira de
Santana (UEFS) – BA, ela permeia conceitos de vida e de sua origem agregados a condições
químicas e físicas do Universo, favorecendo o entendimento do componente curricular de
forma interdisciplinar. Para isso está sendo utilizadas informações destas missões espaciais
que estão ativas, ou algumas que já encerram. Demonstram de forma lúdica a possibilidade
da origem da vida em outros corpos celestes que não seja a Terra, e foram desenvolvidas a
partir de um levantamento prévio do conhecimento dos alunos, com isto, estas atividades
podem tornar mais fácil o processo de ensino aprendizagem da Astronomia em especial a
Astrobiologia nas escolas básicas.

2–REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
Os

Parâmetros

Curriculares

Nacionais

(PCNs,

2002), de

Ciências

Naturais,

correspondente ao 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental que abrange do 6º ao 9º ano, traz
para os professores sugestões práticas. Já, os PCNs do Ensino Médio sugerem que, a
aprendizagem deve contemplar formas de apropriação e construção de sistemas de
pensamento mais abstratos e ressignificados, que as trate como processo cumulativo de
saber e de ruptura de consensos e pressupostos metodológicos. O professor (MOREIRA,
2006b) é aquele que domina os significados, cabendo a ele apresentar o conteúdo através
de estratégias facilitadoras e verificar se o aluno está captando. A soma de todos atributos
com

o

conhecimento

científico

é

(AUSUBEL,

1982)

resultante

da

construção

do

conhecimento a partir do seu conhecimento prévio e que uma nova informação interage
com outra existente na estrutura cognitiva ou seja, facilitando a aprendizagem subsequente
(MOREIRA e MASINI, 1982).
Para facilitar e motivar a aprendizagem (VYGOTSKY, 1994) é necessário um
suporte educacional, onde o desenvolvimento cognitivo não pode estar separado do
contexto social, histórico e cultural. É preciso encontrar formas de tornar a aprendizagem

indissociável da relação de ensino, ou seja devemos estabelecer conexões para que os
conceitos interajam e se modifiquem em função destas interações com isso adquirindo
novos significados. Novos conteúdos podem dar significados aos conhecimentos prévios, “o
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fator mais importante que influi na aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Isto deve
ser averiguado e o ensino deve depender desses dados” (AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN,
1980).

3–METODOLOGIA
O Projeto consiste em uma pesquisa exploratória aplicativa, iniciada com o
levantamento bibliográfico e questionários investigativos, que foram aplicados em duas
escolas de Educação Básica, em quatro turmas, sendo duas do 7º ano do Ensino
Fundamental e duas turmas 1º ano do Ensino Médio, estes questionários serviram de base
para construção dos materiais didáticos conforme as concepções dos alunos em relação ao
tema explorado. Os dados levantados, resultaram na elaboração, confecção e aplicação do
material didático, ilustrados no mapa conceitual, figura 1.

professores de Ciências – Ensino Fundamental, e de Biologia – Ensino Médio, o material
construído apresenta durante a sua aplicação atividades que possibilitam um feed back,
garantindo assim um retorno para a verificação da captação da aprendizagem pelo aluno.
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Figura 1. Mapa Conceitual dos materiais didáticos.
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4–RESULTADOS
RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO
Foram aplicados 139 questionários, seus dados foram plotados em gráficos, conforme
ilustrado parcialmente nos gráficos 1 e 2, que apresentam o resultado de duas perguntas do
questionário investigativo aplicadas em umas das turmas.

Gráficos 1 e 2. Perguntas do questionário investigativo de uma turma do 1º ano do Ensino
Médio.

Pela análise das respostas aos questionários foi constatado que os alunos
apresentam conceitos prévios, importantes para aplicação do material didático produzido
pelo projeto e estas
stas ideias iniciais trazidas pelo aluno, para a sala de aula, podem ser
decisivas durante a aprendizagem (Lemos, 2005).
2005). O interesse e o fascínio pelo projeto
justificam-se
se pela escolha do foco da pesquisa; o planeta Marte constituindo
constituindo-se em um
tema facilitador
ilitador da aprendizagem o que garante significados reais para o aluno entendendo
a Origem da Vida como um tema próximo dele.

5–CONSIDERAÇÕES
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O material didático produzido está fundamentado para dar aos alunos referências
técnico-científicas, com significados necessários para o entendimento da nova abordagem
sobre Origem da Vida enquanto visão cósmica, a dificuldade não está (AUSUBEL, 2002) na
capacidade de discriminar conceitos, mas pode estar nas relações estabelecidas na
aprendizagem cognitiva e nas novas proposições do material didático. Por isso espera-se
espera
que através da problematização, aplicação de um material didático novo e do diálogo
interdisciplinar ocorra uma construção do conhecimento, levando a uma ancoragem

Ausubel, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva
cognitiva.
Lisboa: Plátano, 2002.
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Resumo: Diante dos avanços tecnológicos, a busca por inserir o aluno na sociedade moderna vem
sendo tema recorrente em pesquisas realizadas por especialistas em Ensino de Ciências,
especificamente no Ensino de Física. Na perspectiva de contribuir para que motivações sejam lançadas
diante desse cenário atual, o presente trabalho teve como premissa tratar das contribuições
conceituais de um aquecedor solar de baixo custo e a sua relação com o meio ambiente e a sociedade.
Este estudo foi realizado na escola EREM Quitéria Wanderley Simões, situada em Venturosa-PE, com
alunos do 2º ano do Ensino Médio. Tendo-se a aprendizagem significativa como pilar, utilizaram-se os
mapas conceituais como forma de avaliação para analisar se houve de fato a aprendizagem por parte
dos estudantes. A proposta de construção dos mapas conceituais foi de suma importância, pois
reforçou a ideia das conexões existentes entre conceitos físicos e outros de diferentes áreas do
conhecimento. A vivência proporcionou aos alunos conhecer um aquecedor solar de baixo custo,
entender os fenômenos físicos envolvidos, além de perceber que a Física contribui de forma ativa para
o desenvolvimento de outras ciências.
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Ensino de Física; Aprendizagem Significativa; Mapas
Conceituais.
Abstract: Given the technological advances, the search for entering students in modern society has
recurring theme being in searches made by experts in science education, specifically in Physics
Teaching. As a contribution to that motivations are released before this current scenario, this work
was premised treat the conceptual contributions of a low-cost solar heater and its relationship with the
environment and society. This study was conducted in EREM Quitéria Wanderley Simões school,
located in Venturosa-PE, with students of the 2nd year of high school. Having meaningful learning as a
pillar, we used the concept maps as an assessment tool to analyze whether there was indeed learning
by students. The proposed construction of conceptual maps was of paramount importance as it
reinforced the idea of connections between physical concepts and other different areas of knowledge.
The experience provided students meet a low-cost solar heater, understand the physical phenomena
involved, and realize that physics contributes actively to the development of other sciences.
Keywords: Science Education; Physical education; Meaningful Learning; Concept Maps.

1–INTRODUÇÃO
De acordo com Moreira (2000), desde a década de setenta, pesquisas sobre

percebe-se a dificuldade em aplicar os resultados obtidos nessas pesquisas. Conforme Pena
(2004, p. 293), “(...) apesar da ampliação do número de experiências que incorporam os
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questões envolvendo o Ensino de Física começaram a emergir no Brasil, porém elas se
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resultados

das

pesquisas

do campo educacional, tais resultados

ainda

encontram

resistências à sua aplicação e prática pedagógica (...)”.
Diante disso, a busca por inserir o aluno na realidade atual ainda é alvo na
construção de novas pesquisas e discussões realizadas por periódicos e estudiosos na área
de Ensino de Ciências. Esses pesquisadores buscam metodologias e práticas que possam
contribuir para a construção do conhecimento da Física por meio de atividades diferenciadas
que abranjam questões em pauta no cotidiano – como a questão ambiental de que trata
este trabalho – e conexões entre essa ciência e outras áreas do conhecimento e métodos
avaliativos que abandonem a ideia de “memorização” de equações matemáticas, o que se
assemelha à “educação bancária”, mencionada por Freire (1982). Uma das maiores
necessidades no ensino da Física é, pois, dar sentido aos conteúdos estudados em sala de
aula, de forma que o aluno possa conectá-los com seu cotidiano, com a sociedade e o
planeta.
Na perspectiva de contribuir para que motivações sejam lançadas para o Ensino de
Física, esta pesquisa teve como objetivo tratar das contribuições conceituais de um
aquecedor solar de baixo custo e a relação dele com a Física, as Energias Renováveis, a
Energia Solar, o Meio Ambiente e a Sociedade. Este estudo foi realizado na Escola Estadual
de Referência em Ensino Médio Quitéria Wanderley Simões, situada em Venturosa-PE, com
alunos do 2º ano do Ensino Médio. Considerou-se a ideia de que, para minimizar os
problemas existentes e promover a aprendizagem significativa no Ensino de Física, deve-se
partir daquilo que o aluno já sabe (AUSUBEL, 2003, folha de rosto).
Assim, acredita-se que o uso de mapas conceituais no processo avaliativo pode
promover “... uma forma de avaliação muito interessante, pois eles permitem que relações
significativas existentes nas estruturas cognitivas dos alunos sejam desveladas em sua
construção.” (MACHADO; OSTERMANN, 2005). Dessa forma, o aluno poderá relacionar
determinados conceitos, até então considerados desconexos, rumo à aprendizagem
significativa.
Tendo-se isso em vista, este trabalho relata e analisa a vivência de aulas em que se
utilizou um aquecedor solar de baixo custo, associando-o a conteúdos relativos a “Calor” em
uma turma de 2º ano do ensino médio, e foram construídos mapas conceituais, antes e

A aprendizagem significativa é uma teoria desenvolvida por David P. Ausubel. Em
sua essência, esse autor propõe que se leve em consideração o que o aluno já sabe, ou
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seja, o conhecimento prévio – conceitos, proposições, princípios, fatos, ideias, imagens,
símbolos –, de fundamental importância para a TAS, uma vez que se constitui como
determinante no processo de aprendizagem. O conhecimento prévio é significativo por
definição e, por isso, constitui-se como base para a transformação dos significados
potencialmente significativos (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980; AUSUBEL, 2003, folha
de rosto).
Nessa perspectiva, Moreira (2005, p.5) defende que “Na aprendizagem significativa
há uma interação entre o novo conhecimento e o já existente, na qual ambos se modificam
(...)”. Dessa forma, entende-se que levar em consideração os conhecimentos prévios dos
alunos antes de uma intervenção oportuniza a eles a reinterpretação dos conceitos ou
concretização do conhecimento já existente, o que implica a aprendizagem significativa.
Para isso, é preciso utilizar-se uma ferramenta que permita esse tipo de
aprendizagem. Pensou-se, então, na construção de Mapas Conceituais, tendo-se como base
a teoria de Ausubel. Para Moreira (2005, p.4), “mapas conceituais foram desenvolvidos para
promover a aprendizagem significativa”. Para melhor entender-se o que são mapas
conceituais, tome-se a seguinte explicação:
Quando construímos um mapa conceitual, estamos mostrando tipos de
relações que fazemos entre conceitos. (...) mostramos quão ricas são as
relações entre os conceitos presentes em nossa estrutura cognitiva, ou seja,
ele pode explicitar o quanto aprendemos significativamente um determinado
assunto (MACHADO e OSTERMANN, 2005, p. 04).

Vê-se, então, que o mapeamento conceitual é tido como um instrumento que
favorece a explicitação da estrutura de conhecimentos dos estudantes e dos conceitos que
lhe dão suporte. Ausubel et al. (1980) assim definem esse mapeamento: “(...) objetos,
eventos, situações ou propriedades que possuem atributos criteriais comuns, e que são
designados por algum signo ou símbolo, tipicamente uma palavra com significado genérico
(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 39; 47)”. Conceitos são compreendidos como
unidades do conhecimento. Desse modo, mapas conceituais – mapas de conceitos –
correspondem à teoria da aprendizagem significativa (NOVAK, 2000).
3–METODOLOGIA

Referência em Ensino Médio Quitéria Wanderley Simões. Esses estudantes construíram dois
mapas conceituais: um anterior à intervenção (conhecimentos prévios) e outro posterior a
ela (conhecimentos posteriores).
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Conforme já mencionado, esta pesquisa foi realizada com alunos da rede pública de
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Adotando-se uma metodologia similar à da pesquisa de Souto (2009), realizou-se,
em um primeiro momento, uma intervenção em uma aula com o intuito apresentar aos
estudantes como se constrói um mapa conceitual e como organizá-lo. Essa etapa foi
necessária, pois os mapas conceituais construídos pelos alunos deveriam ser analisados a
partir das conexões entre conceitos e palavras deles. Posteriormente, dividiu-se a turma em
grupos e cada um recebeu uma folha de papel A4, cartolina, canetas, réguas e um envelope
contendo vários conceitos relacionados, ou não, com o tema “Calor e Propagação de Calor”.
Construídos os primeiros mapas conceituais, estes foram recolhidos para análises
posteriores, levando-se em consideração o fato de que não há o mapa conceitual “correto”
ou “errado” (NOVAK, 1984).
O segundo momento ocorreu em duas aulas (intervenção didática) com o
aquecedor solar construído no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco (IFPE) – Campus Pesqueira de forma semelhante ao utilizado por Damásio e
Steffani (2007), ou seja, com embalagens de garrafa PET e latinhas de refrigerante. O
funcionamento desse aquecedor é simples e está completamente relacionado aos conceitos
de Calor: a radiação solar incide sobre a superfície negra das embalagens de garrafa PET e
latinhas de refrigerante, as quais absorvem a energia solar, transferindo-a para a água que
está na tubulação. O alumínio reflete a radiação infravermelha, permitindo que a energia
solar não se perca por completo e, pelo princípio da 2ª Lei da Termodinâmica, a energia
solar é transformada em energia térmica, resultando no aquecimento da água.
Isso ocorre da seguinte forma: coloca-se a água fria em um depósito ligado à
tubulação; a água que está na parte baixa do aquecedor é aquecida e sobe, e a água fria
que está no depósito, sem separação física, começa a aquecer. Isso se dá pela transferência
de energia por convecção (DAMÁSIO; STEFFANI, 2007).
Durante a intervenção didática, os alunos foram levados para a quadra esportiva
por ser esta a única área aberta da escola. Nesse momento, além de discutirem-se os
fenômenos físicos presentes no aquecedor solar, foi possível contextualizá-los e conectá-los
com outros temas, tais como: 2ª Lei da Termodinâmica, Energias Renováveis, Energia
Solar, Meio Ambiente e Sociedade. Esse momento foi de grande valia, pois a maioria dos
alunos fez questionamentos e, ao mesmo tempo, refletiu sobre possíveis contribuições do

conceitual, construído na aula anterior, e tiveram a chance de mudar ou acrescentar algo
mais nos mapas. Com redundância, a grande maioria defendeu que se construísse um novo
mapa conceitual, sugestão aceita pela pesquisadora. Depois de construídos os novos mapas
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conceituais e feitas discussões entre eles, pediu-se aos alunos que apresentassem seus
mapas conceituais definitivos a todo o restante da turma, pois se entende que esse trabalho
deve ser socializado.

4–RESULTADOS E DISCUSSÕES
A utilização dos mapas conceituais como método avaliativo e a inserção de uma
aplicação da energia solar no ensino de Física proporcionaram aos alunos reflexões e
discussões sobre diversos fenômenos científicos e sociais.

Figura 1. Mapa conceitual construído por
quatro alunas da referida turma.

Figura 2. Mapa conceitual construído por
quatro alunos da referida turma.

Quanto à Física, constatou-se que os alunos realizaram conexões relevantes a
partir do que lhes foi proposto (Figuras 1 e 2), o que contribuiu para acrescentar novos
conhecimentos

aos

já

existentes,

fato

percebido

por

meio da

construção

e

das

apresentações dos mapas conceituais.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constitui uma motivação para construção de uma nova visão da Física em sala de

mitos associados à avaliação da aprendizagem por parte dos alunos. Desse modo,
implementar atividades com o uso de mapas conceituais como ferramenta avaliativa pode
ajudá-los a verem que a Física não se resume às equações matemáticas vistas em sala e
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nos livros didáticos, mas tem conexões com diversos fenômenos em nossa sociedade e,
principalmente, com o desenvolvimento sustentável e ambiental. A proposta de construção
dos mapas conceituais foi de suma importância, pois reforçou a ideia das conexões
existentes entre conceitos físicos e outros de diferentes áreas do conhecimento.
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Resumo: A aprendizagem é um tema recorrente nas pesquisas realizadas em Ensino de Ciências, em
específico, no Ensino de Física. A procura por estabelecer quando ocorre de fato a aprendizagem tem
levado à proposição de novas metodologias e práticas. É sabido que diversos alunos não percebem a
Física como uma ferramenta para compreensão do mundo. No intuito de contribuir para a mudança
desse quadro, desenvolvemos uma sequência didática sobre o tema “Diferença de Potencial Elétrico e
suas representações no cotidiano”, contextualizando-o a partir do uso que se tem feito das “armas de
choque”. Tendo como premissa a importância dos conhecimentos prévios dos alunos, utilizaremos
como instrumento avaliativo os mapas conceituais a fim de perceber se houve aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Ensino de Física; Aprendizagem Significativa; Mapas
Conceituais.
Abstract: Learning is a recurring theme in research in science education, in particular, in Physics
Teaching. The demand for establishing when there is in fact learning has led to the proposal of new
methodologies and practices. It is known that many students do not understand the physics as a tool
for understanding the world. In order to contribute to change in this scenario, we have developed a
teaching sequence on "Difference of electric potential and their representations in everyday life",
contextualizing it from the use that is made of "stun guns". Premised on the importance of students'
prior knowledge, we will use as assessment tool concept maps to see if there was learning.
Keywords: Science Education; Physical education; Meaningful Learning; Concept Maps.

1–INTRODUÇÃO
As pesquisas que se concretizaram em meados dos anos 1960 traziam em sua
essência métodos e ideias acerca de como a Física deve ser ensinada, mas não sobre como
aprender a Física. Reflexões foram feitas em torno dessas questões, promovendo a procura

Física,

tais

como:

as

concepções

espontâneas,

mudança

conceitual,

resolução

problemas, formação inicial, entre outras que foram desenvolvidas (MOREIRA, 2000).

de
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Em nosso trabalho, discutiremos o tema Diferencial de Potencial Elétrico, tratando
de assuntos presentes no cotidiano, como a comercialização de objetos a exemplo das
“armas de choque”, frequentemente utilizadas pelas autoridades de segurança e cuja venda
é proibida. Apesar dessa proibição, ainda são encontradas clandestinamente, nos centros
comerciais. Algumas dessas armas têm, entre outras formas, o formato de lanternas, que
partem do fenômeno físico de Diferença de Potencial elétrico. Conforme Halliday (2009),
A Diferença de Potencial elétrico ΔV entre dois pontos i e f é igual à diferença
entre os potenciais elétricos dos dois pontos. A Diferença de Potencial entre
dois pontos é, portanto, o negativo do trabalho realizado pela força
eletrostática para deslocar uma carga unitária de um ponto para o outro
(HALLIDAY, 2009, p.98).

Para tratar desse tema, utilizaremos uma espécie de “raquete”, muito usada para
matar insetos. Pretendemos discutir, com os alunos do 3º ano do Ensino Médio da escola
EREMJAM (Escola Estadual de Referência em Ensino Médio José de Almeida Maciel), situada
em Pesqueira-PE, se esse objeto constitui uma arma de choque. Dessa forma, desejamos
debater esse tema e avaliar a intervenção de uma forma diferenciada, adotando os mapas
conceituais como um método avaliativo. Esses mapas são diagramas que indicam relações
existentes entre conceitos, ou entre palavras que usamos para interligar umas às outras e
representar conceitos (MOREIRA, 2005).
A ideia da adoção desses mapas como método avaliativo nos remete ao ensino da
Física, o qual ainda guarda características criticadas por Paulo Freire em uma de suas
concepções de Educação, a “educação bancária” (FREIRE, 1982). Entendemos que ainda há
alunos que aprendem de uma forma “mecânica”, ou seja, recebem informações e efetuam
resoluções baseadas em equações matemáticas, seguindo à risca o livro didático. Assim,
raramente chegam aos conceitos a partir de algum questionamento que possa contribuir
para o seu aprendizado.
Diante dessa constatação, sentimos a necessidade de contribuir para as reflexões
sobre o ensino de Física, apontando novas possibilidades de contextualização que permitam
a construção de realidades e conceitos sobre o mundo à nossa volta. Desse modo, esta
pesquisa tem como objetivo propor atividades a serem desenvolvidas no 3º ano do Ensino
Médio, utilizando o conceito de Diferencial de Potencial Elétrico (ddp) com a inserção de
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2–CONTRIBUIÇÕES DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID P. AUSUBEL
PARA O ENSINO DE FÍSICA E OS MAPAS CONCEITUAIS
De acordo com teoria desenvolvida por David P. Ausubel, a aprendizagem
significativa implica em uma interação seletiva entre o novo conhecimento e os
conhecimentos prévios – subsunçores – preexistentes na estrutura cognitiva (AUSUBEL,
2000). De acordo com Moreira (2005),
Na aprendizagem significativa há uma interação entre o novo conhecimento e
o já existente, na qual ambos se modificam. À medida que o conhecimento
prévio serve de base para a atribuição de significados à nova informação, ele
também se modifica, ou seja, os subsunçores vão adquirindo novos
significados, se tornando mais diferenciados, mais estáveis (MOREIRA, 2005,
p. 5).

Dessa forma, levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos antes de
uma intervenção ajuda na construção ou reconstrução do conhecimento já existente,
promovendo a aprendizagem significativa, proposta por Ausubel. Para Nardi (2004, p. 59),
“(...) a importância de se conhecer as ideias prévias que os alunos trazem consigo é de
fundamental

importância,

pois

a

construção

do

conhecimento

está

baseada

no

desenvolvimento das noções que os alunos vão apresentando.”
Além de considerar os conhecimentos prévios dos alunos, faz-se necessário
viabilizar a aplicabilidade dos conceitos vistos em sala à realidade de cada um e promover a
relação desses conceitos com outras áreas do conhecimento. Tendo em vista que,
atualmente os alunos em sua história social e cultural, quando o professor ‘ensina a lição’,
não sabem do real significado dos problemas que respondem (MEIRIEU, 1998). Assim, a fim
de aproximar os estudantes da realidade em que eles se inserem, é preciso criar
possibilidades de atividades que promovam a aprendizagem significativa, como é o caso dos
mapas conceituais.
Entretanto, é importante destacar que Ausubel nunca falou em mapas conceituais
em sua obra. Esta ideia foi desenvolvida nos anos setenta por Joseph Novak na
Universidade de Cornell, Estados Unidos. Tendo como premissa a teoria de Ausubel, Moreira
(2005, p.4) afirma que “[os] mapas conceituais foram desenvolvidos para promover a
Compreendemos,

então,

que

esses

mapas,

além

de

contribuírem para o desenvolvimento da aprendizagem, podem ser uma opção de avaliação.
Isso porque, conforme Moreira (2005),
(...) mapas conceituais podem ser usados para se obter uma visualização da
organização conceitual que o aprendiz atribui a um dado conhecimento.
Trata-se basicamente de uma técnica não tradicional de avaliação que busca
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informações sobre os significados e relações significativas entre conceitoschave da matéria de ensino segundo o ponto de vista do aluno. É mais
apropriada para uma avaliação qualitativa, formativa, da aprendizagem
(MOREIRA, 2005, p. 05).

Vale a pena, pois, retomar o que disseram Machado e Ostermann (2005). De
acordo com esses autores,
“Quando construímos um mapa conceitual, estamos mostrando tipos de
relações que fazemos entre conceitos. Desta forma, mostramos quão ricas
são as relações entre os conceitos presentes em nossa estrutura cognitiva,
ou seja, ele pode explicitar o quanto aprendemos significativamente um
determinado assunto (MACHADO; OSTERMANN, 2005, p. 04)”.

Levando isso em consideração, a linha de pesquisa adotada neste trabalho é a de
Moreira (2005), Machado e Ostermann (2005), para quem mapas conceituais enriquecem
relações existentes entre conceitos e podem ser construídos individualmente, ou seja, cada
um pode construir o seu mapa conceitual, pois não existe o mapa correto (NOVAK, 1984).

3–METODOLOGIA
A pesquisa será realizada com alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública de
ensino da cidade de Pesqueira-PE, precisamente na Escola de Referência em Ensino Médio
José de Almeida Maciel (EREMJAM). Esses alunos serão orientados para construírem dois
mapas conceituais: um anterior à intervenção (conhecimentos prévios) e outro posterior à
intervenção (conhecimentos posteriores).
Adotando uma metodologia similar à realizada na pesquisa de Souto (2009),
inicialmente explicaremos aos estudantes como se constrói um mapa conceitual e como
organizá-lo. Vemos esse momento como necessário por entendermos que, a partir dos
mapas conceituais construídos pelos alunos, poderemos analisar as conexões entre
conceitos e palavras por eles propostos. Em seguida, os alunos serão organizados em
grupos a fim de criarem os próprios mapas conceituais. Cada grupo receberá cartolina,
canetas, réguas e um envelope contendo várias palavras e conceitos relacionados, ou não,
ao tema “Diferencial de Potencial Elétrico (ddp)”. Dando prosseguimento a essa atividade,

presente a ideia de que não há o mapa conceitual “correto” (NOVAK, 1984).
Em um segundo momento, realizaremos a intervenção, quando abordaremos o
conteúdo de Diferencial de Potencial Elétrico (ddp). Para tal, contextualizaremos esse
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conteúdo, tomando como exemplo as “armas de choque”. Ao apresentarmos o conteúdo e
mostrarmos a raquete, levantaremos questões, como: “A raquete seria uma arma de
choque?” A partir dos questionamentos e das discussões decorrentes deles, com a ajuda do
multímetro, faremos medições das tensões criadas pela ddp. Com isso, pretendemos que os
alunos percebam que um aparelho elétrico só funciona quando se cria uma diferença de
potencial entre dois pontos, permitindo o deslocamento espontâneo de cargas no nível do
campo elétrico onde atuam forças que realizam trabalho (HALLIDAY, 2009).
Após a vivência das aulas descritas anteriormente, os alunos irão construir outro
mapa conceitual a partir da mesma dinâmica adotada no primeiro. Depois de todas as
etapas descritas, procederemos à análise do desenvolvimento dos estudantes, tendo como
ferramenta os mapas conceituais construídos por eles antes e depois a intervenção.

4–RESULTADOS E DISCUSSÕES
Esperamos

que

os

resultados

dessa

intervenção

contribuam

para

sugerir

metodologias de avaliação do processo ensino-aprendizagem que representem uma
alternativa que se distancie um pouco do método tradicional de avaliação. Não queremos
afirmar que esse método deve ser desprezado ou seja “errado”. Nossa preocupação está no
fato de que a maioria dos professores de ensino de ciências, especificamente os de Física,
apresentam certa dificuldade em avaliar se os estudantes aprendem efetivamente.
Entendemos, pois, ser necessário buscar a superação da relação entre o que detém o saber
e o que deve aprender (FREIRE, 1982). Nossa expectativa é, portanto, que os alunos
desenvolvam a competência de relacionar o conteúdo de Diferencial de Potencial Elétrico
(ddp) aos acontecimentos, considerados desconexos, presentes em seu cotidiano. Em
outras palavras, desejamos que ocorra a aprendizagem significativa.

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da contextualização dos conteúdos referentes ao tema Diferencial de
Potencial Elétrico, pretendemos promover uma aprendizagem significativa (AUSUBEL,
2000). Para tal, à luz dos estudos de Moreira (2005), Machado e Ostermann (2005),
faremos uma intervenção em uma turma de 3º ano do Ensino Médio, da escola EREMJAM

mapas conceituais como ferramenta didático-pedagógica para auxiliar no processo
avaliativo do ensino de Física.
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(Escola Estadual de Referência em Ensino Médio José de Almeida Maciel), situada em
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Resumo: Vivencia-se um período de transformação das técnicas de ensino e aprendizagem na escola
como instituição. Além dos seus muros, novas tecnologias são desenvolvidas e paulatinamente
incorporadas ao cotidiano das pessoas. As instituições de ensino tentam acompanhar estas mudanças
atualizando-se e adquirindo equipamentos como computadores, tablets, televisores e conexão com a
internet para que os professores possam utilizar mídias em sala de aula. Apesar disto, a análise das
melhores abordagens de uso destas tecnologias para o ensino é deixada de lado. Com isto várias
questões ficam em aberto. A utilização dos recursos tecnológicos pode contribuir para a aprendizagem
significativa do estudante? Quais são os novos desafios que surgem para a escola? Como os
professores podem lidar com eles? Este trabalho tem como objetivo investigar tais questões e com
isto contribuir para a reflexão sobre a aprendizagem significativa no processo de ensino-aprendizagem
de Astronomia.
Palavras-chave: Ensino, Aprendizagem Significativa, Astronomia, Tecnologias.
Abstract: Experiencing a period of transformation of teaching and learning techniques in school as an
institution. In its walls, new technologies are developed and gradually incorporated into the daily lives
of people. Educational institutions try to keep up with these changes by upgrading and purchasing
equipment such as computers, tablets, televisions and internet connection so that teachers can use
media in the classroom. Nevertheless, the analysis of the best approaches for using these
technologies for education is set aside. With this number of issues remain open. The use of
technological resources can contribute to significant student learning? What are the new challenges
that come to school? How teachers can deal with them? This work aims to investigate such issues and
thus contribute to the reflection on the significant learning in the teaching-learning process
Astronomy.
Keywords: Meaningful Learning, Astronomy, Technology.

1-INTRODUÇÃO
As tecnologias de informação como recurso didático são empregadas no processo
de ensino-aprendizagem dos estudantes, pois em seu cotidiano eles estão cercados destes

aumento da estrutura informatizada das salas de aula para a realização de atividades
presenciais, ou mesmo à distância. Entretanto, mesmo com o grande investimento no
aparelhamento tecnológico das salas de aula, os educadores da rede pública de ensino vêm
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percebendo que os estudantes têm demonstrado menos conhecimento dos conceitos
abordados. Apesar de o estudante conhecer a parte conceitual, o mesmo possui uma
grande dificuldade em aplicá-los na resolução de problemas. As definições que os conceitos
carregam parecem estar desprovidas de qualquer elemento concreto para ele, e o mesmo
se mostra incapaz de interpretá-las. Tais situações levam o educador a perceber e refletir
sobre a necessidade de empregar diferentes estratégias pedagógicas, entre as quais, a
inserção de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como recurso didático (Born
2012). Percebe-se então, que pode estar ocorrendo uma aprendizagem mecânica, onde o
estudante tem apenas a preocupação de reproduzir certos conceitos para utilizá-los no
momento da prova e em seguida descartá-lo.
Desse modo, é necessário que a prática seja orientada não apenas pelo uso das
tecnologias, mas principalmente por uma teoria da aprendizagem que possa fundamentá-la
e contribuir de maneira efetiva para o aprendizado do estudante.
No presente trabalho, a teoria adotada foi a da aprendizagem significativa, por ser
entendida como a mais coerente com a proposta apresentada, pois compreender como o
estudante aprende é a melhor forma de contribuir para que esse aprendizado seja
significativo.
2-REFERENCIAL TEÓRICO
Já é claro que, a simples presença de novas tecnologias na escola não é por si só
uma garantia de maior qualidade na educação. O ensino baseado na recepção e na
memorização de informações, dito tradicional, pode ser mascarado pela cosmética de
modernidade. Neste caso, a melhoria do processo de aprendizagem e familiarização dos
estudantes com as novas tecnologias exige a necessidade do desenvolvimento de
competências. A qualidade de um ambiente tecnológico de ensino dependerá muito mais de
como ele será explorado didaticamente, do que das suas características tecnológicas,
fazendo com que o papel do educador seja fundamental nas propostas de inovações (Moran
2009).
Nesse sentido, é necessário que todo o processo de ensino-aprendizagem seja
pensado de forma a contribuir para que a aprendizagem seja significativa, desde a

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
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aprendizagem significativa que o significado lógico do material
aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito.

de

E ainda:
Aprendizagem significativa não é aquela que o aprendiz nunca esquece. O
esquecimento é uma consequência natural da aprendizagem significativa; é o
que Ausubel chamava de assimilação obliteradora, ou seja, a perda
progressiva da dissociabilidade dos novos conhecimentos em relação aos
conhecimentos que lhes deram significados, que serviram de ancoradouro
cognitivo.

De acordo com Pelizzari (2001/2002) “a aprendizagem é muito mais significativa à
medida que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno e
adquire significado para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio”.
Sendo assim, é pertinente que haja uma preocupação com o conhecimento prévio
dos estudantes já que este, de acordo com Moreira (1997) “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”.
Moreira (1997) afirma também que ”Essencialmente, 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”. Ou seja, o
educador precisa considerar estes dois fatores ao organizar um conteúdo. Além disso,
“Ausubel defende a posição de que as ideias, fenômenos e conceitos mais gerais e
inclusivos devem ser apresentados no início do processo instrucional para que sirvam de
ancoragem conceitual para a aprendizagem subsequente” (Moreira 2006).
De acordo com Pelizzari (2001/2002):
O que é sugerido é a participação ativa do sujeito, sua atividade autoestruturante, o que supõe a participação pessoal do aluno na aquisição de
conhecimentos, de maneira que eles não sejam uma repetição ou cópia dos
formulados pelo professor ou pelo livro-texto, mas uma reelaboração pessoal.

Nesse sentido, ao educador cabe a tarefa de privilegiar uma abordagem em que a
nova informação possa interagir com uma estrutura de conhecimento específica existente
na estrutura cognitiva do indivíduo (Moreira 2006).

contribuir para a aprendizagem significativa.
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3-METODOLOGIA
O primeiro evento do projeto será a seleção dos temas de Astronomia para serem
abordados na sala de aula, tendo como base o currículo das turmas.
A aplicação do projeto será dividida nos seguintes momentos:
Será aplicado um questionário com as três turmas da 3ª série do Ensino Médio
(pré-teste), que Já foi elaborado e está em processo de validação. A partir da sua análise,
será feita a verificação de quais informações relacionadas ao tema os estudantes já
possuem para em seguida elaborar uma proposta de abordagem do tema que possa
contribuir para uma melhor assimilação do conteúdo, pois, de acordo com o referencial
teórico, a aprendizagem será significativa se o conteúdo for incorporado a estruturas de
conhecimento que o estudante já possui, de modo que estas estruturas (subseunçores)
ajudam a fixar novos conhecimentos.
Dependendo dos resultados dos questionários, serão propostas as seguintes formas
de abordagem do conteúdo:
A classe será dividida em cinco equipes (de 5 a 6 componentes), para cada um será
sorteado um tema onde os componentes irão escrever uma síntese e em seguida fazer uma
apresentação em rodízio.
Ao final das apresentações, o professor fará uma explanação do assunto utilizando
mapa conceitual e também uma discussão com a turma através de leitura de imagem.
Em seguida, os estudantes irão produzir um vídeo, a respeito do tema apresentado,
o qual será apresentado à turma através de DVD ou Data Show. Na produção dos vídeos
serão observados os seguintes aspectos:
• Criatividade
• Duração máxima de 5 minutos
• Qualidade técnica e rigor científico (clareza na informação, fidelidade ao conteúdo,
confiabilidade das fontes).
• Sinopse do vídeo
Na sequência, os estudantes assistirão aos vídeos confeccionados e farão um mapa
conceitual que será avaliado com o objetivo de verificar se houve ou não êxito com a

O trabalho encontra-se na fase inicial.
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5-CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se que este trabalho permita verificar se a abordagem conceitual de
Astronomia utilizando as tecnologias da informação e comunicação (TICs) pode contribuir
para a aprendizagem significativa, se o resultado for positivo, quais as TICs mais adequadas
para o ensino, além de uma estimativa do melhor tempo de interação.
Os resultados obtidos neste trabalho podem nortear a aplicação de novas
tecnologias dentro da sala de aula. É sabido que a realidade de países emergentes como o
Brasil é diferente da de países do hemisfério norte. Na ansiedade de suprir as diferenças, as
políticas públicas não têm onde se ancorar para determinar que estratégia adotar e com
isso o custo da modernização se torna alto, já que, verbas públicas são subaproveitadas, ou
até desperdiçadas.
Aguardamos que a elaboração e utilização de metodologias inovadoras deste
trabalho que, ancoradas ao uso das TICs, possibilitem a codificação, gerenciamento e
disseminação do conhecimento no ensino de Astronomia.
As possibilidades técnicas e metodológicas deverão ser capazes de maximizar a
eficiência do processo de ensino de Astronomia e Ciências básicas sob a utilização de meios
tecnológicos. Desta forma, as relações entre acessar conhecimento e desenvolver novos
conhecimentos que podem ser aplicáveis e possibilitem mudanças no ritmo de ensino
devem ser alcançadas.
Além disso, espera-se que este trabalho venha contribuir para que o educador
reflita sua

prática

pedagógica,

compreendendo

a

importância

de planejar

a aula

fundamentada em uma teoria da aprendizagem, que pode ajudar a nortear a organização
da aula e com isso promover melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem.
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Resumo: Este Projeto tem por finalidade o desenvolvimento de kits didáticos para laboratório de
ciências, com enfoque na Astronomia, como instrumento complementar das aulas teóricas de Ensino
de Ciências. No âmbito educacional, as diversas mudanças vivenciadas a partir da incorporação das
aulas experimentais têm propiciado um constante repensar das relações de ensino-aprendizagem na
área de Ciências, podendo oferecer uma grande contribuição nas práticas pedagógicas. Por essa
razão, o seu uso não pode ser feito de forma aleatória e desvinculado de uma concepção educacional.
O desafio é produzir saberes relacionado à teoria e prática dentro do contexto escolar e do dia-a-dia
dos alunos. Ainda mais, pretendesse esclarecer conceitos às vezes incompreendidos pelo educando,
derrubando normas impostas pelas tradicionais aulas teóricas e fazendo interligações entre diversas
disciplinas, tais como História, Geografia, Física, Matemática, Geometria, Biologia e Química. Esperase que uma apresentação dinâmica experimental dos conceitos científicos, com interligações com a
Astronomia, permita determinar o potencial didático dos laboratórios científicos. A criação de novos
kits didáticos, capazes de ligar o cotidiano do estudante com conceitos de Astronomia, deveria motivar
ao estudo de disciplinas cientificas fazendo com que o estudante estimule sua criatividade e amplie
sua formação reflexiva crítica.
Palavras-chave: Laboratório de Ciências; Astronomia; Educação; Prática Pedagógica e Aprendizagem
Significativa.
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Abstract: This project aims at the development of educational kits for science laboratories, with a
focus on astronomy. In the educational field, the changes that have been derived from the
incorporation of experimental classes have provided an opportunity for rethinking of the relationship
between teaching and learning. In the area of science, this can offer a great contribution in teaching
practices. The challenge is to produce knowledge related to the theory and practice within the school
context and day-to-day lives of students. We intend to follow this approach with Astronomy and
provide critical experiential opportunities that will facilitate learning. This will clarify concepts
sometimes misunderstood solely by lecture and make connections between diverse disciplines, such
as History, Geography, Physics, Mathematics, Geometry, Biology and Chemistry. It is well known that
this area of science arouses much curiosity in children of all ages. It is expected that the presentation
of scientific concepts using experiments, with interconnections with Astronomy, will increase the
comprehension of the students. The Creation of new educational kits, which is able to connect the
student with everyday concepts of astronomy, should motivate the student about learning more about
the scientific disciplines and help the student by stimulating their creativity and expand their critical
reasoning.
Keywords: Laboratory Sciences; Astronomy; Education; Teaching Practice and Learning Significative.
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1–INTRODUÇÃO
Atualmente o ensino vem passando por diversos processos e propostas para
motivar os alunos e consequentemente melhorar a aprendizagem. São vários os programas
que surgem com esse ideal, bem como os chamados projetos estruturantes que várias
secretarias de educação no Brasil propõem.
Durante a Jornada Pedagógica (2013) foi colocado que, “Os Projetos Estruturantes
constituem

uma

categoria

composta

por

um

conjunto

de

ações

que,

além

de

implementarem políticas educacionais, buscam a reestruturação dos processos e gestão
pedagógicos, a diversificação e inovação das práticas curriculares e, como consequência e
foco principal, a melhoria das aprendizagens”.
Esses

projetos

têm

como propósito

amenizar

um

dos

grandes

problemas

atualmente da educação, que é a transmissão de conhecimento de forma não eficiente. São
vários os fatores que levam a essa degradação da educação, mas o principal está na
formação do professor e consequentemente a forma com a qual estão sendo aplicadas as
suas práticas pedagógicas, principalmente nas disciplinas da área de Ciências da Natureza.
Muitas, por serem ainda tradicionalista, estão obsoletas em confronto com o perfil dos
estudantes que possuem fácil acesso a informações sobre tudo que acontece no Mundo.
Com este propósito, o presente trabalho tem como proposta desenvolver kits
didáticos que relacionem o Ensino de Ciências com o Ensino de Astronomia, de forma
interdisciplinar, com o intuito de despertar no discente a curiosidade cientifica, fortalecendo
o processo de ensino aprendizagem, bem como estimulando a troca de ideias, informações,
reflexão e experiências entre professores e alunos. Para isso, foram selecionados trinta
alunos do Ensino Médio, do Colégio Estadual Carmem Andrade Lima, em Feira de SantanaBahia. Essa seleção ocorreu através da disponibilidade do aluno em permanecer na escola
após horário normal de aula, denominado de sexto horário, já que o turno possui cinco
horários, com duração de cinquenta minutos cada.
2–MARCO TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
A utilização de experimentos paralelos a conteúdos didáticos torna mais simples a
explicação por parte do professor e de fácil compreensão e visualização por parte dos

assimilação sem usar nenhum artifício que estimule o interesse do estudante por aquele
assunto; o estudante tem uma atitude passiva diante de assuntos que são apresentados de
maneira formal, sem vínculo com a realidade; a maioria dos estudantes do ensino
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fundamental tem dificuldade em entender conceitos matemáticos e essa dificuldade é
levada para o segundo grau, prejudicando o ensino de Física e Química”.
Uma ótima ferramenta que também está sendo utilizada para complementar o
Ensino de Ciência e também tornar o aprendizado mais significativo é o uso de conceitos
ligados a Astronomia.
Gonzales (2004) relata que, “Tendo a Astronomia como elemento motivador e
utilizando

sua

característica

multidisciplinar,

despertar

a

curiosidade

científica

dos

estudantes e seu interesse pelas ciências. Por aguçar a curiosidade desde tempos remotos,
a Astronomia é a motivação ideal para introduzir uma vasta gama de conceitos de todas as
áreas de conhecimento”.
As diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação (MEC) através dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) vêm constituindo um referencial de qualidade
para a educação no Ensino Básico em todo o País. As suas orientações propõem temas que
revitalizam o interesse pelas disciplinas de Ciência em especial pelo estudo da astronomia,
já que o tema está presente no cotidiano dos estudantes como as estações do ano, o nosso
calendário, as fases da Lua, os movimentos da Terra, bem como alguns outros fenômenos.
Isto é bastante relevante no que tange a aprendizagem significativa, já que é de
suma importância levar em consideração os conhecimentos prévios dos estudantes. Moreira
(2014) diz que “lembremos que a aprendizagem significativa decorre da interação nãoarbitrária e não-literal de novos conhecimentos com conhecimentos prévios (subsunçores)
especificamente relevantes. Através de sucessivas interações um dado subsunçor vai,
progressivamente, adquirindo novos significados, vai ficando mais rico, mais refinado, mais
diferenciado,

e

mais

capaz

de

servir

de

ancoradouro

para

novas

aprendizagens

significativas”.
Por isso, o desenvolvimento de estudos que abordem discussões e desenvolvimento
interacionais entre conteúdos normalmente ministrados em sala de aula com enfoque em
Astronomia através de experimentos é de grande relevância para o fortalecimento no
processo de ensino aprendizagem.

3–MATERIAIS E MÉTODOS

didáticos, que verterão sobre as disciplinas cientificas e as abordadas no ensino médio, a
saber, Química, Física, Biologia, Matemática, Geometria e Geografia. Para a realização das
investigações, foram seguidos os seguintes passos:
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Com a finalidade de investigar o uso de aulas experimentais, dando enfoque a
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• Primeiramente selecionamos um quantitativo de 30 alunos;
• Aplicação de um pré-teste para a verificação dos conhecimentos prévios,
abordando o conteúdo;
• Exposição de uma aula teórica do conteúdo;
• Aplicação de um teste para a verificação do conhecimento alcançado durante a
aula teórica;
• Exposição de uma aula experimento acerca do conteúdo;
 Aplicação de um pós-teste para a validação da importância da aula de
laboratório para a aprendizagem.

Durante o processo, não ocorreram modificações no material de apoio, apenas na
exposição da parte teórica, reforçando os pontos onde os alunos sentiram dificuldades de
compreensão.
Os kits construídos foram:

 Física:

Eletrotécnica

-

Circuitos

Three-way

e

Four-way

-

faz

uso

de

conhecimentos eletrotécnicos.
 Química: Amoeba Geleca

– Estudo de polímeros, com enfoque na teoria da

Panspermia.
 Física: Espectrofotometria – Permitirá estudar a intensidade de um feixe de luz,
através da Lei de Lambert-Beer.
 Biologia: será mostrado papel da luz, nas suas frequências e intensidades, na
brotação e na fotossíntese clorofiliana.
 Matemática e Geometria: construção de um quadrante e teodolito. Com eles
será possível medir posição de objetos celestes, medida altura de objetos no céu
em relação ao horizonte, estimar a região visível do céu em determinada noite e
determinar latitudes.
 Geografia: kit estações do ano, onde se discute vários conceitos errôneos sobre

Até o presente momento, apenas foi testada a metodologia com apenas um kit,
Eletrotécnica - Circuitos Three-way e Four-way, cujos resultados estão expostos abaixo:
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Tabela 1. Os dados abaixo são referentes ao pré-teste, onde se analisa os conhecimentos
prévios dos alunos, em um total de 30 alunos.
Questão

Tipo

Correta

Errada

Parcialmente Correta

Em branco

1

Objetiva

8

22

-

-

2

Aberta

4

18

8

-

3

Objetiva

8

22

-

-

4

aberta

9

17

3

1

5

Objetiva

21

9

-

-

Tabela 2. Os dados abaixo são referentes ao teste, onde se analisa os conhecimentos após
a aula expositiva, em um total de 27 alunos (ausência de 3 alunos no dia da aplicação).
Questão

Tipo

Correta

Errada

Parcialmente Correta

Em branco

1

objetiva

6

21

-

-

2

aberta

9

5

8

5

3

objetiva

14

12

-

1

4

aberta

6

7

8

6

5

objetiva

3

24

-

-

Tabela 3. Os dados abaixo são referentes ao pós-teste, onde são analisados os
conhecimentos pós aula experimental, em um total de 28 alunos (ausência de 2 alunos no
dia da aplicação).
Questão

Tipo

Correta

Errada

Parcialmente Correta

Em branco

1

objetiva

8

20

-

-

2

aberta

13

8

-

7

3

objetiva

15

13

-

-

4

aberta

12

5

5

6

5

objetiva

11

17

-

-

Na maioria das questões houve uma evolução com relação à aprendizagem, porém
nas que não ocorrem esse progresso, fica válido analisar o porquê do acontecimento, bem

A pretensão desde trabalho é tornar o uso do laboratório de ciências comum e
cotidiano nas práticas pedagógicas, mostrando que sua inserção no contexto escolar pode
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trazer funcionalidade produtiva ao trabalho do professor, propiciando para o estudante
autonomia

na

formulação

de

conceitos,

incentive

a

sua

criatividade,

percepção,

planejamento e organização.
Com

relação

aos

dados

obtidos,

houve

gradualmente

uma

melhora

da

aprendizagem, principalmente após a aula experimental. Mas, ainda não foi o esperando,
pois tivemos algumas questões com alto índice de erro. Claro que podemos citar alguns
fatores para o ocorrido, como o curto espaço de tempo da hora-aula, já que o mesmo é
aplicado após o enceramento do turno, não podendo reter o aluno por mais de 50 minutos.
O que ficou perceptível, é que quanto mais a aula for interativa e mesclando com
temas que despertem a curiosidade, maior será o interesse em aprender e explorar os
conteúdos.
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Resumo: Este trabalho consiste em um ensaio teórico cujo objetivo geral é apresentar uma breve
digressão sobre a avaliação de aprendizagem significativa de conceitos no ensino de física. Para isso,
procedemos uma discussão tendo como horizonte o planejamento e execução de uma avaliação que
permita, ao professor, julgar se ocorreu a aprendizagem significativa de conteúdo conceitual.
Palavras-chave: Avaliação de Conceitos; Aprendizagem Significativa; Ensino de Física.

Abstract: This paper shows a theoretical essay whose general aim is to present a brief digression on
the assessment of meaningful learning of concepts in physics education. In this way, we have did a
discussion about planning and execution of an evaluation that allows to judge whether has occurred a
meaningful learning of conceptual contents.
Keywords: Evaluation of Concept; Meaningful learning; Physics Education.

1–INTRODUÇÃO
Há algum tempo trabalhando com a Aprendizagem Significativa de David Ausubel
em nosso labor investigativo enquanto pesquisadores e em salas de aula enquanto
docentes, temos nos deparado com uma questão fundamental deste processo de ensinoaprendizagem: como proceder à avaliação de conceitos científicos de forma a maximizar a
possibilidade de identificar se houve aprendizagem significativa por parte dos alunos?
Diante do referido cenário, este trabalho consiste em um ensaio teórico cujo objetivo geral é
apresentar uma breve digressão sobre a avaliação de aprendizagem significativa de
conceitos no ensino de física. Para isso, faremos uma discussão tendo como horizonte o
planejamento e a execução de uma avaliação que permita, ao professor, julgar se ocorreu a
aprendizagem significativa do conteúdo conceitual ministrado. Justifica-se tal ensaio na

Uma primeira preocupação quando falamos em avaliar se houve aprendizagem
significativa é com a forma, i.e., o processo, dessa avaliação e se ela pode, realmente,
possibilitar ao docente: i) inferir se o aluno aprendeu o conteúdo de forma significativa; ii)
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medida em que pode contribuir com reflexões que possibilitem mudanças nas práticas
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ter o feedback dos discentes em relação à metodologia utilizada; iii) ajustar o seu próprio
trabalho em sala de aula tendo em vista aumentar a chance de os alunos apreenderem
significativamente. Uma vez que este trabalho não tem o objetivo de exaurir a discussão
sobre o assunto e tendo em vista o limite de páginas que temos, iremos nos ater a discorrer
de forma breve sobre esses três tópicos. Defendemos a ideia de que para alcançar aqueles
três itens faz-se necessário prezar por um processo de avaliação formativa com diversidade
de instrumentos avaliativos e que estes sejam adequados e profícuos.

2–REVISÃO DA LITERATURA
Traçaremos algumas reflexões sobre o processo de avaliação e, sendo assim, cabe
ressaltar que estamos falando, teoricamente, de um processo de ensino executado por meio
de uma sequência didática balizada pela Teoria da Aprendizagem Significativa e, portanto,
estruturada com base nos princípios programáticos que a referida Teoria propõe:
organizadores prévios; diferenciação progressiva; reconciliação integrativa; organização
sequencial; e consolidação (MACHADO, 2006, p. 33; MOREIRA, 2005). Destacamos, ainda,
que estamos focando no conteúdo conceitual. Não ignoramos que existem outros tipos de
conteúdo, i.e., factuais, procedimentais e atitudinais (ZABALA, 1998, p. 39), mas dado o
limite de páginas do presente texto vamos nos reservar a apenas um deles.
A avaliação é “um ato de investigar a qualidade daquilo que constitui seu objeto de
estudo e, por isso mesmo, retrata sua qualidade. Desse modo, ela não soluciona nada, mas
sim subsidia as decisões sobre atos pedagógicos e administrativos na perspectiva da
eficiência dos resultados desejados”. Ou seja, tratamos a avaliação da aprendizagem como
um recurso que subsidia a obtenção de resultados satisfatórios (LUCKESI, 2011, p. 13), e
neste caso específico o resultado almejado está delimitado pelos objetivos educacionais
definidos nos Planos da Escola, de Ensino (da disciplina específica Física) e de Aula
(LIBÂNEO, 1994, p. 221). Assim, podemos dizer que o ato avaliativo é “um componente do
processo de ensino que visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos,
determinar a correspondência destes com os objetivos propostos e, daí, orientar a tomada
de decisões em relação às atividades didáticas seguintes” (LIBÂNEO, 1994, p. 196).
Na medida em que a avaliação é um dentre os vários elementos didáticos que

escolhas aleatórias e neutras de sistemas, critérios, procedimentos e instrumentos de
avaliação”. Além disso, “deve guardar estreita coerência e sintonia com a metodologia de
ensino” adotada. No que tange à perspectiva construtivista, a “avaliação deve ser
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obrigatoriamente contínua e processual, tanto do ensino quanto da aprendizagem”
(AMARAL, 2006, p. 6). Com relação à perspectiva de avaliação contínua e processual,
Zabala (1998, p. 195-221) define como avaliação formativa “uma determinada concepção
da avaliação em geral, entendida como aquela que tem como propósito a modificação e a
melhora contínua do aluno que se avalia; quer dizer, que entende que a finalidade da
avaliação é ser um instrumento educativo que informa e faz uma valoração do processo de
aprendizagem seguido pelo aluno, com o objetivo de lhe oportunizar, em todo momento, as
propostas educacionais mais adequadas” (ZABALA, 1998, p. 200). Estamos falando da
“avaliação como favorecedora da aprendizagem, não como obstaculizadora” (MOREIRA,
2010, p. 194). Ou seja, por meio da avaliação deve-se buscar a compreensão do processo
de aprendizagem do aluno e das estratégias de ensino utilizadas, de tal forma que o
feedback possa subsidiar ações para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem
(ABIB, 2010, p. 145; CORDEIRO, 2007, p. 151; ZABALA, 1998, p. 198; MOREIRA, 2010).
Ademais, o processo avaliativo da aprendizagem está diretamente relacionado às
concepções de base do professor, as quais orientam suas ações educativas. E, sendo assim,
as concepções de ensino e de aprendizagem do docente, dentre outros fatores,
parametrizam o como ele procede a avaliação em sua sala de aula (CORDEIRO, 2007, p.
148; LUCKESI, 2010, p. 28; MOREIRA, 2010, p. 189). Tomamos como exemplo, aqui, a
concepção construtivista de aprendizagem proposta por David Ausubel, a Aprendizagem
Significativa. Esta ocorre por meio de um processo gradual em que o novo conhecimento
interage com os conhecimentos prévios do aprendiz, de forma não arbitrária e não literal,
de

tal

forma

que

“os

significados

vão

sendo

adquiridos/construídos/internalizados

progressivamente e contêm componentes idiossincráticos”. Nesta perspectiva, não faz
sentido “uma avaliação do tipo ‘tudo ou nada’, ‘preto ou branco’, ‘sabe ou não sabe’. É
preciso, nesse caso, buscar evidências de aprendizagem significativa nas externalizações do
aluno, inclusive nas ‘erradas’. É preciso lidar com o ‘mais ou menos’, com a zona ‘cinzenta’
(ao invés da dicotomia branco ou preto)” (MOREIRA, 2010, p. 190).
Entretanto, Ausubel afirma que “nem sempre é fácil apontar quando ocorre a
aprendizagem significativa”. Também assinala que “uma compreensão genuína implica o
domínio de significados claros, precisos, diferenciados e transferíveis”. E, para isso, sugere

pontuando que “a solução criativa de problema” pode ser uma “maneira válida de testar se
os estudantes realmente compreenderam significativamente as ideias que são capazes de
verbalizar”. (AUSUBEL, 1980, p. 122).
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3–DISCUSSÕES
Segundo Zabala (1998, p. 201) a avaliação formativa é um processo composto por
fases distintas: i) avaliação inicial; ii) avaliação reguladora; iii) avaliação final; e iv)
avaliação somativa. Diante disso, colocaremos aqui alguns apontamentos para reflexão,
tanto do ponto de vista teórico quanto da prática de sala de aula dos dois primeiros itens.
Do ponto de vista da Teoria de Ausubel a avaliação inicial para mapeamento dos
conhecimentos prévios dos aprendizes, sobre o conteúdo a ser ministrado, é fundamental
(AUSUBEL, 2003). Sobre este ponto cabe pontuar, aqui, a relevância de se pensar
instrumentos de avaliação que possam, de fato, fornecer ao docente uma representação o
mais fiel possível daquela parte da estrutura cognitiva – atinente ao conteúdo abordado –
dos alunos. Segundo Moreira (1983, p. 138) a determinação da estrutura cognitiva não
encerra apenas a verificação de quais ideias o discente dispõe, mas também do “grau de
clareza, estabilidade, relacionamento e hierarquização” dessas ideias. Diante disso, o autor
aponta que os pré-testes comumente utilizados (i.e., questionários) para tal intento têm
limitações. Então, é importante o docente ter ciência dessa limitação para que possa,
quando possível, coadunar outros instrumentos e técnicas para obter informações mais
legítimas. Por outro lado, sabemos que em muitos momentos só é possível a aplicação do
questionário. Neste caso, o docente precisa estar atento para importância de se construir
instrumentos com base em discussões que a literatura específica tem apresentado sobre
como elaborar questionários e sobre como fazer a validação dos mesmos (MOREIRA; VEIT,
2010, p. 163; LUCKESI, 2011, p. 335).
A avaliação reguladora é aquela que permite ao docente, a cada passo dado, saber
“como cada aluno aprende ao longo do processo de ensino/aprendizagem, para se adaptar
às novas necessidades que se colocam” (ZABALA, 1998, p. 200). Neste ponto gostaríamos
de chamar a atenção para a possibilidade de que o docente de física tem de ter variados
instrumentos e técnicas de avaliação à sua disposição. Na medida em que o planejamento é
realizado é preciso pensar cada recurso didático e cada técnica de ensino do ponto de vista
daquilo que se pretende atingir e, desta forma, utilizá-los como meios de, também, avaliar
os alunos, a sequência didática e o próprio docente. Por exemplo, se o professor utilizar um

diálogos e discussões podem servir como subsídio para a avaliação. Ao final do processo é
possível pedir uma redação sobre o conteúdo conceitual. Ou seja, o professor teria ao longo
do processo de execução da sequência didática um conjunto de dados, obtidos de diferentes
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júri simulado, ele pode pedir para que os discentes entreguem diferentes tipos de trabalho
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formas, para avaliação. E, cabe destacar que aqui que, segundo Carvalho (2011) em
estudos sobre processos de ensino e de aprendizagem em sala de aula é importante fazer a
triangulação dos dados, coadunando diferentes formas de olhar para um dado fenômeno
(CARVALHO, 2011, p. 28-9). Acreditamos que esse seja um possível caminho para a
avaliação da aprendizagem significativa de conceitos científicos, ou seja, ter um conjunto de
dados oriundos de diferentes instrumentos e fazer a triangulação desses dados.

4–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos dizendo que a avaliação da aprendizagem significativa não pode ser
feita apenas com um pré-teste e um pós-teste. É preciso coadunar diferentes instrumentos
de forma contínua e processual. Desta forma, para conseguir avaliar os alunos, a sequência
didática e o próprio docente faz-se necessário prezar por um processo de avaliação
formativa, com diversidade de instrumentos avaliativos e que estes sejam adequados e
profícuos. Mas, para isso, da mesma forma que o aluno precisa querer aprender para que
ocorra a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003), o professor precisa querer avaliar de
forma profícua para que a avaliação seja reguladora, eficiente e possibilite a inferência
sobre a ocorrência ou não da aprendizagem significativa.

5–REFERÊNCIAS
AMARAL, I. A. Metodologia do ensino de ciências como produção social. Texto
PROESF, Faculdade de Educação, UNICAMP. Maio de 2006. Disponível em:
<www.fe.unicamp.br/ensino/graduacao/downloads/proesf-MetodologiaEnsinoCienciasIvan.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2010.
AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva.
Lisboa: Plátano, 2003.
____________.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. Psicología educacional. Trad. Eva Nick;
Heliana B. C. Rodrigues; Luciana Peotta; Maria. A. Fontes; Maria G. R. Maron. Rio de
Janeiro: Interamericana, 1980.

CORDEIRO, J. Didática. São Paulo: Contexto, 2007.

Página

CARVALHO, A. M. P. Uma metodologia de pesquisa para estudar os processos de ensino e
aprendizagem em salas de aula. In. SANTOS, F. M. T.; GRECA, I. M. (Orgs.). A pesquisa
no ensino de ciências no Brasil e suas metodologias. 2. ed. rev. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011.
440 p. (Coleção educação em ciências).

175

ABIB, M. L. V. S. Avaliação e melhoria da aprendizagem em Física. In: CARVALHO, A. M. P.
et al. Ensino de Física. São Paulo: Cengage Learning, 2010. (Coleção Ideias em Ação).

18 e 19 de março de 2015, Caruaru – Pernambuco – Brasil
LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. cap. 10, p. 221-247.
Magistério 2º Grau. Série Formação de Professores).

(Coleção

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. 21. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem: componente do ato pedagógico. São Paulo:
Cortez, 2011.
MACHADO, D. I. Construção de conceitos de física moderna e sobre a natureza da
ciência com o suporte da hipermídia. 2006. 300 f. Tese (Doutorado em Educação para a
Ciência). Faculdade de Ciências, UNESP, Bauru, 2006.
MOREIRA, M. A. Uma abordagem cognitivista ao ensino da Física: a teoria de
aprendizagem de David Ausubel como sistema de referência para a organização do ensino
de ciências. Porto Alegre: Editora da Universidade, UFRGS, 1983.
MOREIRA, M. A. Aprendizagem significativa: da visão clássica à visão crítica. In: Encontro
Nacional de Aprendizagem Significativa, 1., 2005, Campo Grande. Anais... Campo Grande:
UCDB - UNIDERP, 2005. <www.if.ufrgs.br/~moreira/visaoclasicavisaocritica.pdf>. Acesso
em: 02 jan. 2015.
MOREIRA, M. A. Avaliação da aprendizagem. In. MOREIRA, M. A.; VEIT, E. A. Ensino
superior: bases teóricas e metodológicas. São Paulo: E.P.U., 2010. p. 189-194.
MOREIRA, M. A.; VEIT, E. A. Ensino superior: bases teóricas e metodológicas. São Paulo:
E.P.U., 2010.

Página

176

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: ArtMed, 1998.

18 e 19 de março de 2015, Caruaru – Pernambuco – Brasil
PAINEL046 – MAPAS CONCEITUAIS COM VÍDEOS: UMA PROPOSTA PARA A
AVALIAÇÃO NA COMPONENTE CURRICULAR ESTRUTURAS ALGÉBRICAS
EVERTON HENRIQUE CARDOSO DE LIRA
Universidade Federal de Pernambuco/ Núcleo de Formação Docente/ everton.ufpe@hotmail.com

KÁTIA SILVA CUNHA
Universidade Federal de Pernambuco/Núcleo de Formação Docente/ Programa de Pós Graduação em Educação
Contemporânea/ kscunha@gmail.com

Resumo: Neste trabalho expomos resultados parciais de uma pesquisa realizada para a construção do
trabalho de conclusão de curso (TCC) de um dos autores. Abordando o tema da avaliação no Ensino
Superior, apresentamos uma proposta de avaliação para o conteúdo de Grupos em uma turma de
Licenciatura em Matemática, através da utilização de mapas conceituais e vídeos explicando os
mesmos. Nossos resultados tem nos mostrado que tal proposta de avaliação pode ser produtiva para
a obtenção de informações diversas pelos professores sobre a aprendizagem de seus alunos. Também
observamos que tal proposta pode ser utilizada em outros conteúdos e níveis de ensino.
Palavras chave: Avaliação. Grupos. Mapas Conceituais. Vídeos.
Abstract: In this work we show partial results of a survey conducted for the construction of the
course conclusion work (CCW) of one of the authors. Approaching the evaluation of theme in higher
education, we propose a review for the Group content in a class of Degree in Mathematics, through
the use of concept maps and videos explaining the same. Our results have shown us that this proposal
evaluation can be productive to obtain various information by teachers about the learning of their
students. We also observed that such a proposal can be used in other content and levels of education.
Keywords: Evaluation. Groups. Concept Maps. Videos.

1–INTRODUÇÃO
Neste trabalho apresentamos uma proposta de avaliação baseada na utilização de
mapas conceituais na componente curricular Estruturas Algébricas. Tal proposta tem por
objetivo dinamizar e abordar a avaliação nas disciplinas específicas em cursos de
Matemática de forma que a prova escrita não seja a única maneira de se avaliar.

2–MARCO TEÓRICO
A nossa utilização de mapas conceituais neste trabalho é justificada pela teoria
cognitiva da aprendizagem significativa de David P. Ausubel, a qual apresenta como
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[...] um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com
um aspecto especificamente relevante da estrutura de conhecimento do
individuo, ou seja, este processo envolve a interação da nova informação
com uma estrutura de conhecimento especifica (MOREIRA, 1999, p.153, Grifo
nosso).
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conceito fundamental o conceito de aprendizagem significativa, definido a seguir por:
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Em outras palavras, dizemos que a aprendizagem significativa ocorre quando o
individuo consegue criar/estabelecer relações entre os novos conceitos que estão sendo
aprendidos com conceitos anteriores com os quais já tenha entrado em contato. Esta
estrutura do conhecimento especifica que grifamos acima é chamada por Ausubel de
conceito subsunçor ou apenas de subsunçor, mais precisamente um subsunçor é visto
como:
[...] um conceito, uma ideia, uma proposição já existente na estrutura
cognitiva, capaz de servir de “ancoradouro” a uma nova informação de modo
que esta adquira, assim, significado para o indivíduo (isto é, que ele tenha
condições de atribuir significados a essa informação). (MOREIRA, 2006,
p.15).

Segundo Moreira e

Rosa

(1986,

p.01) “mapas

conceituais

são diagramas

bidimensionais mostrando relações hierárquicas entre conceitos de uma disciplina e que
derivam sua existência da própria estrutura dessa disciplina”. Sua utilização pode ocorrer
tanto no ensino quanto na avaliação de determinado conteúdo, porém a avaliação com
mapas conceituais “[...] é essencialmente qualitativa, mas que pode ser muito valiosa para
o professor no sentido de guiar sua prática pedagógica.” (ibid. 1986, p.02). Além disso, a
construção de mapas conceituais é algo muito pessoal, ou seja, pessoas diferentes
naturalmente elaboram mapas conceituais diferentes sobre um mesmo conceito ou assunto.
Diante deste fato nós somos levados a entender que na avaliação de mapas conceituais não
existe “[...] o mapa conceitual “correto” de um certo conteúdo.” (MOREIRA, 1997, p.08).
Porém, ao afirmarmos que não existe o mapa conceitual correto, não estamos
dizendo que qualquer mapa conceitual pode ser simplesmente aceito pelo professor de
forma acrítica e sem nenhuma consideração sobre o conteúdo do mesmo. Ainda, segundo o
mesmo autor, (ibid. 1997, p.09) “[...] é preciso cuidado para não cair em um relativismo
onde “tudo vale”: alguns mapas são definitivamente pobres e sugerem falta de
compreensão.”
Com base nestas ideias, os mapas conceituais podem ser utilizados como
instrumentos capazes de proporcionar aquele que ensina uma visão clara da maneira como
os seus alunos estão pensando e organizando as informações referentes ao objeto de

Passamos agora a descrever o processo metodológico utilizado em nossa pesquisa.
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[...] a organização do conteúdo de uma certa disciplina, na mente de um
individuo, é uma estrutura hierárquica na qual as ideias mais inclusivas e
gerais estão no topo e, progressivamente, incorporam proposições, conceitos
e fatos menos inclusivos e mais diferenciados.
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estudo trabalhado, pois, segundo Ausubel apud Moreira (1999, pp.160-1):
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3–METODOLOGIA
A sequencia a qual os alunos foram submetidos foi baseada na proposta de
construção de mapas conceituais presente em Moreira (1997), que consta de 10 passos ou
etapas, os quais sintetisamos em 5 etapas a saber: Identificar os conceitos chave do
assunto a ser mapeado; Ordenar os conceitos da etapa anterior, colocando os mais gerais e
inclusivos no topo e incluindo novos conceitos; Construção do mapa conceitual; Correção
do mapa conceitual construido na etapa anterior; e Elaboração final do mapa conceitual.
Além destas 5 etapas, incluímos uma outra que consiste em explicar o mapa conceitual em
sua versão final através de um vídeo, o qual tem por objetivo obter maiores informações
sobre o que o aluno entende dos conceitos por ele abordados no mapa conceitual. Neste
trabalho abordaremos apenas o mapa conceitual construido na sua versão final e o vídeo
explicativo de um aluno que denominamos de A1. Para uma análise das etapas anteriores a
esta sugerimos a leitura do trabalho de Lira et. al., (2014) no qual abordamos estas etapas
detalhadamente e observamos os pontos positivos e negativos de tal abordagem assim
como as limitações e potencialidades do instrumento mapa conceitual dentro de um
processo avaliativo.

4-APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Após todas as correções por nós sugeridas nas etapas anteriores, A1 apresenta o seu
mapa conceitual na versão final, o qual pode ser visto abaixo na figura 1. Segundo os
nossos referenciais este mapa conceitual pode nos informar o que A1 entende sobre o
conteúdo de Grupos, visto que “[...] o mapeamento conceitual pode ser visto como uma
técnica para exteriorizar o entendimento conceitual e proposicional que uma pessoa tem
sobre certo conhecimento.”. (MOREIRA, 2006, p. 69). A seguir buscaremos através do vídeo

Página

179

construído por A1 evidencias que confirmem o seu entendimento sobre o conteúdo.
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Figura 1: Mapa conceitual final de A1

Em seu vídeo o individuo A1 começa explicando o que caracteriza um grupo abeliano
“Ele (o grupo) vai ser abeliano quando ocorrer a comutatividade.”, em seguida para o grupo
cíclico afirma “Ele vai ser cíclico, quando o grupo for gerado por um único elemento.” além
de explicar o que relaciona os grupos abelianos e cíclicos afirmando “Se ele for cíclico (o
grupo) então ele vai ser abeliano.” Com respeito aos grupos gerados explica que “O grupo é
gerado quando... neste caso ele for gerado por um conjunto.” e sobre a relação entre
grupos cíclicos e gerados coloca “E ocorre vice-versa se ele for gerado ele vai ser cíclico.”.
É interessante notar que as informações expostas pelo indivíduo A1 podem ser
utilizadas para verificarem se de fato ele compreende o que ele afirmou, por exemplo, a sua
fala “Se ele for cíclico então ele vai ser abeliano.” Pode ser escrita como a seguinte
proposição: Seja ( ,∗) um grupo cíclico. Prove que ( ,∗) é abeliano. A resposta correta ou
não desta questão pode evidenciar se a aprendizagem de tal indivíduo sobre o conteúdo é
significativa ou se ele simplesmente decorou uma proposição e a reproduziu em seu
discurso.
Ao explicar as relações envolvendo Subgrupos A1 inicia definindo Subgrupo da
seguinte forma “É quando no caso o subconjunto for ele próprio o Grupo com a mesma
operação de Grupo”. Tal definição proposta por A1 remete a definição dada por
(GONÇALVES, 2013, p. 126) nos seguintes termos “Sejam
. Dizemos que

se

for ele próprio um grupo com a

.” Acontece que quando A1 utiliza o artigo definido “o” no lugar do

artigo indefinido “um” A1 comete um erro, pois, a afirmação resultante dá a entender que
Grupos e Subgrupos são o mesmo objeto matemático.
Segundo o modelo de análise de erros proposto por Torre (2007) o erro cometido na
definição dada por A1 pode ter sido um erro de compreensão “compreensão léxica,
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mesma operação de

é um subgrupo de

um subconjunto
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conceitual e lógica” (TORRE, 2007, p.115) ou um erro de execução, porém ao observarmos
o mapa conceitual de A1 podemos perceber que o erro cometido pode ser classificado como
um erro de execução, pois, no mapa conceitual podemos ver que os conceitos de Grupo e
Subgrupo estão bem distinguidos, sendo este ultimo apresentado como dependente do
primeiro, porém diferente.
Prosseguindo

a

sua

explicação

A1

passa

a

evidenciar

as

propriedades

e

características pertencentes aos subgrupos cíclicos, normais e gerados. Sobre os cíclicos
afirma que “Um subgrupo é cíclico quando é gerado por um único elemento”, sobre os
gerados coloca que “[...] ele é gerado quando for gerado por algum elemento” afirmações
estas que mesmo estando incompletas podemos considerar aceitáveis como explicação.
Porém ao tratar dos subgrupos normais encontramos a seguinte explicação “Ele vai ser
normal quando um par de elementos de G com a operação for um grupo e se o subgrupo
for operado por um G.” sobre a qual faremos alguns comentários a seguir.
Sabemos que um subgrupo
∈

, ∀ ∈

de um dado grupo

é normal se, e somente se,

, ∀ ∈ . Ao vermos o que A1 chama de subgrupo normal podemos notar a

presença de parte desta definição quando ele cita “[...] um par de elementos de
provavelmente fazendo referência a

e

[… ]”

, porém quando complementa “[...] com a

operação for um grupo e se o subgrupo for operado por um G.” notamos que o aluno ainda
não compreendeu bem o que vem a ser um subgrupo normal, visto que a sua afirmação
não possui sentido e não se aproxima qualitativamente da definição formal.
Por fim A1 aborda as relações entre Grupos, Subgrupos e o Teorema de Lagrange e
define homomorfismo e isomorfismo de grupos. Sobre os primeiros coloca “[...] no teorema
de Lagrange ele diz que H, que é um subgrupo, for um divisor do grupo.”. Mais uma vez
percebemos que A1 esta ciente do objeto em questão – o Teorema de Lagrange – porém
sem uma compreensão correta do mesmo, visto que tal Teorema afirma3 “Se
finito e

é um subgrupo de

é um grupo

então | | é um divisor de | |...” (GONÇALVES, 2013, p. 134)

e não que um subgrupo é um divisor de um grupo. Sobre homomorfismo entende este
como sendo uma função entre dois grupos dados e conclui que quando um homomorfismo é
bijetivo o mesmo se torna um isomorfismo.

com videos pode contribuir na construção de um processo avaliativo mais completo e rico
3

A notação | |, | |, | |, etc. significa a ordem dos grupos ou subgrupo G, H, X, etc.
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em informações das quais os professores podem se utilizar para compreenderem se a
aprendizagem de seus alunos tem de fato sido significativa. Notamos tambem que as
informações e relações que o aluno não foi capaz de apresentar de forma escrita em seu
mapa conceitual puderam ser apresentadas em seu video de forma mais clara e completa o
que de fato pôde evidenciar e externalizar o que o aluno entende sobre cada conceito por
ele apresentado.
Ao refletirmos sobre a relevância deste trabalho entendemos que o mesmo surge
preenchendo uma lacuna que existe atualmente no que diz respeito à utilização de
instrumentos de avaliação diversificados nos cursos de licenciatura em matemática, visto a
pouca quantidade de trabalhos interessados nesta temática. Portanto, entendemos que o
nosso trabalho se apresenta como uma proposta inovadora no que diz respeito à avaliação
neste conteúdo e pode ser utilizado como norteador para outras pesquisas que se
interessem na avaliação dentro de Estruturas Algébricas.
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Resumo: O estudo discute as experiências desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência - PIBID, com foco na relação aprendizagem e indisciplina, subprojeto Pedagogia
2014, na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, Centro Acadêmico do Agreste – CAA,
desenvolvido em uma escola pública municipal em Caruaru-PE. O processo de aprendizagem é
desafiador tanto para os alunos, quanto para os iniciantes. A questão para o estudo é: Como ocorre o
processo de aprendizagem dos alunos, a partir da experiência com iniciantes à docência em um
contexto marcado pela indisciplina? O objetivo é analisar como ocorre o processo de aprendizagem
dos alunos, a partir da experiência com iniciantes à docência, em um contexto marcado pela
indisciplina. A fundamentação teórica está baseada em Ausubel (2000); Estrela (2002); Moreira
(2000); Zabala (1998). Os resultados mostram que é necessário tomar como ponto de partida os
conhecimentos prévios, a singularidade de cada um, a necessidade de planejamento coletivo, a
elaboração de regras de convivência geradoras de significado para o coletivo e atividades
interdisciplinares, contribuindo assim para uma aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Indisciplina. Iniciantes à docência.
Abstract: The paper discusses the experiences developed in the Institutional Program Initiation Grant
to Teaching - PIBID, focusing on relationship learning and discipline, subproject Pedagogy 2014 at the
Federal University of Pernambuco - UFPE, Academic Center of the Agreste - CAA, developed in a public
school municipal Caruaru-PE. The learning process is challenging for both the students as well as for
beginners. The question for the study is: How does the learning process of students, from beginners
to experience teaching in a context marked by indiscipline? The aim is to analyze how is the learning
process of students, from beginners to experience teaching in a context marked by indiscipline. The
theoretical framework is based on Ausubel (2000); Estrela (2002); Moreira (2000); Zabala (1998).
The results show that it is necessary to take as a starting point the previous knowledge, the
uniqueness of each individual, the need for collective planning, preparation generating ground rules of
significance for the collective and interdisciplinary activities, thus contributing to a significant learning.
Keywords: Meaningful learning. Indiscipline. Beginners to teaching.

foco no desafio de tratá-la entre alunos do 3º ano do ensino fundamental e professores
iniciantes à docência. Na pesquisa vimos a possibilidade de contribuir para ampliação da
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O texto tem como objeto de estudo, a relação aprendizagem e indisciplina, com
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aprendizagem

dos

alunos,

considerados

pela

escola

como

“indisciplinados”

e

em

“defasagem”, bem como tratar teoricamente os dados obtidos.
O objetivo do estudo é analisar como ocorre o processo de aprendizagem dos
alunos, a partir da experiência com iniciantes à docência, em um contexto marcado pela
indisciplina.

2–MARCO TEÓRICO
Os processos de ensinar e aprender são desafiadores para todos os sujeitos
envolvidos nesse processo: alunos e professores. Considerando que a sala de aula é um
espaço constituído pela diversidade, é necessário refletir a singularidade de cada aluno pois,
como orienta Zabala (1998) “segundo as características de cada um dos meninos e
meninas, estabelecemos um tipo de atividade que constitui um desafio alcançável, mas um
verdadeiro desafio e, depois, oferecemos a ajuda necessária para superá-lo” (p.35).
Na perspectiva de tornar significativo o processo de aprendizagem dos alunos, no
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, o envolvimento dos
professores iniciantes à docência foi fundamental, bem como o estudo por parte deles sobre
as diferentes teorias da aprendizagem, e dentre elas, destacamos a teoria da aprendizagem
significativa, como afirma Moreira (2000)
[...] caracteriza-se pela interação cognitiva entre o novo conhecimento e o
conhecimento prévio.” [...]Sabemos, também que o conhecimento prévio é,
isoladamente, a variável que mais influencia a aprendizagem. Em outras
palavras só podemos aprender a partir daquilo que já conhecemos (p.4).

Nesta teoria da aprendizagem o sujeito é entendido como agente ativo tornando-se
autor do processo, como explicitado por Moreira (2000)
Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um receptor passivo. Longe
disso. Ele deve fazer uso dos significados que já internalizou, de maneira
substantiva não arbitrária, pra poder captar os significados dos materiais
educativos. Nesse processo, ao mesmo tempo que está progressivamente
diferenciando sua estrutura cognitiva, está fazendo a reconciliação
integradora de modo a identificar semelhanças e diferenças e reorganizar seu
conhecimento. Quer dizer, o aprendiz constrói seu conhecimento, produz seu
conhecimento (p.5).

processo da aprendizagem. Porém, há fatores comportamentais que influenciam como é o
caso da indisciplina, do preconceito, dentre outros. Estrela (2002) declara que “o conceito
de indisciplina relaciona-se intimamente com o de disciplina e tende normalmente a ser
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Para o autor, a aprendizagem significativa materializa-se na medida em que o
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definido pela negação ou privação ou pela desordem proveniente da quebra das regras
estabelecidas” (p.17).
Contudo, na teoria da aprendizagem significativa, o conhecimento a ser trabalhado
no processo, precisa partir da valorização dos conhecimentos existentes no aprendiz, o que
exige dos professores iniciantes ressignificação dos processos vividos, e desta leitura
contextual que emerge a necessidade do trabalho compartilhado, dialogado e acordado
entre professores e alunos, objetivando a superação da indisciplina e a ampliação dos
processos de aprendizagem.
Na concepção de Ausubel (2000), o conhecimento necessita de significado para
ser assimilado e nesta perspectiva,
[...] O conhecimento é significativo por definição, resultando de um processo
psicológico que envolve a interação entre idéias culturalmente significativas,
já “ancoradas” na estrutura cognitiva particular de cada aprendiz e o seu
próprio mecanismo mental para aprender de forma significativa. (p.7).

Ausubel nos auxilia a tratar a aprendizagem e as questões da indisciplina a partir
da perspectiva da significação, dos processos de interação e das singularidades que
necessitamos levar em conta nos processos de aprendizagem.

3–METODOLOGIA
São sujeitos da pesquisa duas professoras iniciantes à docência do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, subprojeto Pedagogia – UFPE-CAA e
três alunos com faixa etária entre dez e dezesseis anos, do 3º ano do ensino fundamental.
Elegemos os sujeitos a partir de seus destaques nos diários de pesquisa, tanto nos
processos de interação no grupo, quanto na conduta inicialmente indisciplinada para
avançar na ampliação dos processos de aprendizagem. Desenvolvido numa escola pública
municipal em Caruaru-Pernambuco, o procedimento metodológico adotado foi a análise
documental de dois diários de pesquisa das professoras iniciantes, que fizeram parte do
programa acima citado, totalizando cinco sujeitos.
A coleta de dados a partir dos dois diários de pesquisa, teve como foco: i) tratar do
fenômeno indisciplina, considerando que precisamos superá-la na perspectiva da ampliação

Tratar os dados possibilitou identificar indícios de superação da indisciplina, com
foco nos processos de aprendizagem, na perspectiva da ampliação da leitura e escrita, bem
como das atitudes. Os sujeitos são tratados como (ID1) para iniciante à docência 1; (ID2)
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dos conhecimentos; e ii) destacar como ocorre o processo de aprendizagem dos alunos, a
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iniciante à docência 2; (A1) para o aluno 1, (A2) o aluno 2 e (A3) o aluno 3, totalizando
cinco sujeitos.

4–RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os primeiros contatos com os diários de pesquisa em busca de vestígios que
tratassem dos processos de aprendizagem dos alunos, apontam que
[...] as primeiras atividades constituíram a leitura das hipóteses de escrita
dos alunos, identificadas desde a fase silábica sem valor sonoro até a
alfabética, além de fragilidades na não identificação de vogais e consoantes;
não reconhecimento de padrões silábicos, na escrita do próprio nome, dentre
outros (Extrato do diário de pesquisa 1, dez. 2014),

Este foi o ponto de partida para o início das atividades, objetivando ampliar a
aprendizagem. As atividades iniciadas, são baseadas nos gêneros textuais “mas um grupo
de alunos não consegue se envolver e provocam o tempo todo um ao outro.” (Diário de
pesquisa 2, abril, 2014). Outro grupo não demonstrava interesse em aprender e o contexto
é marcado pela indisciplina.
As reflexões desenvolvidas nas sessões de estudo e planejamento, nos instigava a
pensar, a refletir e a propor aos participantes, pautas de trabalho que ressignifique o
sentido de aprender. Na busca por rever as ações, as autoras retomam os trabalhos a partir
da constituição coletiva de regras de convivência, para que a partir delas a relação
melhorasse, a disciplina se estabelecesse e as atividades individuais e coletivas, à luz dos
objetivos fossem assumidas na perspectiva da ampliação de conhecimentos, considerando
as hipóteses tratadas anteriormente.
Com o compromisso de atingir os objetivos da aprendizagem, foi trabalhada
coletivamente a elaboração de atividades, como sugere Moreira (2005, p.13) pautadas nas
“Perguntas ao invés de respostas (estimular o questionamento ao invés de dar respostas
prontas); Diversidade de materiais (abandono do manual único); Aprendizagem pelo erro (é
normal errar; aprende-se corrigindo os erros) [...]
As atividades foram elaboradas para atender as necessidades de cada aluno ou
grupo que se aproxima do nível de aprendizagem, neste caso as hipóteses de escrita. Aos

modelar; produção de textos através de desenhos e pinturas; diferentes dinâmicas de grupo
(na busca por minimizar a indisciplina); trabalhos com o gênero textual rótulos,
despertando a prática da leitura, escrita, de maneira interdisciplinar e significativa.
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poucos, foi se constituindo a interação entre alunos e professores iniciantes, sem maiores
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Compreendendo que a diversidade não se encontra apenas no material didático,
mas também entre os diferentes sujeitos, foram se articulando regras de convivência, as
temáticas da diversidade, das diferenças, das singularidades, dos direitos entre as pessoas,
foram contempladas. E a partir desta temática, foram identificadas questões referentes à
valorização da diversidade cultural e o trato dos valores como o respeito a si próprio e aos
outros.
Afirmam as pesquisadoras que, ao questionar os alunos a partir dos objetivos do
trabalho, se haviam avanços deste o início do projeto até então. Um aluno explicitou: “Há
sim professora, são boas as aulas do PIBID, várias coisas que estudamos aqui, serve para
prova.” (Extrato do Diário de pesquisa 1; A3, Set., 2014). O aluno 1 declarou: “- Melhorou,
eu aprendi que não importa a cor, todos são iguais.” (Extrato do Diário de pesquisa 1, A1,
Out., 2014). Outro esclarece: “Todos são iguais, por isso, temos que tratar com respeito.”
(Extrato do Diário de pesquisa 2, A3, Out., 2014).
Para

além

das

observações

apresentadas

acima,

no

que

diz

respeito

a

aprendizagem, encontramos a seguinte descrição: “Durante a acolhida de uma das sessões
de trabalho, chega uma aluna muito empolgada, dizendo que sabia ler, e realmente, ela lia
prazerosamente para os colegas, os cartazes expostos na escola.” (Extrato do Diário de
pesquisa 2, A2, Agos., 2014).
Os depoimentos acima, além da coleta das hipóteses de escrita levantadas durante
o projeto e no seu final, mostram o quanto (re)significar processos, possibilitou a ampliação
de conhecimentos não apenas na perspectiva da leitura e escrita, mas também na
convivência social.

5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações tecidas até então mostram que o processo de aprendizagem dos
alunos, a partir da experiência com iniciantes à docência, em um contexto marcado pela
indisciplina, foi bem sucedido, atingindo o objetivo a que se propôs. Mas para atingi-lo, foi
necessário tornar os alunos sujeitos/partícipes na construção da proposta, se desafiar na
elaboração de ações desafiadoras e assegurar devolutivas contínuas, em torno do
desempenho de cada um, o que ajudou os iniciantes a compreenderem que o processo de

e pela singularidade, o que exigiu reflexão coletiva, planejamento e atividades diferenciadas
que contribuíram para a aprendizagem significativa dos sujeitos.
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ampliação dos conhecimentos, tratado a partir da perspectiva formativa, exige a
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Resumo: O texto é um relato de experiência do projeto desenvolvido no segundo período do Curso de
Comunicação em Mídias Digitais da UFPB, na disciplina de Metodologia Científica, onde os conteúdos
programados foram tratados a partir de seus significados para os estudantes, resultando na
concepção de mapas de competências a serem alcançadas no decorrer do curso.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Mídias Digitais, Andragogia, Competências.
Abstract: This text is a report of the experience from the project developed during the second period
of the Course of Communication in Digital Media UFPB, in the discipline of Scientific Methodology,
where the scheduled content was analyzed based on its meaning for the students, resulting in the
conception of competence maps to be achieved during the run of the course.
Keywords: Meaningful Learning, Digital Media, Andragogy, Competences.

1–INTRODUÇÃO
O projeto de pesquisa/intervenção original intitulado “Significados Reais para um
Mundo Virtual” nasceu das

inquietações

de um grupo de professores

quanto às

características pessoais e ao perfil técnico e tecnológico dos estudantes do Curso de
Comunicação

em

Mídias

Digitais/CCMD

da

Universidade

Federal

da

Paraíba/UFPB,

considerando-se as competências e habilidades que os mesmos possuem ao ingressar na
graduação para realizar seus estudos ‘formais’. No âmbito das formações em tecnologia,
especialmente as referentes a computadores e programas para produção de hardwares e
softwares, os candidatos chegam ao curso superior sabendo programar, consertar
máquinas, desenvolver produtos ou oferecer serviços, assim, com certa frequência ocorrem
ruídos nas comunicações entre professores e alunos, especialmente quando a efetiva
execução das matrizes curriculares está acima de qualquer outro procedimento formativo de
configuração mais integral. Ou seja, de um lado os professores precisam seguir seus
programas de trabalho, impostos pelos currículos dos projetos político pedagógicos dos
respectivos cursos, do outro os alunos questionam o ‘sistema’ e os conhecimentos impostos

O objetivo da pesquisa/intervenção foi conhecer o perfil do grupo de 60 (sessenta)
estudantes do P. 2 (segundo período) do curso, com o intuito de levá-los a conceber mapas
de competências a serem desenvolvidos no decorrer dos seis períodos subsequentes,
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formalmente por ele ao perguntar ‘para que serve ou servirá este conhecimento ou
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considerando-se a estrutura cognitiva de cada um dos estudantes, objetivo este atingido
através do levantamento de conhecimentos adquiridos anteriormente, e ainda, os
adquiridos por descoberta no decorrer das 05 (cinco) oficinas realizadas durante a
disciplina, executadas com este propósito. O cenário foi a Disciplina de Metodologia
Científica, paulatinamente requalificada como Metodologia do Estudo, num total de 60
(sessenta) horas ou 04 (quatro) créditos, de 15 (quinze) horas cada. A mesma tem por
objetivo: capacitar o aluno a utilizar os conhecimentos e fundamentos básicos em estudo e
pesquisa, possibilitando ao mesmo a elaboração, de modo sistemático e com rigor, de um
plano de estudos e um projeto de pesquisa.
2–ANDRAGOGIA,
COMPETÊNCIA

APRENDIZAGEM

SIGNIFICATIVA

E

FORMAÇÃO

POR

Partimos do entendimento dos três tipos de aprendizagem (Cognitiva, Afetiva e
Psicomotora) e seguimos com conceitos de Pedagogia, Heutagogia e Andragogia e das
abordagens de ensino (Comportamentalista, Cognitivista e Humanista) segundo Moreira
(1999) e Kenski (2014). Posteriormente, o problema abordado ancorava-se no pensamento
de Gomez, dado o fato de que o CCMD tem como objetivo formar produtores de conteúdo
para mídias digitais, o que em sua quase totalidade absorve e introduz na universidade
estudantes com intimidade com o mundo virtual. De acordo com a autora:
Estamos caminhando para uma fase de convergência e integração das
mídias. Tudo começa a integrar-se com tudo, a falar com tudo e com todos.
Tudo pode ser divulgado em alguma mídia. Todos podem ser produtores e
consumidores de informação. A digitalização traz a multiplicação de
possibilidades de escolha, de interação. A mobilidade e a virtualização nos
libertam dos espaços e tempos rígidos, previsíveis, determinados. O mundo
físico se reproduz em plataformas digitais e todos os serviços começam a
poder ser realizados física ou virtualmente. Há um diálogo crescente, muito
novo e rico entre o mundo físico e o chamado mundo digital, com suas
múltiplas atividades de pesquisa, lazer, de relacionamento e outros serviços e
possibilidades de integração entre ambos, que impactam profundamente a
educação escolar e as formas de ensinar e aprender a que estamos
habituados. As mudanças que estão acontecendo na sociedade,
mediadas pelas tecnologias em rede, são de tal magnitude que
implicam – a médio prazo – em reinventar a educação como um todo,
em todos os níveis e de todas as formas. [grifo nosso]. (Gomez, 2010, p.
9).

conhecimento significativo, contextual, tácito e vivencial, é um caminho ao equilíbrio nas
relações entre professor e aluno, numa era em que o aluno, por incontáveis possibilidades e
circunstâncias ‘acessa’ a informação numa velocidade impossível ao professor de alcançar e
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É inegável que o “uso da internet está abrindo um caleidoscópio de modos de
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manter em níveis confortáveis. Sobrariam quais caminhos para a realização de uma
formação que favorecesse o “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver
juntos e aprender a ser”? (WERTHEIN, 2000, p. 22). Como é possível uma formação a partir
das aprendizagens significativas e a geração de sentido aos procedimentos e processos
formativos vinculados a um currículo estabelecido? Quais os procedimentos pedagógicos e
de planejamento a serem adotados para o atendimento de um contexto no qual se chega
com competências apreendidas previamente? O propósito pedagógico seria possibilitar a
interação da nova informação (curricular e não-curricular) com uma estrutura de
conhecimento específica existente (oriunda da vida do aluno antes e fora da universidade).
Uma perspectiva metodológica foi pinçada em Cavalcanti (1999) que recomenda
que conceitos “andragógicos”, ou seja, fundadores do aprendizado de adultos sejam
introduzidos ao ensino superior, favorecendo aos alunos o desenvolvimento de métodos
pessoais de estudo, levando-os a uma aprendizagem mais significativa: a) tirando proveito
da experiência acumulada pelos alunos; b) propondo problemas, novos conhecimentos e
situações sincronizadas com a vida real; c) justificando a necessidade e utilidade de cada
conhecimento; d) envolvendo alunos no planejamento e na responsabilidade pelo
aprendizado; e) estimulando e utilizando a motivação interna para o aprendizado; e, f)
facilitando o acesso, os meios, o tempo e as oportunidades.
Em Ausubel (apud Moreira, 1999, p. 153) encontramos que a aprendizagem
significativa é um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com um
aspecto especificamente relevante da estrutura do conhecimento do indivíduo, ou seja, este
processo envolve a interação da nova informação com uma estrutura de conhecimento
específica existente. Assim, a aprendizagem significativa pode ser alcançada a partir de uma
proposta educacional de caráter andragógico, considerando-se as particularidades do
aprendizado de adultos-universitários.
Finalmente, Perrenoud (1999, p. 69) trouxe-nos que “as competências são
construídas somente no confronto com verdadeiros obstáculos, em um processo de projeto
ou resolução de problemas”, ou seja, a partir de significados reais. Assim, outra
possibilidade de dar sentido e significado à aprendizagem é o estabelecimento de
conhecimentos, habilidades e atitudes ‘úteis’ ou de real significação à solução de problemas

contextualização e mobilização; b) definição da atividade de aprendizagem; c) organização
da atividade de aprendizagem; d) coordenação e acompanhamento; e) análise a avaliação
das atividades de aprendizagem; f) acesso a outras referências; e, g) síntese e aplicação.
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concretos. Neste caminho, Küller e Rodrigo (2013, p. 75) sugerem 07 (sete) passos
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Assim, a consciência das peculiaridades do processo de aprendizagem de adultos,
fortalecidas através da Andragogia (no caso, universitários do segundo período) foi
sedimentada

com

reflexões

sobre

a

Aprendizagem

Significativa

(levantando-se

os

conhecimentos adquiridos antes do ingresso na universidade) numa perspectiva de
Formação por Competência (através da construção de mapas de competências).

3–OS CAMINHOS CONSTRUÍDOS E ATALHOS DESCOBERTOS
Bases teóricas acolhidas, procedimentos metodológicos foram construídos em
Santos (2008, p. 73) que defende que não há mais espaço para a repetição automática,
descontextualizada e sem significação. Ele enfatiza que a aprendizagem significativa
pressupõe sete atitudes que podem favorecer a postura de quem queira adotar o modelo
proposto por Ausubel, e assim fizemos: a) Dê sentido ao conteúdo, pois toda aprendizagem
parte de um significado contextual e emocional (usando organizadores prévios –
infográficos); b) Especifique, depois da contextualização, levando o aluno a perceber as
características específicas do que está sendo estudado (análise do currículo do curso); c)
Favoreça a compreensão, que levará à construção do conceito que poderá ser utilizado em
diversos contextos (escolha do eixo de atuação); d) Leve à definição, de forma clara e
através das palavras do próprio aluno, dos conceitos que foram construídos (construção em
grupos); e) Provoque a argumentação, após a definição, através do relacionamento lógico
dos diversos conceitos (via linhas de argumentação); f) Viabilize a discussão, incentivando o
raciocínio através dos argumentos e dos conceitos construídos (aplicação de enquetes
através dos Questionários Google); g) Leve o conhecimento para a vida, do aluno, através
da possibilidade de intervenção em sua realidade e da transformação da mesma (associação
aos disparos de notícias

publicadas no Facebook). Sem esse

propósito, qualquer

aprendizagem seria inócua.

4–APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
O modelo foi adaptado aos conteúdos contidos no PPP do CCMD, na Disciplina de

4
A Ementa do Programa da Disciplina continha os seguintes elementos: Ciência e metodologia científica.
Metodologia de estudo e expressão. Comunicações científicas. Elaboração de projetos e produção de comunicações
científicas. Redação de resenhas, artigos, comunicações, posters, relatórios técnicos.
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Metodologia Científica, em 05 (cinco) etapas/momentos, da seguinte forma4:
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Quadro 1. Proposta construída com os estudantes de Mídias Digitais da UFPB
Conteúdo
Programático
Programa da Disciplina
Metodologia Científica
Importância da
curiosidade para o
argumento
competente e para a
pesquisa
Andragogia: a
aprendizagem nos
adultos
Paradigmas da Ciência
e Escolas do
Conhecimento

Técnicas de Pesquisa

Organizador Prévio

Produto Significativo

Tempestade de Ideias: Prá que serve um
Currículo? Quais as áreas de atuação em Mídias
Digitais/

Texto-resposta à questão “para
onde eu vou” e consequente
concepção de um mapa de
competências a serem alcançadas
no caminho

Imagem fotográfica de um aperto de mãos

Texto-resposta à questão: o que
significa isso?

Dinâmica da Guerra das Cores: qual a cor que
me representa?

Debate em subgrupos a partir da
proposição: Como eu aprendo?

Notícias disparadas no Facebook sobre eleições,
corrupção, movimento de trabalhadores, ação
solidária e racismo.
Temas instigantes ou provocações significativas:
Mídias Analógicas, Sedentarismo Nerd, Séries
Televisivas, Navegabilidade, Compartilhamento
de Informação, Áreas Temáticas em Mídias,
dentre outros.

Infográficos Temáticos sobre:
Positivismo, Fenomenologia,
Dialética
Pesquisa-Virtual através da
Ferramenta Questionário Google,
focando-se as técnicas de
planejamento, aplicação e análise
dos dados.

A construção de uma prática baseada em um conteúdo programático significativo
para a Disciplina de Metodologia Científica favoreceu a aplicação de conceitos e a
consequente construção de mapas de competências, que poderão ser seguidos nos seis
períodos subsequentes. O CCMD possui oito semestres e dez eixos de aplicação5, e
notadamente os estudantes pendem a um ou outro de acordo com seus conhecimentos
anteriormente apropriados. Os cinco exercícios baseados no programa da disciplina os
incitou, através de organizadores prévios, a buscar aproximações com as áreas com as
quais mais se identificavam. A construção e execução das 14 enquetes com variadas
temáticas definidas pelo grupo e aplicadas através dos “Questionários Google” foi a
atividade que mais os mobilizou por compreender a tríade da ação universitária: ensino,
pesquisa e extensão, dessacralizando o ato de pesquisar e produzir conhecimentos.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência foi avaliada como positiva e gerou uma intensa movimentação no
decorrer da sua execução. Aspectos como o trabalho em equipe, a participação e a

foram mobilizados e/ou consultados através dos Questionários Google publicados através da
5
Editoração, Imagem e Fotografia Digital, Infografia, Áudio Analógico e Digital, Vídeo Digital, Internet e Aplicações
WEB, Educação a Distância, Multimídia, Animação Digital 2D/3D, Design.
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argumentação foram motores ao processo de pensar e produzir conhecimento. Outros
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Página do CCMD no Facebook. As áreas/eixos de formação do curso foram evidenciadas e
possibilitaram a construção de itinerários formativos ou mapas de competências a serem
alcançadas durante o curso. Os RESUMOS das pesquisas/enquetes realizadas serão
publicados em um Caderno de Resumos no formato E-book.
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Resumo: Os esforços voltados para melhorar a qualidade de ensino por parte de pesquisadores e
professores são os mais variados possíveis. Neste estudo, investiga-se a potencialidade da formulação
contextualizada em forma de texto de apoio, levando em consideração aspectos culturais partilhados
por certo grupo social. Tem-se a expectativa de que a exploração do conceito de função polinomial de
1o grau, envolvendo a contextualização do consumo de energia no âmbito da etnomatemática e dos
processos ausubelianos que favorecem a aprendizagem significativa ajudem a caracterizar que o
ensino de matemática pode ser menos formal e mais dinâmico.
Palavras-chave: etnomatemática, diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, função
polinomial de 1o grau.
Abstract: There are many methods used by researchers and teachers in order to improve the quality
of the education. The aim of this work is to point out the contextualization by using texts about the
social aspects of the culture. In this sense, when we use the concept of polynomial function of the 1st
degree in matters of ethnomathmathics and ausubelian principles make math as something less
formal and more dynamical.
Keywords: ethnomathemathics, progressive differentiation and integration reconciliation, polynomial
function of the 1st degree.

1–INTRODUÇÃO
Nos últimos sessenta e cinco anos, muitas tentativas foram realizadas na intenção de
proporcionar reformulações impactantes no ensino da matemática. Para aludir a essas
tentativas, basta registrar o surgimento de áreas correlatas como: etnomatemática,
modelagem, novas tecnologias, etc. No momento atual, apesar dos avanços nessa direção,
tais investidas no ensino de forma abrangente ainda transitam entre as formas com ênfase
conteudista e as que se voltam para a formação do cidadão em sua complexidade.

promova tanto a formação da cidadania como a aquisição adequada do conhecimento
matemático, fez-se opção pela etnomatemática enquanto campo de investigação em
educação matemática.
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Dentre vários aspectos, nesse campo investigativo da sala de aula, o professor pode
constatar a existência de múltiplas possibilidades para planificar atividades que permitam a
construção de significados de vários conteúdos, explorando aspectos socioculturais. Na
literatura, já existem estudos que corroboram com essas argumentações anteriores, por
exemplo, basta observar o que afirma Cunha (2005, p.12):
[...] a Etnomatemática pode ser aproveitada para dar o suporte teórico e o
ingrediente prático para simultaneamente resolver o problema da
desmotivação e do baixo desempenho do aluno que poderia passar a sentirse valorizado culturalmente e incentivado.

Diante das informações apresentadas até o presente, deve-se caracterizar o ensino
almejado neste estudo com o intuito de promover a aquisição de significados matemáticos e
sociais respaldados pedagogicamente no âmbito da aprendizagem significativa (AUSUBEL,
2002). Portanto, investe-se na planificação de recursos didáticos do tipo texto de apoio,
explorando um dado contexto próprio do grupo que vai vivenciar o texto produzido.
Neste contexto, cabe registrar que o assunto matemático abordado, função do 1º
grau, carece despertar interesses no grupo de alunos investigados tanto matematicamente
quanto em questões pessoais de suas vivências como cidadãos. Por isso, fez-se opção por
explorar o conteúdo a partir da planificação de um texto de apoio, articulando-o com o
consumo de energia elétrica na vida dos cidadãos.

2–MARCO TEÓRICO (OU REFERENCIAL TEÓRICO/APORTE TEÓRICO) E REVISÃO DA
LITERATURA
Nesta parte, procura-se fazer uma síntese sobre certos aspectos da etnomatemática e
da aprendizagem significativa que vão ser utilizados neste estudo.

2.1 – Relação do Estudo com a Etnomatemática
A sobrevivência humana, enquanto ser vivo, deu-se justamente através da sua
interação com o meio ambiente em busca de proteção e nutrição, como aponta D'Ambrósio
(2011). E complementa argumentando que, ao buscar cada vez mais a independência do
tempo, o homem foi capaz de desenvolver técnicas, maneiras de obter da natureza os

tempo, medir área, etc., o homem conseguiu organizar conhecimentos matemáticos e
também pode observar acontecimentos ocorridos no céu. As aquisições, ao serem
partilhadas entre os grupos, originou a chamada cultura que, segundo D'Ambrósio (2011, p.
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elementos necessários sem depender do tempo.
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35- 36): "[...] é o conjunto de comportamentos compatibilizados e de conhecimentos
compartilhados, inclui valores. Numa mesma cultura, os indivíduos dão as mesmas
explicações e utilizam os mesmos instrumentos materiais e intelectuais no seu dia a dia".
No entanto, faz-se necessário apresentar, dentre as múltiplas conceitualizações de
cultura, uma que seja relevante no caso deste estudo. Para Marconi (1998), uma subcultura
pode ser entendida como algo constituído por valores, crenças, normas e padrões de
comportamento que podem ser compartilhados por parte da população de uma sociedade e
apoiando-se em Ralph Linton caracteriza cultura como um agregado de subculturas.
Neste aspecto, como argumentam Horton & Hunt (1980), “As subculturas são
importantes porque cada sociedade complexa tem, não uma única cultura, mas um núcleo
comum de traços e complexos, um sortimento de subculturas”. (p.45). Tal idealização serve
de base para evidenciar que à medida que cada ambiente vai se diferenciando, os
conhecimentos produzidos por um dado grupo social ao partilhá-lo também vai se
distinguindo dos demais.
Assim, as propostas metodológicas de ensino decorrem do uso e observação da
existência de matemática em contextos próprios, entretanto, como pontua Bello (1996)
segundo Flemming (2005, p. 37) "A etnomatemática não deve ser entendida apenas como
uma

matemática

existente

nos

chamados

grupos

étnicos

ou

etnias.

Trata-se

do

conhecimento produzido por grupos socioculturais identificáveis e que permite resolver
problemas não resolvidos pelos conhecimentos institucionais".

2.2–Relação do Estudo com a Aprendizagem Significativa
A aprendizagem significativa, proposta de Ausubel (1982) demanda da relação entre
uma nova informação com algum aspecto específico e relevante existente na mente do
indivíduo. Trata-se de uma relação interativa que não acontece de forma qualquer e, sim de
forma substantiva e não arbitrária, nesta ordem, quer dizer de forma não literal e não com
qualquer ideia prévia, mas com algum conhecimento especificamente relevante já existente
na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. (MOREIRA, 2013).
A ocorrência de aprendizagem, portanto, depende da interação entre o que será
agregado ao cognitivo do indivíduo (algo novo) e aquilo que o aprendiz já sabe (algo pré-

que está sendo apresentado e/ou descoberto.
Essas considerações ficam bem evidentes a partir da seguinte informação de Moreira
(2013, p.6): "Tanto por recepção como por descobrimento, a atribuição de significados a
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novos conhecimentos depende da existência de conhecimentos prévios especificamente
relevantes e da interação com eles".
A aquisição da nova informação envolve a estrutura de subsunçores inter-relacionados
e hierarquicamente organizados caracterizados na diferenciação progressiva e reconciliação
integradora que são dois processos que favorecem a aprendizagem significativa. Moreira
(2011) pontua que esse primeiro processo tem como princípio priorizar a apresentação das
ideias mais gerais e inclusivas seguida do detalhamento dessas ideias; o segundo processo
se ocupa de explorar relações entre ideias existentes, ou seja, apontar as semelhanças e
diferenças importantes entre conceitos relacionados na busca de uma ideia mais geral.

3–METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS)
As pesquisas metodologicamente podem ser quantitativas, qualitativas ou mistas. O
que para Creswell (2010), são, respectivamente, meios para testar teorias a partir da
relação entre variáveis, meios para entender os significados que os indivíduos e/ou grupos
atribuem a certo problema social/humano ou uma abordagem que associa as duas
anteriores. Segundo Silveira e Gerhardt (2009, p. 31) "A pesquisa qualitativa não se
preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da
compreensão de um grupo social, de uma organização, etc".
A metodologia adotada para a elaboração deste trabalho tem o propósito de viabilizar
a compreensão da aquisição do conceito de função afim por um grupo de alunos do nono
ano do ensino básico, envolvendo a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa
enquanto processos que favorecem a aprendizagem significativa. A conceitualização vai
explorar atividades cotidianas que possam ser relacionadas ao consumo de energia elétrica
e será realizada no âmbito da etnomatemática enquanto pesquisa Educação Matemática.

Procedimentos e Instrumentos
Este trabalho foi planificado para ser desenvolvido em três etapas. A primeira consiste
na aplicação do questionário diagnóstico com o propósito de levantar as concepções prévias
do grupo de alunos sobre função afim e etnomatemática para, além de orientar o ensino

Na segunda etapa, ocorrerá a intervenção que terá 2 momentos. No primeiro deles, os
alunos são apresentados a noções básicas sobre energia elétrica na intenção de viabilizar
condições para que possam compreender o processo de aferição do consumo de energia a
partir de certos aparelhos eletrodomésticos. As informações obtidas devem ser devidamente
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como recomenda Ausubel (2002), planificar um texto de apoio conforme Silva (2006;
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registradas, por exemplo, listar os aparelhos eletrônicos que existem na escola, organizar
os dados (consumo de energia) em quadros e tabelas, contabilizando o consumo de energia
de cada aparelho bem como calculando a conta de energia semanal e mensal da escola.
No segundo momento, nas informações levantadas vão ser trabalhadas as noções de
correspondência, dependência, transformação ou resultados de um movimento que são
ideias recomendadas por Lima et al (1998) para não tornar a definição de função
demasiadamente formal e estática como geralmente se encontravam nos textos escolares.
A terceira etapa consiste na aplicação do questionário avaliativo para averiguar junto
às atividades vivenciadas ao longo da intervenção, se há implicações devido aos processos
ausubelianos da diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa no âmbito da
etnomatemática na aprendizagem do conceito de função afim.

4–EXPECTATIVA
Neste trabalho, após a análise dos dados coletados nas atividades que compõem o
texto de apoio utilizado na intervenção e, em particular, no confronto entre os questionários
versus avaliação de aprendizagem almeja-se identificar se a exploração do conceito de
função afim no contexto do consumo de energia viabiliza uma aprendizagem significativa
desta idealização matemática, desprovida do formalismo exacerbado e estático destacado
por Lima et al (1998).
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Resumo: Os conhecimentos sobre o corpo humano estão aderidos à fisiologia e à anatomia humana.
Esses conteúdos, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), são obrigatórios para as
turmas da educação básica, pois permitem que as crianças conheçam o seu próprio corpo, sua
estrutura e funções, mas muitas vezes tais conteúdos são tratados de forma fragmentada e
descontextualizada. Nesse sentido, propomos novas estratégias didático-pedagógicas que fomentem a
construção do conhecimento. Este trabalho foi realizado no primeiro semestre de 2014, no Colégio
Cordeiro de Deus, Recife-PE, com estudantes do 8º ano do ensino fundamental II. Foram realizados
aulas expositivas dialogadas e atividades didáticas referentes aos saberes construídos a respeito dos
sistemas. Os resultados obtidos apontaram que a aprendizagem dos alunos foi influenciada pelos
recursos e estratégias didáticas utilizadas. A partir de tal indicativo, pode-se concluir que houve um
aumento considerável dos conhecimentos sobre o corpo humano para os estudantes, através da
interligação dos conhecimentos prévios, com os conhecimentos adquiridos, promovendo assim a
aprendizagem significativa e a aplicabilidade do conhecimento adquirido, despertando nos alunos o
senso crítico e a curiosidade científica.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Recursos didáticos, Corpo humano.

Os conhecimentos sobre o corpo humano estão aderidos à fisiologia e à anatomia,
tais componentes estão na grade curricular das escolas de ensino médio e fundamental que,
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Abstract: Knowledge of the human body are adhered to physiology and human anatomy. Those
content, according to the National Curriculum Parameters (PCN), are required for the courses of basic
education, they allow children know their own body, its structure and functions, but often these
contents are treated fragmented and decontextualized. This work, we propose new didactic and
pedagogical strategies that encourage the construction of knowledge. This work was conducted in the
first half of 2014, the Colégio Cordeiro de Deus, Recife-PE, with students from the 8th grade level II.
Were performed dialogued lectures, educational activities related to knowledge about the about
systems. The results obtained pointed that learning was influenced by the resources and teaching
strategies. From such a target, it can be concluded there was an increase considerable of knowledge
about the human body for students, through the interconnection of prior knowledge, with the
knowledge acquired, promoting meaningful learning and the applicability of the acquired knowledge,
arousing students' critical thinking and scientific curiosity.
Keywords: Meaningful Learning, Teaching Resources, Human Body.
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de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), são de suma importância à
compreensão do funcionamento do corpo humano. Uma vez que a anatomia e fisiologia é
algo interessante por tratar de conteúdos que possibilitam a realização do conhecimento e
desenvolvimento humano natural, (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – M. E. E MINISTÉRIO DA
SAÚDE – M. S., 2000), é importante que as crianças conheçam os seus corpos, entendam
seus esquemas corporais, saibam como funcionam e percebam as belezas, fazeres e
saberes diferentes que constituem as variações do corpo humano, na idade, sexo, raça e
biótipo (DANGELO & FATTINI, 1988). Segundo Texeira (1999), esses conteúdos podem
ainda serem relacionados com a Ciências, Tecnologia e Saúde (CTS), abordando-os de
forma interligada, de cunho social, o que contribui para formação crítica do aluno em
relação ao seu próprio corpo, porém esses conteúdos vêm sendo tratados de forma
fragmentada, descontextualizada, enfocando e priorizando a memorização.
A fisiologia e a anatomia humana, quando abordadas na educação básica, são
divididas em sistemas, numa tentativa de facilitar a compreensão dos discentes, porém tal
divisão muitas vezes não possibilita a aprendizagem significativa do aluno, resultando numa
grande dificuldade em compreender o funcionamento do corpo humano (VANZELA, ET. AL,
2007).
Sendo assim o presente trabalho propôs a utilização de atividades didáticas para
adequar o ensino à realidade do aluno, relacionar os conhecimentos prévios dos alunos,
com novos conhecimentos, interconectando essas formas de perceber e viver os conteúdos
com o mundo exterior, e promover dessa forma a aprendizagem significativa.
2–MARCO TEÓRICO (OU REFERENCIAL TEÓRICO/APORTE TEÓRICO) E REVISÃO DA
LITERATURA
A complexidade dos temas referentes aos sistemas e anatomia humana muitas vezes
afasta e suprime o desejo de aprender por parte dos educandos. Em virtude disso, existem
tentativas para aprimorar as atividades educacionais no ensino do corpo humano, como as
imagens disponíveis em livros e atlas, ao oferecerem um suporte para a aprendizagem
significativa dos alunos. (INZUNZA; BRAVO, 2002).
Diante disso, é preciso que haja uma interação do conhecimento prévio e o novo

2006) a Aprendizagem Significativa “é um processo pelo qual uma nova informação se
relaciona, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da
estrutura cognitiva do indivíduo”. Em outras palavras, os novos conhecimentos que vão
sendo trabalhados relacionam-se com o conhecimento prévio que o estudante possui. Assim
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conhecimento para que haja a Aprendizagem Significativa que é uma abordagem
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a avaliação dos conhecimentos prévios dá o direcionamento para que a aprendizagem se
torne mais significativa.
Dessa forma, faz-se necessário a utilização de metodologia de ensino que busquem
uma melhor interdisciplinaridade dos conteúdos, conectando o conhecimento prévio dos
alunos aos novos conhecimentos, o que proporcionará maior significado e promoverá a
construção da aprendizagem significativa. Além disso, o uso de materiais didáticos tem se
mostrado cada vez mais eficaz nesse processo (TAVARES, 1998).
Zabala (1998) diz que tudo que fazemos em aula incide, em maior ou menor grau, na
formação dos alunos, desde a maneira de organizar aula, passando pelas expectativas que
depositamos e o material que utilizamos, pelas decisões que vinculam determinadas
experiências importantes no processo educativo. Quando os alunos podem participar na
construção desse conhecimento, fica garantido melhor predisposição para aprender, pois
permite gozar de certa autonomia no conteúdo, fazendo conexões com o conhecimentos já
presentes no aluno.
Deve-se buscar estimular o aluno a expor com suas próprias palavras o assunto
tratado, estimulando-o a desenvolver a relações com outros temas e fazer generalizações,
para que o professor possa construir em sala de aula uma verdadeira e significativa
aprendizagem (MOYSES, 1994).
3–MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo foi realizado ao longo do primeiro semestre de 2014, com 31 estudantes
do 8º ano do ensino fundamental, do Colégio Cordeiro de Deus, localizado no bairro do
Ibura-Recife-PE. Foram aplicados metodologias diferentes para cada sistema proposto,
sendo os sistemas: cardiovascular, endócrino, nervoso, reprodutor e digestórios, abordando
os aspectos fisiológicos e anatômicos de cada um, assim como aulas expositivas dialogadas,
que correspondem a uma abordagem direcionada para a formação de ideias e de conceitos
situados em perguntas e respostas.
Os conteúdos das aulas expositivas dialogadas foram divididos de acordo com o
sistema, um subtema e tópicos abordados, como pode ser observado no quadro abaixo:

Subtema
O
coração
humana

a

máquina

Tópicos abordados
O coração a sua estrutura e
o seu funcionamento, os
vasos sanguíneos, o sangue
e os seus componentes e os
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Sistema
Cardiovascular
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Quadro 1 : Síntese dos conteúdos abordados com os estudantes.
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tipos de circulação.
Reprodutor

A cegonha, mentira ou
verdade? (de onde vêm os
bebês?)

Endócrino

Hormônios podem fazer com
que você se sinta atraída por
homens
com
feições
femininas
Os animais pensam?

Nervoso

Digestório

A alimentação no combate
ao mau humor

A distinção entre o feminino
e o masculino, a função a
estrutura citando os órgãos
de ambos, fecundação e
gestação.
Principais
tipos
de
hormônios, como agem, a
constituição e a função
deles.
Os
principais
órgãos,
funções e constituição desse
sistema.
Os
principais
órgãos,
funções e constituição desse
sistema.

A criação desses subtemas foi uma proposta do presente trabalho, para promover a
contextualização dos discentes, pois através disso irá requerer que os estudantes participem
de todo o processo de aprendizagem, ao ser possível fazer conexões entre conhecimentos,
transformando-o de mero espectador para protagonista do ensino e aprendizagem.
Quadro 2: Atividades didáticas propostas.
Sistema

Subtema

Sistema cardiovascular

Cruza Miocárdio

Sistema endócrino

Cruzadinha dos hormônios

Sistema nervoso

Construção de estruturas

Sistema reprodutor
Sistema Digestório

Construção de estrutura
Construção de estrutura

4–RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados para avaliar a aprendizagem dos alunos foram analisados de
diferentes maneiras de acordo com as metodologias aplicadas.
Para o sistema cardiovascular, consideramos positiva a relação estabelecida pelos

com os conteúdos já vistos.
Para o sistema endócrino, a metodologia foi semelhante, pois também foram utilizadas
palavras cruzadas e a efetivação das corretas foi de 98%.
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alunos quanto às palavras cruzadas com resposta correta, na qual 95% dos alunos
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Para o sistema nervoso, optamos pela construção, com uso de argila, de qualquer
estrutura referente a esse assunto visto em aula, e depois explicasse essa estrutura. Foram
elaborados cérebros, neurônios, células da glia e a caixa craniana, em que todos os alunos
participaram ativamente da atividade, e explicaram o material que foi construído.
Para o sistema digestório, foi pedido que eles utilizassem massa de modelar e cartolina,
para que construíssem um molde de todo o sistema digestório, e explicassem cada órgão, a
estrutura e função. Nessa atividade, houve a participação efetiva, e considerações também
a 100%.
Por fim, para o sistema reprodutor, foi pedido que eles utilizassem isopor e hidrocor e
para desenhassem o sistema reprodutor feminino, o masculino, a gametogênese, as fases
da gestação e fecundação, construindo dessa forma mapas conceituais, sendo a atividade
realizada por todos, de forma efetiva.

Foto 1 – Participação dos alunos nas atividades propostas, objetos construídos e o modelo
das palavras cruzada, utilizadas como recursos didáticos do sistema cardiovascular e endócrino.

Santos

(1998)

afirma

é

importante

provocar

esse

desejo

por

aprender,

problematizando os conteúdos, tornando-o interessante e não tirando o sabor da
descoberta. Para isso, é necessário que o professor domine com segurança o conteúdo a ser
trabalhado, pois somente assim será possível planejar aulas realmente interessantes,
instigantes, fazendo conexões com o conhecimento prévio dos alunos

aos novos

A ancoragem de novas informações, com os conhecimentos já presentes na estrutura
cognitiva do aprendiz foi auxiliado pelos recursos didáticos utilizados, foi notório observar
que os estudantes correlacionaram os novos conhecimentos dos sistemas do corpo humano
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conhecimentos adquiridos, afinal, é esse exercício que conduz á aprendizagem significativa

18 e 19 de março de 2015, Caruaru – Pernambuco – Brasil
com os conhecimentos prévios básicos, construindo dessa forma uma aprendizagem
significativa.
5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os resultados, podemos concluir que as atividades didáticas
proporcionaram aumento significativo na construção do conhecimento dos estudantes, pois
através da participação dos alunos pudemos observar a interligação dos conhecimentos
adquiridos, com os conhecimentos já presentes na estrutura cognitiva dos estudantes. As
atividades foram de grande relevância para um aumento do conhecimento, podendo intervir
na vida dos estudantes no tema “corpo humano”, suas funções e estruturas, e acreditamos
que aplicar os jogos didáticos em prol da aprendizagem desses conteúdos disponibiliza a
prática da ludicidade, estimula os docentes a dinamizar o conhecimento, e torna o processo
de ensino e aprendizagem efetivo e significativo.
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Resumo: No presente trabalho será apresentada uma proposta de atividade lúdica que possibilite,
não só a compreensão de conceitos e leis abordados na educação básica, no estudo da mecânica
newtoniana, como também, despertar o interesse do aluno para o ensino de ciências, em especial, a
Física. Tal atividade consiste em um jogo, que chamamos de cabo de guerra “viciado”, cujas peças
são formadas por um sistema de multiplicação de forças com cabos e polias. Foram feitas análises
sobre a motivação dos alunos na aprendizagem dos conceitos físicos abordados, as quais deram
origem a uma pesquisa desenvolvida com oitenta alunos de duas turmas do nono ano do ensino
fundamental de uma escola pública da cidade de Gravatá, interior pernambucano.
Palavras-chave: Motivação, atividade lúdica, concepções espontâneas, Leis de Newton.
Abstract: In this work we present a proposal for a playful activity that allows not only their
understanding of concepts and laws addressed in basic education , the study of Newtonian mechanics
, but also arouse the interest of the student to the teaching of science , especially physics . This
activity consists of a set we call tug of war "addicted", whose pieces are formed by a force
multiplication system with cables and pulleys. Analyzes were performed on students' motivation in
learning physics concepts addressed which led to a research conducted with eighty students from two
classes of the ninth year of fundamental education at a public school in Gravatá, interior of
Pernambuco.
Keywords: Motivation, playful activity, spontaneous conceptions, Newton's Laws.

1-INTRODUÇÃO
Sabe-se que a física é considerada, para uma grande parte dos alunos, como uma
disciplina difícil, o que acarreta uma enorme rejeição a mesma. É muito corriqueiro se ouvir
frases do tipo: “para que estudar física?” “ Isso não serve para nada!” “ Odeio essa
disciplina!”.
O professor tem um papel determinante no processo de aprendizagem da
disciplina que leciona, precisando entender a situação sócio cultural dos discentes que irá
reger, conduzindo-os a partir dos conhecimentos já construídos, aos que se deseja construir

possa perceber a necessidade real do que lhe está sendo proposto aprender. Caso o
professor não se atualize e não tenha coragem de enfrentar desafios, buscando novas
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técnicas e novos métodos de ensinar, os conteúdos serão letras mortas e o aprendizado
inócuo.
O objetivo deste artigo é propor uma nova abordagem para o ensino e motivação
dos alunos através de uma aula com uso de atividade lúdica – cabo de guerra “viciado”. Um
possível tema a ser abordado na aula são as Leis de Newton e sistemas de multiplicação de
forças com cabos e polias, cujos objetivos são os seguintes: (i) Compreender os conceitos
básicos das Leis de Newton; (II) Conhecer os conceitos de força e tração; (iii) Aprender os
conceitos de um sistema de multiplicação de forças; (iv) Proporcionar aos alunos uma
experiência prática do funcionamento de um sistema de multiplicação de forças com cabos e
polias; (v) Desenvolver a percepção da diminuição do esforço necessário para se realizar o
deslocamento de um corpo; (vi) Verificar também as possibilidades de combinações e as
vantagens e desvantagens mecânicas obtidas; (vii) Promover uma experiência real das leis
de Newton e do funcionamento de sistemas de multiplicação de forças; (viii) Promover uma
maior motivação para a aprendizagem de física, a partir da contextualização dos conceitos
de física com o cotidiano dos alunos.

2-REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DE LITERATURA
Pode-se verificar amplamente o desenvolvimento de teorias e pesquisas na área de
ensino e aprendizagem, dentre elas, foram fortemente motivadoras para o desenvolvimento
das ideias neste projeto as teorias da aprendizagem significativa de David P. Ausubel, da
aprendizagem de Jean Piaget, da educação progressiva de John Dewey e a dos modelos
mentais de Johnson-Laird.
Partiu-se da filosofia de que o uso de experimentos simples de física pode atuar
como fator de motivação e construção de uma aprendizagem significativa por parte dos
alunos. Tendo-se como princípios norteadores os seguintes pontos: (i) O uso de
experimentos simples de física transforma o conhecimento abstrato em realidade prática;
(ii) A percepção da física aplicada à realidade diária desperta, no aluno, o interesse pela
disciplina motivando a aprendizagem; (iii) A participação dos alunos no desenvolvimento e
análise das experiências práticas de física contribui para formação de modelos mentais
funcionais e consequentemente a construção de uma aprendizagem significativa.
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3-METODOLOGIA
A aula será desenvolvida inicialmente a partir da verificação dos conhecimentos
prévios e concepções espontâneas dos alunos acerca dos conceitos de tração e força a luz
das leis de Newton, logo em seguida serão apresentados, através de um cabo de guerra
comum, os conceitos básicos desses princípios.
Posteriormente os alunos serão chamados a participarem do cabo de guerra
“viciado” (previamente montado em sistema de multiplicação de força 3x1). As regras são
basicamente as mesmas do cabo de guerra comum, a diferença é que do lado do sistema
de multiplicação de forças 3x1 colocaremos uma quantidade menor de participantes que no
outro lado, um modo interessante é colocar apenas um participante para sozinho puxar até
três do outro lado ou colocar as mulheres para competirem contra os homens. Nessa etapa
os alunos serão questionados, tentando promover o debate com relação ao que está se
observando, sendo então, depois, discutidos e explanados os princípios e funcionamento
básico dos sistemas de multiplicação de forças através de cabos e polias.
Após essa etapa será adicionado um sistema de multiplicação de forças 2x1 ao
primeiro já montado, resultando agora em um sistema 6x1 e mais uma vez os alunos serão
chamados participarem do cabo de guerra, podendo então realizar-se a disputa de um aluno
contra seis, ou ainda mais interessante uma mulher contra cinco homens. Nessa etapa será
discutido o principio de associação de sistemas de multiplicação de forças e será feita
também uma análise da desvantagem mecânica produzida, o aumento da quantidade de
cabo a ser puxado para se promover o deslocamento desejado.
Ao término da aula será realizada uma síntese dos principais conceitos e definições
apresentados, será debatido com os alunos sobre as aplicações práticas cotidianas dos
sistemas de multiplicação de forças e evidenciada a utilidade dos vários princípios da física
no dia a dia da sociedade.

4-APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Foram realizadas algumas aulas para as turmas do 9º ano “C” e “B” da Escola
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4.1 – Pré-Teste
Antes da aplicação da aula, foram realizadas entrevistas gravadas com alguns alunos,
inicialmente, destacou-se que não haveria identificação dos entrevistados e que o material
não seria divulgado ao professor.
Como resultado, verificou-se a existência de três tipos de grupos de alunos: (i) Os
que acham que a física é importante para sociedade e para si mesmo, mas que não sabem
dizer para que serve a física; (II) Os que acham que a física para eles só é útil para passar
no vestibular e não tem utilidade para a sociedade, não sabendo para que ela serve; (iii) E
os que acham que a física não serve para nada.
A maioria dos alunos relatou ainda que não gostam da aula do professor, por vários
motivos, entre eles: “o professor é chato”, “não gosto da maneira como ele ensina!” e “ele
não explica bem”.

4.2 – Aplicação e Observações
A partir da sondagem dos conhecimentos básicos dos alunos à respeito da Física e de
seu uso no cotidiano, observou-se um certo receio nas respostas dos mesmos , como no
momento em foi sondado o que entendiam por tração, alguns chegaram a dizer que não
sabiam de que se tratava. Mas houve na turma “C” uma declaração de aluno que chamou
atenção: “É atração que um homem sente por uma mulher”. Houve algumas risadas, mas
utilizando-se de princípios construtivista do ensino estes pesquisadores mostraram que não
se podia considerar essa afirmação como errada, tendo a partir dessa resposta criado um
entrelaçamento de conceitos de força e tração, verificando-se a partir deste ponto que a
turma estava gostando do método da aula e tendo uma maior interação na desenvolver das
atividades. Na turma “B” houve a citação de que um carro tem tração e então o mesmo
procedimento foi adotado.
Quando da utilização do cabo de guerra “viciado”, convidou-se para a participação
uma menina contra dois professores da escola que observavam a atividade, a menina foi
posicionada para o lado da corda que ganha a multiplicação de forças e os professores para
o outro lado. Então se iniciou a disputa, rapidamente a menina conseguiu puxar os dois

da bolinha (polia) no meio das cordas” e “as voltas das cordas estão deixando esse lado
mais leve”. A partir dessas declarações foi feita uma explanação por meio de diálogo acerca
dos componentes e funcionamento do sistema de multiplicação de forças. Posteriormente se
repetindo a aplicação e discussões com o sistema 6x1.
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Após mais algumas passagens dos alunos pelo jogo, foi promovido um debate
sobre as aplicações cotidianas deste principio de multiplicação de forças, onde prontamente
alguns alunos citaram o trabalho de um pedreiro erguendo materiais e também a utilidade
para, por exemplo, desatolar um carro. A aula foi então encerrada evidenciando-se que a
física está presente em quase todas as atividades e tecnologias do dia a dia. Vale-se
destacar que durante a aula houve no geral uma boa participação e interesse na construção
da aprendizagem, os comentários dos alunos foram positivos com relação à aula.

4.3 – Pós-Teste
Foi ainda confeccionado e aplicado, após a aula do cabo de guerra, um questionário
fechado sobre motivação e importância no ensino de física para as turmas do 9º ano “B” e
“C”.Os resultados evidenciados nos gráficos que se seguem mostram que houve uma
relativa mudança na atitude dos alunos com relação à física, da que foi verificada nas
entrevistas.

Gráficos 1 a 6:Resultados do questionário aplicado

5-CONCLUSÃO
A partir da utilização do jogo cabo de guerra viciado para desenvolvimento de aula
de física pode-se produzir as seguintes asserções de conhecimento:
Quando o professor utiliza-se de experimentos no ensino dos temas, trabalhando

consegue materializar de forma prática, o conhecimento, contextualizando-o com a
realidade em que está inserido, torna-se desmotivado na construção de uma aprendizagem
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significativa; Quando o conhecimento é aplicado apenas de forma teórica, não há
conscientização da utilidade ou aplicação real desses.
Da observação do desenvolvimento da aula, da interação dos alunos na construção
do conhecimento e da análise dos dados coletados, pôde-se produzir as seguintes asserções
de valor: (i) O estudo mostrou a importância da utilização de experimentos simples de física
como ferramenta metodológica de ensino; (ii) A transformação de conceitos abstratos em
realidade cotidiana, através de experimentos práticos, atua como fator motivacional para
uma aprendizagem significativa; (iii) A participação ativa dos alunos no desenvolvimento e
análise dos experimentos

pode

impulsiona-los na construção de modelos mentais

funcionais.

6-REFERÊNCIAS
BATISTA, M. C.; FUSINATO, P. A.; BLINI, R. B.; PEREIRA, R. F. A experimentação no
ensino de física e a motivação do aluno para a aprendizagem. Simpósio Nacional de
Ensino de Física, XVIII, 2009.
BLOOM, B. S. et al. Taxonomy of educational objectives. New York: David Mckay,
1956. 262 p. (v. 1)
BONADIMAN, H.; NONENMACHER, S. E. B. O gostar e o aprender no ensino de física:
uma proposta metodológica. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 24, n. 2: p. 194223, ago. 2007.
PIAGET, Jean. A equilibração das estruturas cognitivas: problema central do
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1976, prefácio.
POZO, Juan Ignácio. Aprendizes e mestres: a cultura da aprendizagem. Tradução de
Ernani Rosa. Porto Alegre: ARTMED, 2002.

Página

212

ROSA, C. W.; FILHO, J. P. A. Estudo da viabilidade de uma proposta didática
metacognitiva para as atividades experimentais em física. Ciênc. Educ., Bauru, v.
20, n. 1, p. 61-81, 2014.

18 e 19 de março de 2015, Caruaru – Pernambuco – Brasil
PAINEL060 – ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A TEORIA DA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA E A PRÁTICA DE ENSINO
RAÍZA NAYARA DE MELO SILVA
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)/ Centro de Educação/ Departamento de Métodos e Técnicas de
Ensino/ raay.melo@hotmail.com

MÉRCIA MARIA GOMES DA SILVA
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)/ Centro de Educação/ Departamento de Métodos e Técnicas de
Ensino/ mercia.gds@gmail.com

NATALLIA AUGUSTA DE MELO SILVA
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)/ Centro de Artes e Comunicação/ Departamento de Letras/
natalliaaugusta@outlook.com

Resumo: Este artigo apresenta reflexões sobre práticas educacionais observadas em sala de aula e as
relaciona com a teoria da aprendizagem significativa. Utiliza como metodologia observações,
conversas e registros feitos com professores sobre suas ações pedagógicas, descrevendo os
argumentos que estes apresentam para justificar os acontecimentos durante as aulas. Como
resultado, ficou evidente a insatisfação dos professores e alunos por diversos motivos, contudo, é
sabido que por mais que estas adversidades interfiram no processo de ensino e aprendizagem, não
podem ser os seus determinantes. Desse modo, o presente trabalho ainda discute a importância da
aprendizagem significativa e declara a mudança que pode ocorrer quando esta teoria se faz presente
durante a prática pedagógica.
Palavras-chave: prática educacional; aprendizagem significativa; conhecimento.
Abstract: This article presents reflections on educational practices observed in the classroom and
relates them to the theory of meaningful learning. It is used as methodology observations,
conversations and registrations done with teachers concerning their pedagogical actions, describing
the arguments presented by them in order to justify the occurrences during the class.
As a result, it became evident the dissatisfaction among the students and teachers for many reasons.
It is known that, despite these adversities interfere in the teaching-learning process, they should not
be its determinants. Thus, this paper discusses the importance of meaningful learning and declares
the change that can occur when this theory is presented during the pedgogical practice.
Keywords: educational practice; meaningful learning; knowledge.

1–INTRODUÇÃO
A teoria da aprendizagem significativa é, sem dúvida, uma das maiores apreciações
que um professor pode aprender e desenvolver. Diretamente relacionada à realidade
escolar, a teoria proposta por D. P. Ausubel, na década de 60, se faz cada vez mais
necessária nas salas de aula nos dias de hoje. Contrariando as escolas da época com a
mecanicidade no ensino, Ausubel propôs para o alunado e o professorado uma nova forma

aprendizado por relevância e significância.
Para Ausubel (1982), a aprendizagem significativa só ocorre se duas situações
existirem. A primeira é o interesse, a disposição que o aluno tem em aprender um
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de ensino, àquela que permite a troca de saberes a partir da ponte que se forma quando o
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determinado assunto; a segunda é o potencial que o conteúdo tem em ser significativo para
o aluno. A correlação feita por Ausubel é simples, é um casamento. De nada adianta uma
aula dinâmica se o aluno não se dispõe a aprender um determinado assunto, e, em vão será
se o aluno se dispor a aprendê-lo sem que o mesmo seja importante para a sua vida. Nesta
tomada é onde entram os papéis do professor mediador, do professor planejador e o do
professor disposto, o qual é uma figura determinante para o processo de ensino e de
aprendizagem, uma vez que será o guia-norte do aluno até o conhecimento.
Nesta perspectiva, a observação é fulcral. O professor, a didática, o grupo-sala, o
projeto político pedagógico da escola e tantos outros fatores, são os que dão forma à
inconstância da prática pedagógica.

Para tanto, as reflexões aqui relatadas, buscam

exprimir os sentimentos e apreensões embasadas na vivência de alguns estagiários em uma
escola pública da cidade do Recife.

2–MARCO TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA
Procura-se aporte teórico nos estudos que embasam a teoria cognitivista de
aprendizagem de David Ausubel, tendo em vista que esta teoria apresenta como eixo
central a aprendizagem significativa. Para Ausubel, a aprendizagem é considerada
significativa quando uma nova informação, que pode ser um conceito, uma ideia ou uma
proposição, adquire significados para o educando através da ancoragem em aspectos
relevantes preexistentes na sua estrutura cognitiva com determinado grau de clareza,
estabilidade e diferenciação.
Com o intuito de promover a aprendizagem significativa, Novak (1997) e Moreira
(1999) recomendam ao professor, como recurso didático, o uso de atividades diferenciadas
que tenham a finalidade de identificar significados pré-existentes na estrutura cognitiva do
educando. Estabelecer as relações entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio, é
um método importante para esse processo, uma vez que permite a concatenação dos
conteúdos para o alunado.
Desse modo, a teoria de aprendizagem significativa vem, desde os seus primórdios,
mantendo sua capacidade de predizer e agregar novos fatos, contribuindo de forma eficaz
como suporte para o processo de ensino e de aprendizagem. É válido ressaltar que Novak

diferentes, não alteraram e nem contrariaram ideias centrais propostas por Ausubel.
Ademais, outras teorias construtivistas, mesmo quando não fazem referência direta aos
princípios ausubelianos, apresentam a aprendizagem significativa como um conceito
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(1981, 1988, 2000), Gowin (1981, 2005) e Moreira (1997, 2000, 2005) agregaram
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subjacente (Moreira, 1997, 1999), o que revela a sua importância por representatividade.

3–METODOLOGIA
A metodologia teve por embasamento observações feitas por estagiárias dos cursos
de licenciatura em Ciências Biológicas e Letras/Língua Portuguesa, da Universidade Federal
de Pernambuco durante o período de estágio curricular e durante o desenvolvimento de um
projeto da mesma universidade. Estas observações ocorreram na Escola Estadual Professor
Leal de Barros, situada no bairro do Engenho do Meio em Recife – PE, local onde foram
acompanhadas 8 turmas, compreendendo duas turmas do 9º ano, três turmas do 1º ano,
duas turmas do 2º ano e uma do 3º ano.
Dentre as atividades desenvolvidas foram realizados acompanhamentos periódicos
e feitos registros com 7 professores das disciplinas de português, matemática, biologia,
física, química, história e geografia, dos quais 4 possuem apenas a graduação como
formação e 3 possuem além da graduação, pelo menos uma pós graduação, perfazendo
uma carga horária de 12horas/semana, durante o período de março a novembro de 2014.
As

observações

feitas

contemplavam

a

didática

do

professor

incluindo

a

metodologia de ensino, recursos utilizados durante as aulas e o nível de participação do
professor com o grupo-sala e vice-versa. Após as aulas, e através de conversas informais,
os professores responderam a perguntas como: “O Sr., como professor, gosta da
profissão?”; “Por que os alunos não interagem?”; “Por que as aulas são monótonas?”; “... a
escola não oferece estrutura, é isso?”; “Por que os alunos não aprendem? Eles não gostam
das aulas, ou não gostam da escola?”; “Já testou alguma atividade que foi significativa ou
representativa para o seu aluno?”. Aos alunos também foram feitas algumas indagações
como: “Você gosta da escola e dos professores?”; “Por que não gosta da escola? Pelo
professor, pela estrutura ou pelas disciplinas?”; “Se o conteúdo estivesse mais próximo de
você, seria mais interessante?”.

4–RESULTADOS
As observações evidenciaram a necessidade que há em mudar alguns hábitos,

de sua profissão, caracterizando uma aprendizagem mecânica.
Rotineiramente as aulas são ministradas pelos professores apenas com uso de
quadro branco e caneta piloto e por diversas vezes os alunos são induzidos a fazerem
cópias do livro didático para o caderno sem qualquer direcionamento. Salvas algumas
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tanto de professores, quanto de alunos. Com aulas monótonas e sem estímulos os alunos

18 e 19 de março de 2015, Caruaru – Pernambuco – Brasil
exceções, a maioria mantém-se longe da realidade quando professor fala sobre algum
termo ou assunto específico e justificam dizendo que não serão professores para saber tal
conteúdo, além de não entenderem o conteúdo pelo afastamento que este tem da sua
realidade.
Com 10, 15 e até 20 anos de carreira, os professores dizem estar cansados da sala
de aula e apresentam inúmeras razões para justificar a monotonia das aulas.

Quando

perguntados, estes dizem estar exauridos da rotina, dizem não ter formação condizente
com a realidade local e ainda reclamam dos baixos salários e da carga horária excessiva.
Dentre as tantas ouvidorias feitas, os professores ainda demonstraram insatisfação
com a estrutura da escola, com as duplas atividades, ressalvando também os problemas de
ordem pessoal. Quando perguntados sobre a teoria da aprendizagem significativa e a
prática desta durante as aulas, estes informaram que era apenas uma teoria assim como se
intitula, alegando que conhecem, mas que há um abismo entre a teoria e a prática,
justificado pelos fatores supracitados.
A escola por sua vez, mantém-se estática, omissa e suscetível ao sistema de
ensino, informando apenas que cada professor tem autonomia para ministrar a sua aula de
acordo com a sua didática.
Em meio a este fogo cruzado, entre os problemas dos professores, da instituição e
do sistema de ensino, ficam os alunos. Excluídos e empobrecidos de porções do
conhecimento, estes passam para a série seguinte sem o mínimo de interesse pela escola,
ou por qualquer que seja a ciência.

5–DISCUSSÃO
Baseado nos resultados é evidente a urgência que há em reverter o quadro em que
esta escola se encontra. Deficiente em todos os setores cabem então algumas reflexões
sobre as situações-problema apresentadas, assim como: Por que a gestão não se posiciona
para mudar a estrutura da escola? Por que não há formação adequada para estes
professores? A qualidade das aulas deve ser medida de acordo com o salário do professor?
E a aprendizagem, por que tão deficiente? Pode ser significativa e representativa para a
vida do aluno, ainda que sem recursos?

conflitos cognitivos, desequilíbrio, a partir dos quais, mediante atividades, o aluno consiga
reequilibrar-se superando a discordância e reconstruindo o conhecimento do mesmo modo
como propõe a teoria da aprendizagem significativa.
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Segundo Piaget (1997) os professores, devem colaborar nas formas do aluno
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Portanto, todos, desde que se predisponham para tal, podem mudar a realidade da
escola, entretanto, apesar das condições adversas que possam existir, o professor e o aluno
é que são os determinantes do processo de ensino e de aprendizagem.
É cabido ainda que se esta aprendizagem tiver um significado real na vida do aluno,
considerando os aspectos preexistentes na estrutura cognitiva deste junto às novas
informações (Ausubel, 1982) certamente que o conteúdo apreendido dificilmente será
esquecido, assim como disse Confúcio (950, a.C.): "Fale e eu esquecerei, mostre e talvez
recordarei, envolva-me e aí aprenderei".

6–CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante as reflexões é possível considerar que diversos podem ser os motivos que
interferem no processo da prática educativa, entretanto, se o professor contemplar as suas
ações dentro das suas atribuições, repensando sobre a prática e reconhecendo que o ensino
com ações significativas é fundamental para a aprendizagem do aluno, e este por sua vez
se dispor a aprender, as duas partes serão beneficiadas, com relevante consideração à
parte do alunado que foi/é alijado de parte do conhecimento.
Para finalizar, recomenda-se um maior grau de atenção aos insucessos do processo
educativo, bem como uma maior apropriação da ética, premissas e conceitos ausubelianos a
fim de sanar as deficiências e favorecer a aprendizagem significativa.
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Abstract: There is the need effective education in Chemistry, for social welfare, because in this arises
the need to the students to learn significantly, concretely, applicable and that teachers are able to
promote methodological mechanisms that provide this significant learning . This would be a process by
which the individual relates new information, non-arbitrary and substantive way, with important
aspects existing in their cognitive structure, such as previous knowledge. This research aims to see if
students have learning difficulties and to analyze the use of previous knowledge as teaching
methodology. Research is a case study with a questionnaire of 15 questions to 30 undergraduate
students of degree in Chemistry IFCE - Quixadá campus. It is often noticed that the prior knowledge
are being used in teaching methodologies, according to 53.33% of the answers, this is important
because they are fundamental to the anchoring of new information; 96.67% of students felt they
utilization facilitates the acquisition of knowledge; 100% of students consider beneficial the use of the
principles of Ausubel theory. _ it was noted that often the graduates encounter difficulties in the
teaching-learning process and application of previous knowledge is conducive to learning.
Keywords: Ausubel, Previous Knowledge, Teaching of Chemistry, Teacher Training.
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Resumo: Há a necessidade de uma eficácia educacional na área de Química, para o bem estar social,
pois nesta surge a necessidade de os alunos aprenderem significativamente, de modo concreto e
aplicável e que os docentes sejam capazes de promover mecanismos metodológicos que proporcionem
essa aprendizagem significativa. Esse seria um processo pelo qual o indivíduo relaciona novas
informações, de modo não-arbitrário e substantivo, com aspectos importantes já existentes na sua
estrutura cognitiva, como os conhecimentos prévios. Essa pesquisa almeja observar se os alunos
sentem dificuldades de aprendizagem e analisar a utilização dos conhecimentos prévios como
metodologia de ensino. Pesquisa do tipo estudo de caso, com aplicação de questionário de 15
questões a 30 graduandos do curso de licenciatura em Química do IFCE – campus Quixadá.Percebeuseque frequentemente os conhecimentos prévios estão sendo utilizados nas metodologias de ensino,
de acordo com 53,33% das respostas, isto é importante, pois são fundamentais à ancoragem das
novas informações; 96,67% dos alunos afirmaram que esta utilização facilita a aquisição de
conhecimento; 100% dos discentes consideram benéfica a utilização dos princípios da teoria
ausubeliana. Constatou-se que frequentemente os graduandos encontram dificuldades no processo de
ensino-aprendizagem e que aplicação dos conhecimentos prévios é favorável para a aprendizagem.
Palavras-chave: Ausubel, Conhecimentos Prévios, Ensino de Química, Formação de Professores.
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1–INTRODUÇÃO
Todas as áreas do conhecimento são valorosas para a humanidade, porém nesta
pesquisa, tratar-se-á da área da Educação, particularmente, Ensino de Química na
perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa, levando em consideração a visão dos
graduandos do curso de licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará (IFCE) Campus Quixadá.
Nesta temática, percebe-se que para ocorrer a aprendizagem significativa, os
alunos devem aprender de forma concreta, é necessário que os docentes desenvolvam
habilidades e promovam metodologias que proporcionem a interação, de maneira
substantiva e não-arbitrária, entre os conhecimentos que os discentes já possuem e os
novos conteúdos.
Esta pesquisa almeja descobrir se os alunos têm dificuldades no processo de
aprendizagem;analisar quão a utilização da Teoria da Aprendizagem Significativa está
relacionada à formação de novas estruturas cognitivas nos discentes; verificar se essa
modifica o processo tradicional de ensino-aprendizagem.

2–FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Apesar de os avanços tecnológicos e sociais, o Brasil, ainda, apresenta forte caráter
tradicional em seu sistema educacional. Wroblesvski (2009) afirma que este problema é
fácil de ser extinto. Definido por Saviani (1985) e Libâneo (1986), o método tradicional visa
transmitir os conhecimentos prontos, como um ato de "depositar" informações imutáveis
nos discentes (SANTOS NETO et al., 2014).
O método de ensino tradicional gera uma

aprendizagem mais

superficial,

mecanizada, o professor é o "ditador" de saberes e o aluno é um sujeito passivo e inerte no
processo de ensino/aprendizagem (Moreira, 2011).
Contudo, diferentemente do método tradicional, surgiu a Teoria da Aprendizagem
Significativa, proposta pelo psicólogo norte-americano David Paul Ausubel (1918-2008), a
qual modifica a técnica de ensino tradicional, utilizando e valorizando o pensamento do
aluno, bem como, seus conhecimentos prévios.

cognitiva, resultados de aprendizados anteriores. O mais importante é o que o aprendiz já
sabe. Ao ter contato com novas informações, as estruturas cognitivas já existentes no
indivíduo ancoram-se a novas informações de modo significativo (LEMOS, 2006).
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Ausubel e colaboradores (1980) definem aprendizagem significativa como o
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Segundo Moreira (2011, p. 13), “aprendizagem significativa é aquela em que ideias
expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo
que o aprendiz já sabe”. O aprendizado não ocorre de modo não-literal e não interage com
qualquer conceito prévio, mas com pensamentos relevantes já existentes na estrutura
cognitiva do aprendiz. O autor comenta que o conhecimento relevante é chamado por
Ausubel de Subsunçor ou ideia-âncora.
Em termos simples, subsunçor é 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, pág. 14).

A aprendizagem significativa é essencial para a formação das habilidades dos
licenciandos

em

Química,

uma

vez

que,

desenvolve

a

capacidade

de

aplicar

os

conhecimentos adquiridos; relacionar conteúdos e teorias contextualizando-os. Isso garante
ao futuro professor habilidades para atuar, desenvolvendo capacidades individuais para
entender e transmitir os assuntos estudados (OLIVEIRA; CYRINO, 2006).
Fernandes (2014) relata que a Teoria Sociointeracionista de Vygotsky (1896-1934),
confirma a teoria ausubeliana, uma vez que a interação dos novos conhecimentos com os
saberes já estruturados no cognitivo do sujeito é benéfica à formação da aprendizagem,
bem como, causadora de uma aprendizagem, de fato, significativa.

3–METODOLOGIA
Pesquisa do tipo estudo de caso, com vertente qualitativa e quantitativa, com
aplicação de questionário para a coleta de dados, o qual dotou-sede 15 questões, sendo 14
objetivas e 1 mista. Aplicou-se a 30 graduandos de diferentes semestres do curso de
Licenciatura em Química do Instituto Federal do Ceará - IFCE campus Quixadá.
Os dados coletados foram tabulados e dispostos em gráficos e tabelas para a
análise crítica e suas respectivas discussões.

um percentual de 66,66%, sente dificuldades de aprendizagem frequentemente.

Tabela 1. Frequência das dificuldades dos graduandos no processo de ensino-aprendizagem.
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4–RESULTADOS E DISCUSSÃO
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1
2
3
4

RESPOSTAS
Sempre
Frequentemente
Raramente
Nunca

FREQUÊNCIA
01
20
08
01

(%)
3,34
66,66
26,66
3,34

O licenciando em Química geralmente passa por dificuldades de aprendizagem
quanto aos conceitos abstratos que são abordados de modo distante da realidade cotidiana.
A utilização da aprendizagem significativa aproxima os conceitos abstratos e novos do dia a
dia do aluno, ancorando-os, por relações diretas, com seus conhecimentos prévios,
tornando a aprendizagem mais dinâmica e aplicável (FERNANDES, 2014); (SANTOS NETO
et al.,2014).
A aprendizagem significativa deve ser estudada e disseminada pelo fato dos
conhecimentos prévios serem potenciais instrumentos para a aproximação da teoria com a
prática, o que é investigado na Figura 1A, onde a utilização dos conhecimentos prévios nas
metodologias de ensino está sendo, na maioria, 53,33%, frequentemente utilizados, fato
significativo para a aplicação da teoria de Ausubel com os futuros professores de Química.
Na Figura 1B, percebe-se a opinião discente considerando sempre positiva a
utilização de conhecimentos prévios nas metodologias utilizadas pelo professor (80%) e
frequentemente positivas atingindo 20%. É notório que 100% dos discentes consideram
benéfica a utilização dos princípios da teoria ausubeliana, uma vez que os conhecimentos

Utilização
prévios

dos Figura 1B - Positividade da
nas utilização dos conhecimentos
prévios para os discentes.

Ao interrogar os discentes quanto à abordagem dos conteúdos associados aos seus
conhecimentos prévios em relação à formação da aprendizagem, 96,67% dos alunos
afirmaram facilitar a aquisição de conhecimento, apenas 3,33% afirmou não causar
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prévios funcionam como ancoradouros de novas informações a estrutura cognitiva.
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nenhuma relevância para o processo de ensino-aprendizagem, constatado na Figura 2A. O
ato de utilizar os conhecimentos prévios na abordagem dos conteúdos desperta atitudes
educacionais nos estudantes, tornando-os mais confiantes e íntimos com os conteúdos, de
acordo com a Figura 2B, 100% dos licenciandos responderam ter uma atitude autônoma e
eficaz durante aulas com metodologia visando a aprendizagem significativa.

Figura 2A - Utilização dos
conhecimentos prévios e a
formação da aprendizagem.

Figura 2B - Atitude discente em
aulas com a utilização dos
conhecimentos prévios.

O conhecimeto deve ser construido de forma ativa pelos indivíduos; aquilo que o
sujeito já sabe influencia em sua aprendizagem, a teoria da aprendizagem significativa
possibilita essa interação de saberes e gera uma aprendizagem contínua que interage na
medida que novas informações vão surgindo e se relacionando a outras já existentes
(ZARNON e MALDANER, 2010).
Com a sprendizagem significativa, o futuro professor de Química estará bem mais
capacitado para sua práxis docente, por apresentar uma maior consciência crítica e
aplicável sobre os conteúdos a serem abordados em suas aulas, pois os conhecimentos
prévios tornam a aquisição de conhecimentos mais dotados de significados e percepção
existêncial pelo discente.

5–CONCLUSÕES
Os graduandos encontram dificuldades no processo de ensino-aprendizagem.
utilizam

metodologias

que

relacionam

teoria-prática

e

que

comumente os conhecimentos prévios dos graduandos são utilizados como âncoras para as
novas informações, o que comprova que há a utilização dos princípios da teoria de Ausubel,
por meio do despertar cognitivo utilizando, o que o autor denomina subsunçores, é
significativa.
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Os licenciandos consideram positiva a utilização dos conhecimentos prévios na
formação de uma aprendizagem mais concreta, a aprendizagem significativa. Estes ainda
afirmam que a teoria é facilitadora da aquisição de conhecimento e modificadora da atitude
educacional discente, tendendo a uma prática autônoma e eficaz por parte dos licenciandos.
A utilização de práticas que privilegiam uma aprendizagem crítica, concreta e
dinâmica torna a assimilação do conhecimento significativa para os educandos é benéfica à
qualidade educacional, o ato da aprendizagem significativa, o que torna relevante uma
posterior análise sobre as perspectivas dos docentes quanto à utilização da teoria
ausubeliana.
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Resumo: Este trabalho consiste em um estudo investigativo cujo objetivo geral é apresentar alguns
princípios facilitadores da aprendizagem significativa crítica como aspectos necessários na formação
dos professores de ciências na promoção da aprendizagem significativa crítica tendo a narrativa de
uma situação de ensino de ciências como fonte para nortear essa discussão.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa Crítica, Formação de Professores de Ciências, Ensino de
Ciências
Abstract: This work consists of an investigative study whose general objective is to present some
facilitators principles of significant critical learning as necessary features for the training of science
teachers in promoting significant critical learning with an account of a science teaching situation as
illustrations to guide this discussion.
Keywords: Critical Meaningful Learning, Science Teacher Education, Science Education

1-INTRODUÇÃO
Pensar a educação hoje implica discutir sobre quais caminhos devem ser
percorridos pela Escola, Estado e Sociedade para formar cidadãos críticos frente às novas
exigências da sociedade contemporânea, haja vista que qualquer que seja a ação educativa,
esta incidirá na trajetória de formação de nossos alunos, que precisam tornarem-se sujeitos
ativos dos processos decisivos na sociedade.Diante dessa perspectiva, torna-se um
imperativo no processo de formação dos professores de ciências e da construção dos
saberes fundamentais à prática educativo-crítica saber quais, porque e como os conteúdos
em ciências devem ser trabalhados para assegurar que o estudante possa compreender o
conhecimento, bem como a sua importância.
Esse estudo investigativo pretende discutir sobre alguns princípios facilitadores da
aprendizagem significativa crítica na interface com as possibilidades formativas dos
professores de ciências frente ao desafio de promover a aprendizagem significativa crítica

seus ritos, mitos e ideologias.
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que segundo Moreira (2010) é aquela perspectiva que permite ao sujeito fazer parte de sua
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2-REVISÃO DA LITERATURA
Para discutir aspectos da formação do professor de ciências na relação com a
promoção de uma aprendizagem significativa crítica, serão utilizados como principal
referencial, os princípios facilitadores da aprendizagem significativa crítica de Moreira
(2010) e o papel do professor na promoção da aprendizagem significativa de Santos (2013)
que se apoiam na teoria da Psicologia Cognitiva de Ausubel (AUSUBEL et al., 1980;
MOREIRA; MASINI, 1982; MOREIRA, 2000).
Buscando complementar essas ideias, serão referencias as necessidades formativas
dos professores de ciências de Carvalho e Gil-Pérez (2003), tentando fazer uma
convergência entre o que defendem estes autores e a formação do professor para uma
prática docente inovadora, dialógica e crítica capaz de promover uma aprendizagem
significativa crítica no ensino de ciências.
Para Freire (1999) os saberes fundamentais à prática educativo-crítica ou
progressista devem ser conteúdos obrigatórios à organização programática da formação
docente cuja compreensão deva ser elaborada na prática formadora.
Ainda sobre o processo de formação docente, Libâneo (1994) enfatiza que o ensino
de crianças e jovens é ao mesmo tempo, um processo de instrução e de educação porque
em cada um dos momentos do processo de ensino o professor está educando quando:
estimula o desejo e o gosto pelo estudo, mostra a importância dos
conhecimentos para a vida e para o trabalho, exige atenção e força de
vontade para realizar as tarefas; cria situações estimulantes de pensar,
analisar, relacionar aspectos da realidade estudados nas matérias; preocupase com a solidez dos conhecimentos e com o desenvolvimento do
pensamento independente. (LIBÂNEO, 1994, p. 99)

O ensinar nesta perspectiva assume um caráter crítico porque implica fins sociais,
políticos e pedagógicos organizados para dialogar com as relações sociais vigentes ao
possibilitar que os sujeitos estejam diante de um conhecimento que articula-se com a
realidade em que estes estejam inseridos, tornando-os sujeitos ativos na sociedade.
Contreras (2002) afirma que a responsabilidade profissional dos professores é
estarem suficientemente conectados com suas comunidades para entender suas demandas
e compreender os interesses de seus alunos, mas distantes o suficiente para poderem
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3-DISCUSSÕES
Para desenvolvimento desse estudo, adotamos a metodologia de abordagem
qualitativa, por considerar que a investigação qualitativa exige que o mundo seja
examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para construir uma
pista que nos permite estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de
estudo (BOGDAN E BIKLEN, 1994). Dentro dessa abordagem, utilizamos a análise de
conteúdo de uma narrativa sobre o ensino tradicional de ciências, na 7ª e 8ª Série, na
Educação de Jovens e Adultos, escrita a partir dos dados coletados, na entrevista semiestruturada realizada com uma estudante. Esse tipo de análise ajuda a reinterpretar as
mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de
uma leitura comum (MORAES, 1999). Na análise estabelecemos uma correlação dos trechos
da narrativa com alguns princípios facilitadores da aprendizagem significativa crítica de
Moreira (2010) e uma das necessidades formativas de Carvalho e Gil-Pérez (2003).
O Princípio do Conhecimento Prévio, o Princípio da Interação Social e do
questionamento e o Princípio da aprendizagem pelo erro serão alguns dos princípios
facilitadores da aprendizagem crítica que serão discutidos nesse estudo e Conhecer a
Matéria a ser ensinada será a necessidade formativa discutida. Os outros princípios
facilitadores da aprendizagem significativa crítica e os demais saberes docentes necessários
à prática educativo-crítica poderão ser apresentados posteriormente, em outros trabalhos.
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O professor entrou na sala e começou a falar palavras difíceis sobre o assunto sem nem
perguntar o que nós sabíamos. Notei que o professor dominava a matéria, conhecia o assunto, mas
para mim, não adiantava ele saber tudo e a gente não saber nada. Eu não entendi nada do que ele
disse sobre o corpo humano. Mas, se ele me perguntasse sobre a minha saúde e o meu corpo
humano, aí sim, eu ia ter muitas histórias para contar.
Quando os colegas levantavam a mão para perguntar algumas coisas, ele nem dava atenção e
já ia escrevendo outras palavras no quadro e fazendo uns desenhos esquisitos, dizendo que eram os
sistemas do Corpo Humano. Eu tinha muita coisa para falar e perguntar, mas ele não me dava
oportunidade. Depois de longos minutos de falatório, quando pensei que a aula havia terminado, aí
que a aula ficou ainda mais difícil e chata quando o professor passou um questionário enorme com
mais de 20 perguntas sobre o assunto que ele estava explicando. Ah! Como eu queria que ele me
deixasse fazer algumas perguntas! Eu tinha muita curiosidade sobre corpo humano, mas nenhuma
daquelas perguntas satisfazia a minha curiosidade. Eu ia perguntar sobre as diarreias, a menopausa,
as dores de cabeça, a hipertensão, diabetes, câncer de mama e tantas outras coisas[...]
Na ansiedade de responder aquele questionário, eu caí na besteira de responder a uma
pergunta daquelas sem olhar o livro texto, baseando-se apenas no que eu já sabia e imagine a
vergonha que eu passei diante do professor quando ele me interrogou. Eu, uma senhora de 60 anos
de idade recebendo uma resposta dura daquele jeito diante da resposta que eu havia dado de forma
errada. Se a gente não errar, como o professor vai saber que a gente não sabe? Eu pensei que errar
fosse humano, mas pelo visto era um bicho de sete cabeças!
Eu sei coisas sobre o corpo humano que podiam estar erradas, mas para eu aprender aquele
monte de coisas que o professor estava falando, eu tinha que falar sobre o que eu sabia para depois
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com a ajuda do professor eu comparar o que eu sabia com o que ele estava falando para eu ficar mais
informada sobre aquele assunto. Se o que eu sabia estava errado, como ia aprender o que é certo se
o professor nem sabia do que eu sabia e como ia me ajudar, a saber, aquele assunto daquele jeito?
Eu queria mesmo que toda aula fosse uma contação de histórias, aonde a gente pudesse
conversar primeiro para depois o professor falar dos assuntos usando as nossas histórias[...]
BARRETO, R. C. A. B. Memórias de uma Estudante. Disponível em: https://www.facebook.com/ritabittenjequie?ref=ts&fref=ts

O primeiro parágrafo da narrativa ilustra dois aspectos importantes na formação do
professor frente ao desafio de promover a aprendizagem significativa crítica e que na
história são negligenciados pelo professor de ciências, que é conhecer o conhecimento
prévio dos alunos e conhecer a matéria a ser ensinada.
Em relação ao conhecimento prévio dos alunos, Moreira (2010) apoiando-se em
Ausubel (1980), Postman e Weingartner (1969) apresenta-o como um dos princípios
facilitadores da aprendizagem significativa crítica bastante viável e crítico para ser
implementado em sala de aula e afirma que estes saberes construídos ao longo das
experiências vividas são determinantes para que a aprendizagem significativa ocorra,
caracterizando-se pela interação cognitiva entre o novo conhecimento e o conhecimento
prévio. Esse processo é não-literal e não-arbitrário, aonde 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; MASINI,
1982, 2006; MOREIRA, 1999, 2000, 2006; MASINI; MOREIRA, 2008; VALADARES;
MOREIRA, 2009).
Outro aspecto importante que observa-se nas linhas 2 e 3, desse parágrafo, e que
considera-se uma necessidade formativa para o professor de ciências e para a promoção da
aprendizagem significativa crítica é conhecer a matéria a ser ensinada,haja vista que
segundo Tobin e Espinet (1989) apud Carvalho e Gil- Pérez (2003) a ausência de
conhecimentos científicos constitui a principal dificuldade para que os professores se
envolvam em atividades inovadoras. Conhecer a matéria a ser ensinada para Carvalho e
Gil-

Pérez

(2003)

compreende

conhecer

a

história

das

ciências,

as

orientações

metodológicas, a interação Ciência/ Tecnologia/Sociedade entre outros conhecimentos
necessários ao ato de ensinar.
No segundo parágrafo, nas linhas 6, 7, 8, 11, 12 e 13 vê-se uma situação contrária

contribuir com a formação crítica dos sujeitos. Dentro dessa perspectiva, Santos (2013)
defende como um dos papéis do professor na promoção da aprendizagem significativa, o
parar de dar respostas, porque segundo ele, num contexto de mundo em construção, a
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(2006) diz respeito ao ato ensinar e aprender perguntas ao invés das respostas, o que pode
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ao Princípio da Interação social e do questionamento, que de acordo com Moreira
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resposta impede a aprendizagem, bem como, a busca, o desejo, a vontade e a
disponibilidade interna para aprender.
Nesse parágrafo, a interação social é indispensável para a concretização de um
episódio de ensino e este ocorre quando professor e aluno compartilham significados em
relação aos materiais educativos do currículo, Gowin (1981) apud Moreira (2003). O
compartilhar significados resulta da negociação de significados entre aluno e professor e
essa negociação deve envolver uma permanente troca de perguntas ao invés de respostas.
O ensino baseado em perguntas suscita dos professores o “aprender a perguntar”,
no exercício diário de questionar–se primeiramente sobre o seu fazer pedagógico e sobre o
que sabe e precisa saber e sobre quais devem ser as estratégias importantes para tornar o
estudante um ser de perguntas, de criação e produção. Este exercício diário precisa estar
presente na sua formação inicial antecedendo a sua ação educativa, perpassando todas as
experiências acadêmicas na área do ensino e da pesquisa.
Outro

princípio

facilitador

da

aprendizagem

significativa

crítica

é

o

da

aprendizagem pelo erro e que pode ser ilustrado no terceiro parágrafo, linhas 18, 19 e 20
e no quarto parágrafo, linhas 21, 22, 23 e 24, quando a estudante menciona a importância
de aprender a partir dos erros cometidos que para o professor deve ser um ponto de partida
no ensino. Em relação a esse princípio, Moreira (2006) defende a ideia de que é da natureza
humana errar e que o homem vai aprendendo à medida que vai corrigindo seus erros, e que
errado é pensar em certezas, verdades absolutas e conhecimentos permanentes.
Para a promoção da aprendizagem significativa crítica torna-se necessário analisar o
erro, buscando conhecer os caminhos que o consolidaram na aprendizagem do aluno para a
partir daí construir novos significados, novos conhecimentos. Analisar o erro torna-se uma
oportunidade de promover o “conhecimento do conhecimento”, através do questionamento
acerca das contradições e limitações do conhecimento.

4-CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ato de educar mais do que simplesmente o ato de ensinar exige dos educadores
um conjunto de atitudes e valores que precisam estar em diálogo efetivo com a realidade
dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem.

criticidade, porque nos coloca diante do objeto de estudo, como sujeitos da nossa própria
aprendizagem, sujeitos capazes de pensar sobre o valor deste novo conhecimento e sobre a
sua função social e histórica. Dessa forma, promover a aprendizagem significativa crítica é
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seja no ensino de ciências ou de qualquer outra área do conhecimento, é um exercício de
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Compreender o significado do que estamos buscando ensinar ou aprender, quer
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favorecer essa compreensão do conhecimento através da superação da ingenuidade na sala
de aula, diante de um novo conhecimento que será construído e que ganhará novos
significados, à medida que for desvelado.
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Resumo: O presente artigo busca expor dados de uma pesquisa bibliográfica acerca da contribuição
da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel e colaboradores para o ensino de filosofia no
nível médio brasileiro. Desta forma, busca-se construir uma reflexão que discuta a ressignificação da
aprendizagem filosófica no espaço escolar. O exercício de teorização realizado sob essa descrição
assume um enfoque hermenêutico que almeja desvelar sentidos implícitos nos textos analisados
(CORETH, 1973). Os resultados apontam para desvalorização de saberes que podem servir de
subsunçor para a construção do conhecimento filosófico significativo, além da possibilidade da
aplicação da (TAS)6 na abordagem conceitual da disciplina.
Palavras-chave: Teoria da aprendizagem significativa, Ensino de filosofia, ressignificação.
Abstract: The present article brings to expose data from a bibliographic search on the meaningful
learning theory contribution of David Ausubel and colleagues for the teaching of philosophy in the
Brazilian high school. In this way, we seek to build a reflection discuss the resignification of
philosophical learning in classroom. The exercise of theorization performed under this description
assumes a hermeneutical approach that aims to reveal meanings implicit in the analyzed texts
(CORETH, 1973). The results bring to devaluation of knowledge that can serve as subsumer for the
construction of significative philosophical knowledge, and the possibility of applying (TAS)¹ in the
conceptual approach of subject.
Keywords: Keywords: Theory of meaningful learning, teaching of philosophy, reframing.

1-INTRODUÇÃO
A teoria da aprendizagem significativa surgiu em 1963 com a publicação das obras,
The Psychology of Meaningful Verbal Learning e Psicologia educacional: um ponto de vista
cognitivo, no ano seguinte. Na década de 70 foram somadas as contribuições de J. D.
Novak, D. B. Gowin, H. Hanseian. O foco central da teoria consiste em analisar os
momentos formativos nas salas de aula, e como podem se tornar significativos para os

professor, Marcos A. Moreira e Elcie F. Salzano Masini, que por sua vez, descrevem de
6

Teoria da aprendizagem significativa
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alunos, contribuindo para melhoria da educação, (MARTÍN e SOLÉ, 2004,p.61-62).Alia-se a
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forma prática os modelos de aplicação da teoria para abordagem didática de algumas
disciplinas. Tomando como referência esses encaminhamentos teóricos, refletimos acerca
da contribuição do pensamento de Ausubel para o ensino de filosofia.
Dessa forma, o trabalho objetiva apresentar um diálogo entre as contribuições
didáticas assinaladas para o ensino de filosofia, partilhando da intenção de refletir os
desafios para uma formação filosófica significativa no ensino médio brasileiro. Levando em
consideração tal intenção, o estudo foi dividido em duas seções presentes no marco teórico;
aprendizagem significativa na perspectiva ausubeliana: sentidos que emergem do cognitivo
dos educandos; O dilema entre filosofia e filosofar no nível médio: caminhos que se
entrelaçam com o pensamento de David Ausubel. Na continuidade da elaboração segue as
seguintes categorias: metodologia, com ênfase para abordagem hermenêutica, análise dos
dados, considerações finais, além das referências bibliográficas.
2-MARCO TEÓRICO
2.1-Aprendizagem significativa na perspectiva ausubeliana: sentidos que
emergem do cognitivo dos educandos
A teoria da aprendizagem significa (TAS), protagonizada por David Ausubel e seus
colaboradores, concentra-se na incorporação de novos saberes a estrutura cognitiva dos
alunos de uma forma associativa e construtiva. A esse respeito Martín e Solé (2004, p.61),
nos diz que;
Por aprendizagem significativa entende-se aquela na qual a nova informação
se relaciona de maneira significativa, isto é não arbitraria, 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. (MARTÍN e SOLÉ, 2004, p.61).

Esse processo não acontece de forma simples, pois, é necessário considerar
algumas etapas e conceitos aplicados aos conteúdos e matérias de ensino.

O primeiro

ponto trata-se de criar possibilidades de interação com o que Ausubel denominou de
conceitos subsunçores, essenciais para que uma nova informação possa ser armazenada.
Para exemplificar esse processo, Moreira (1982, p.8) descreve de forma prática como ele
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Em física, por exemplo, se os conceitos de força e campo já existirem na
estrutura cognitiva do aluno, eles virão subsunçores para novas
informações referentes a certos tipos de campo e força, como por
exemplo, a força e o campo eletromagnéticos. Entretanto, este processo
de ancoragem de nova informação resulta em crescimento e modificação
do conceito subsunçor. (MOREIRA, 1982, p.8)
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Com base no exemplo de (MOREIRA; 1982), observamos a existência de uma
transformação, tanto no conceito subsunçor como nas novas informações. Assim o
subsunçor sai de um estágio onde pode ser pouco desenvolvidos para um nível mais
abrangente, tornando-se cada vez mais suscetível a novas aprendizagens, esse movimento
é conhecido como assimilação.
Nessa lógica se sobressaem duas formas de transmitir as informações; a
aprendizagem por recepção, processo no qual o conteúdo é apresentado em sua totalidade,
e a aprendizagem por descoberta, onde os saberes surgem gradativamente, e são
descobertos pelos educandos, vale ressaltar que em ambos os casos só acontecerá
aprendizagem significativa se “a nova informação incorporar-se de forma não arbitraria a
estrutura cognitiva” (MOREIRA, 1982,p.9). Por tal característica, não há uma dicotomia
entre uma forma ou outra, e sim uma continuidade.
Entretanto, também é importante assinalar as condições necessárias para que esse
tipo de abordagem de conteúdos possa desvelar sentidos para os alunos. Desta forma, é
dada ênfase a dois aspectos primordiais, o primeiro refere-se ao material ofertado para o
desenvolvimento de uma disciplina ou curso, este deve ser potencialmente significativo, e o
segundo aponta para o interesse do aluno em assimilar conteúdos ao que já dominam de
maneira não-arbitrária na sua formação. Tais aspectos são fundamentais para ocorrência de
uma verdadeira aprendizagem significativa.
Para facilitar esse processo na formulação de conceitos e aquisição de sabres,
Ausubel destaca a importância dos organizadores prévios, funcionando como um elo entre o
que já integra o cognitivo e o conhecimento que ainda precisa ser alcançando, atuando
paralelamente com os materiais apresentados. Nessa linha, Moreira (1982, p.12) discorre
acerca da importância deste recurso, pois “Permitem prover uma moldura ideacional para
incorporação e retenção do material mais detalhado e diferenciado que se segue na
aprendizagem” (MOREIRA, 1982, p.12). É importante ressaltar que os organizadores são
eficazes quando se trata de informações significativas que possam interagir com o
subsunçor, superando os limites iniciais para que novas etapas do conhecimento possam se
desenvolver satisfatoriamente. Tais organizadores podem atuar como mapas conceituais,
diagramas UEV, ou em parceria com organizações sequenciais, conforme abordaremos na
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seção seguinte.
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2.2-O dilema entre filosofia e filosofar no nível médio: caminhos que se
entrelaçam com o pensamento de David Ausubel
O conhecimento filosófico abarca duas dimensões que se entrecruzam, uma é a
filosofia em seu sentido mais teórico da leitura dos textos, do conhecimento da tradição e
seus filósofos, a outra é o filosofar em sua face mais abstrata, que consiste no exercício da
reflexão sobre as temáticas apresentadas, entretanto, a ênfase ao estudo dos textos e das
correntes de pensamentos acaba sobrepondo o filosofar. Tal característica e apontada por
Cerletti (2009, p.87), que argumenta, “Não tem sentido transmitir dados filosóficos (isto é,
informação extraída da historia) como se fossem peças de uma loja de antiguidades, com o
qual os jovens não teriam qualquer relação”. É sob essa ótica, que se torna uma exigência
encontrar novos rumos para ressignificar esses saberes.
Com base no dilema exposto, encontramos na (TAS) um caminho fecundo para
superar esses obstáculos. O primeiro passo consiste em considerar a existência de conceitos
subsunçores presentes na estrutura cognitiva do aluno, desmistificando a ideia de que
quando se trata de filosofia nem uma construção prévia é relevante, pois, o educando ainda
não

possuiria

um

contato

com

o

estudo

dos

principais

filósofos,

alicerce

deste

conhecimento.
E notório observar no ensino desta área uma forte dependência epistêmica a
tradição europeia, onde, até mesmo a existência de um filósofo fora desses limites é visto
com desconfiança para academia, e consequentemente para a formação básica (STECK,
2010, p.24). Em face de tal constatação, somam-se ainda as temáticas ricas em termos
acessíveis apenas ao professor, materiais didáticos que se distanciam da familiarização com
os alunos e dificultam o desvelar da interpretação natural do jovem.
Com base nesse contexto, torna-se uma exigência superar essas barreiras iniciais
para começar a pensar em uma organização sequencial dos conteúdos. Distanciando-se da
bibliografia dos filósofos e dos períodos históricos, na tentativa de enfatizar a essência
conceitual de suas teorias. Nessa direção é possível abrir o espaço da aula para cosmovisão
estudantil e também do educador, criando um diálogo no lugar do monólogo. Essa intenção
significa uma ação de autonomia para elaboração do planejamento, que na perspectiva da
teoria da aprendizagem significativa pode acontecer na criação de unidades temáticas,

saberes que se pretende abordar. Todavia vale ressaltar que os apontamentos expostos não
fundamentam um parâmetro correto para se ensinar filosofia, mas expõem a utilização de
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utilizando um organizador prévio para familiarizar os alunos com a disciplina. Na medida em
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algumas contribuições da teoria da aprendizagem de Ausubel para essa área do
conhecimento.

3-METODOLOGIA
O

percurso

metodológico

assumido

está

assentando

em

uma

perspectiva

hermenêutica, considerando a peculiaridade do cunho desta teorização bibliográfica. Por tal
característica destacamos esse caminho por reconhecer as contribuições da abordagem, que
busca desvelar aspectos ocultos nos textos, assinalando novos achados para o pesquisador
(CORETH,

1973,

p.58). Ao

eleger a

hermenêutica

como

base

de

nosso

estudo,

consideramos a existência de um universo de sentidos, que se entrelaçam no decorrer de
nosso exercício, além de fundamentos teóricos essências para compreensão.

4-APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Com base nos achados presentes nesta teorização, analisamos a contribuição da
(TAS) para os dilemas que se concentram no ensino de filosofia, bem como na dificuldade
de tornar esses conhecimentos expressivos na formação do jovem, avaliamos que o
princípio desta teoria realiza um movimento de encontro com aquilo que faz parte da
estrutura cognitiva do aluno, e que quando se trata da filosofia é desconsiderado por não se
enquadrar nas definições da tradição filosófica universal. Nesse sentido consideramos a
utilização de uma organização sequencial dos conteúdos como uma alternativa construtiva
para a busca de familiaridade e interação entre os saberes, com o intuito de revelar a voz e
as concepções dos estudantes, assinalando uma mudança de postura frente ao formato
tradicional e histórico de se ensinar e aprender filosofia.

5-CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante desse contexto, podemos reconhecer a importância da teoria de David
Ausubel para valorização da disciplina, evitando que as inferências sejam sufocadas pelo
peso da matriz europeia, sugerindo o investimento na cosmovisão dos estudantes, no foco
aos conceitos e não as suas informações mais técnicas. Assim, constatamos a urgência de

repleto de novas descobertas para os últimos anos da educação básica, distanciando-se das
orientações pragmáticas de materiais didáticos e propostas curriculares. Na tentativa de
reconhecer como prioridade o investimento no pensar. Assim, almejando alcançar a
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filosófica em sua riqueza epistêmica. Tornando-se tanto na prática como na teoria um saber
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romper com essa tendência centralizadora, para que seja possível ofertar uma experiência
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essência significativa da aprendizagem, e não apenas transmitir bibliografias e historias
distintas desta realidade.
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PAINEL065 – A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DE
LÍNGUA MATERNA
MANUEL ÁLVARO SOARES DOS SANTOS
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru (FAFICA)/ manuelalvaross@gmail.com

Resumo: Neste trabalho é proposto o abandono do ensino mecânico e da sobrecarga de informações
desnecessárias, tendo em vista que o ensino mecânico tende ao enfraquecimento da dinâmica da
língua; tornando o aluno passivo no processo da aprendizagem e ainda levando repulsa aos
conteúdos, além de não proporcionar de fato um aprendizado. Com isto, apresentaremos uma visão
do estudante como participante ativo do processo da construção de sua aprendizagem, levando ainda
em consideração seu conhecimento prévio. A aprendizagem significativa defendida por Ausubel (1963)
mostra-nos a importância para a organização dos conteúdos, no qual deve-se levar apenas ao
aprendiz o que é tácito e faz parte de sua estrutura cognitiva. O conhecimento prévio dentro da
aprendizagem significativa é tido como o pilar de sustentação deste estudo, pois para que o aluno
possa progredir em nível de conhecimento ele deve possuir em sua estrutura cognitiva um elemento
que seja subsunçor ao novo conhecimento, afim de realizar-se então uma interação entre o novo e já
pertencente a sua estrutura. Ainda abordaremos outro elemento relevante para o ensino; a
valorização do erro, pautados sobre o princípio de recursividade que versa o erro como oportunidade
de crescimento.
Palavras-chave: língua materna; aprendizagem significativa; conhecimento prévio; recursividade;
ensino mecânico.
Abstract: This present article will expose the helplessness of teaching in a way and the overload of
unnecessary information keeping in mind that the mechanical teaching tends to weak the dynamic of
the language turning the student into passive the process of learning and also feeling repulsion about
the subject besides that it doesn't provide any feeling of real learning. Hence we will present of view
of student as an active partake during the process of learning by taking in consideration their previous
knowledge. The significative learning defended by Ausubel ( 1963 ) has shown the importance of the
organization the subjects in which it must lead the learner only what is tacit and what makes patt of
the cognitive structure. The previous knowledge in a context of significative learning is been known as
a sort of buttress in this study so the student might progress his level of knowledge, consequently the
student may get his cognitive structure an element of interaction between the new and what is
already belonging to his structure. Also we will broach another relevant element of teaching; the
appreciation of the mistake ruled by principle of recursivity that allows to see the mistake as an
opportunity of growth.
Keywords: Native language; significant learning; prior knowledge; recursion; mechanical teaching.

1-INTRODUÇÃO
O presente estudo tem por objetivo explorar os problemas acarretados pelo ensino
de língua materna descontextualizado. Nosso estudo tem como ênfase a valorização do

A aprendizagem significativa nos concede um nova visão sobre como aprender a
aprender, e isso nos faz refletir sobre a realidade de ensino presente no Brasil. Embora, os
estudantes falem o idioma nativo temos a impressão de que não se aprende o que já se
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falante nativo e domina as estruturas necessárias a comunicação social.
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conhecimento prévio do aluno defendida por Ausubel (1963), tendo em vista que ele já e
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sabe. Os estudos descontextualizados não mostram a realidade da língua, a engessam e
reduzem a sua dinâmica.
O impacto da teoria da aprendizagem significativa no ensino teve grande
receptividade aos estudiosos. Entretanto, alguns ainda desconsideram sua relevância. A
valorização do conhecimento prévio do aluno atua dentro da aprendizagem significativa
como ancoradouro e subsunçor para o desenvolvimento do novo conhecimento.
Neste trabalho apresentamos a magnitude e grande relevância de um ensino
contextualizado e significativo; valorizando a conhecimento real do aluno e não enxergando
o erro como um fim em si. Segundo Moreira (2003), deve-se repassar ao aluno apenas
aquilo que é significativo e faz parte da sua realidade. A aprendizagem caracteriza-se pela
interação entre o conhecimento que o aluno já possui e o novo conhecimento. Neste
processo interativo a relação não é arbitrariedade, movendo assim toda estrutura cognitiva.

2-POR UM ENSINO DE LÍNGUA MATERNA SIGNIFICATIVO E CONTEXTUALIZADO
O ensino de língua portuguesa, no Brasil, concentra-se apenas no campo
gramatical, sendo ele o foco das atenções. No entanto, o estudo da gramática unicamente
não dá conta da dinâmica da língua. Esse modelo de ensino, cujos estudos voltam-se as
classificações tendem a sobrecarga de informações desnecessárias, descontextualização da
língua e ainda repulsa ao conhecimento repassado.

O estudo mecânico e engessado da

língua materna não fornece nenhum conhecimento real ao aluno. Para Moreira:
É importante não sobrecarregar o aluno de informações desnecessárias,
dificultando a organização cognitiva. É preciso buscar a melhor maneira de
relacionar, explicitamente, os aspectos mais importantes do conteúdo da
matéria de ensino aos aspectos especificamente relevantes de estrutura
cognitiva do aprendiz. (MOREIRA. 1997, p.17).

A aprendizagem significativa assenta-se no movimento entre o novo conhecimento
e o conhecimento já tido pelo aluno, sendo assim, o conhecimento já pertencente a
estrutura cognitiva do aprendiz servirá como subsunçor ao novo conhecimento. Eis o grande
contraste entre o ensino mecânico e o significativo; o ensino significativo busca relacionar a
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estrutura cognitiva ao novo conhecimento.
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Figura 1. Aprendizagem significativa na visão de Moreira (2005).

Uma aprendizagem significativa fornece muito mais conhecimento tácito ao aluno,
tendo em vista que o devido conhecimento será aplicado em sua vida social. O ensino de
língua de ser pautado, justamente, na prática social da linguagem do estudante.

3-APRENDENDO
ENDO COM OS ERROS: O PRINCÍPIO DA RECURSIVIDADE
O ensino centrado no aluno, cujo sua progressão dar
dar-se
se apenas por avaliações, não
tem sentido dentro de uma aprendizagem significativa. A avaliação não deve ser um fim em
si, enxergando o erro como condenação. A aprendizagem significativa é progressiva, os
conhecimentos vão sendo repassados mediante progressão do estudante. O princípio de
recursividade defendido por Moreira (2010), nos diz que todo conhecimento pode ser
repassado de diversas maneiras, sendo necessário que o professor deixe explícito o que no
n
conteúdo é necessário para sua progressão. A recursividade dentro da aprendizagem
significativa conduz o erro sobre um novo prisma, deixando de ser um fim em si; e
passando a ser abordado com um novo caminho à aprendizagem.
O conhecimento já presente na estrutura cognitiva do aprendiz irá o conduzir ao
novo percurso; partindo de um pressuposto lógico o erro será ressignificado mediante o
conhecimento prévio. Ou seja, houve uma mudança na abordagem errática, o erro deve ser
visto como fator da aprendizage
aprendizagem,
m, pois através dele poderá ser percorrido um novo
caminho a aprendizagem. E da condição humana errar. Estamos sempre sujeitos ao erro,
contudo devemos enxergar o erro dentro da aprendizagem como oportunidade de

Página

A ideia aqui é a de que o ser humano erra o tempo todo. E da natureza
humana errar. O homem aprende corrigindo seus erros. Não há nada de
errado em errar. Errado é pensar que a certeza existe, que a verdade é
absoluta, que o conhecimento é permanente. (MOREIRA.
(MOREIRA. 2005, p.8).
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construção de conhecimento. Segundo Moreira:
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Desse modo, a escola deve repensar sua ótica sobre o erro. Não há conhecimento
definitivo e nem único método em se repassar o conteúdo. Todo conhecimento é sujeito à
mudança. O estudante deve ser levado a uma aprendizagem significativa crítica, na qual ele
seja capaz de questionar verdades e conhecimentos fixos.

4-CONCLUSÃO
Em nosso trabalho buscamos evidenciar dois dos principais nortes da aprendizagem
significativa: o conhecimento prévio e a recursividade. A recursividade ocupa-se com a
valorização do erro dentro da aprendizagem, não tendo o erro como condenação; mas sim
uma nova oportunidade de aprendizagem; já o conhecimento prévio surge dentro da
aprendizagem significativa como conceito basilar, pois parte-se do que o estudante já
possui em sua estrutura cognitiva para a progressão do novo conhecimento.
Mostramos em nosso estudo de forma sintética que o ensino de língua materna
mecânico não contribui de fato para a construção de um ser íntegro capaz de usar
ativamente seu conhecimento nas práticas sociais a qual está em constante participação.
Por último, apresentamos em nosso texto uma questão de suma importância com a da
valorização do erro dentro da aprendizagem, não sendo o erro proposital, mas sim típico da
condição humana. Portanto, cabe a nós enquanto estudiosos desta área de saber levar cada
dia mais conhecimentos que façam parte da realidade dos estudantes e ainda que possam
ser aplicados as práticas sociais.
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